
Úřad obdržel 57 zpráv o financování volební kampaně pro volby do Senátu 

z celkem 71 kandidujících subjektů 

Pondělní půlnocí uplynula účastníkům senátní volební kampaně lhůta pro zaslání a zveřejnění zprávy 

o financování volební kampaně do Senátu. Jednotlivé kandidující subjekty – politické strany, politická 

hnutí, koalice a nezávislí kandidáti – měly povinnost zaslat Úřadu zprávu o financování volební 

kampaně včetně jejího účetnictví do 90 dní od vyhlášení výsledků voleb. Současně musely zprávu 

zveřejnit na svých internetových stránkách, které jsou určeny k informování o financování volební 

kampaně.  

Ve volbách do Senátu, které se konaly v září 2022, kandidovalo celkem 71 subjektů, z toho 43 

politických stran a hnutí, 20 koalic a 8 nezávislých kandidátů. K dnešnímu dni bylo Úřadu doručeno 

celkem 57 zpráv o financování volební kampaně. Oproti tomu, pouze 33 kandidujících subjektů 

zveřejnilo zprávu na svých internetových stránkách. Volební účetnictví předložilo celkem 37 

kandidujících subjektů. U 5 subjektů Úřad předložení volebního účetnictví neočekává, protože 

podle předložené výroční finanční zprávy neměly v rámci kampaně žádné výdaje. Z pohledu 

kandidujících subjektů, kterým se podařilo mandát získat, bylo doručeno 19 zpráv o financování volební 

kampaně, ve 2 případech zprávy doručeny nebyly.  

Úřad upozorňuje, že až následně kontroluje rozsah a úplnost předloženého volebního účetnictví 

a pokud bylo předloženo neúplné, Úřad tyto kandidující subjekty vyzve k jeho doplnění.  

Tato čísla nemusí být konečná, protože (zejm. vzhledem k plánovanému výpadku systému datových 

schránek, který trval od 31.12.2022 do půlnoci dne 02.01.2023) kandidující subjekty mohly 

ve stanovené lhůtě zaslat požadované podklady nekvalifikovanou formou (např. prostým e-mailem) 

s tím, že takové podání lze doplnit do 5 dnů.   

Nedoručení nebo nezveřejnění zprávy o financování volební kampaně ve stanoveném termínu je podle 

volebního zákona přestupkem. Výše možné pokuty udělené ve správním řízení je 10.000,-Kč 

až 100.000,-Kč. Upozorňujeme ale, že uvedené informace jsou předběžné. Úřad podnikne další úkony 

a může se stát, že vůči některým účastníkům kampaně nakonec řízení zahájeno nebude. Z těchto 

důvodů, ale také s poukazem na obecnou zásadu neveřejnosti správního řízení, nemůže nyní úřad 

poskytnout bližší informace. Zprávy o financování senátní volební kampaně jsou postupně 

zveřejňovány na stránkách Úřadu   https://zpravy.udhpsh.cz/zpravy/s2022.  
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