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Plán činnosti Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 

(dále jen „Úřad“) zahrnuje přehled kontrolovaných oblastí s uvedením právních předpisů, 

jejichž dodržování Úřad kontroluje, a osob odpovědných za provádění kontroly. 

Za provádění kontroly jsou odpovědní předseda Úřadu, členové Úřadu, vedoucí 

a zaměstnanci oddělení kontroly a správního řízení. 

V daném období žádnou kontrolu neplánuje oddělení kanceláře předsedy. 

Předmět a rozsah kontrolovaných agend: 

- výkon dohledu nad hospodařením politických stran, politických hnutí a politických 

institutů; 

- výkon dohledu nad financováním volební kampaně ve volbách do Parlamentu České 

republiky kandidujících politických stran, politických hnutí, koalic, nezávislých 

kandidátů a registrovaných třetích osob; 

- výkon dohledu nad financováním volební kampaně kandidátů a registrovaných třetích 

osob ve volbě prezidenta republiky.  

Právní normy a předpisy, na základě kterých jsou agendy prováděny: 

- zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a hnutích, ve znění 

pozdějších předpisů; 

- zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

- zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů 

(zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů; 

- zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů; 

- vyhláška č. 113/2017 Sb., o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební 

kampaně; 

- vyhláška č. 114/2017 Sb., o vzoru průkazu předsedy, členů a zaměstnanců Úřadu 

pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a o vzoru formuláře 

pro výroční finanční zprávu politické strany a politického hnutí.  

S ohledem na skutečnost, že nelze předvídat data vyhlášení jednotlivých typů voleb, neuvádí 
plán činnosti konkrétní data zahájení kontroly plnění zákonných povinností kontrolovanými 
subjekty.  



I. Hospodaření politických stran, politických hnutí a politických institutů 

zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a hnutích, ve znění pozdějších 

předpisů 

průběžně Kontrola plnění povinností podle 
ustanoveními § 17 odst. 8, 17a, 17b a 18 
odst. 3. 

registrované politické strany 
a politická hnutí, politické 
instituty 

od dubna 2018 Kontrola výročních finančních zpráv 
předkládaných registrovanými 
politickými stranami a politickými 
hnutími 

registrované politické strany 
a politická hnutí 

II. Financování volební kampaně ve volbách do Parlamentu České republiky 
zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Volby do Poslanecké sněmovny 

Kandidující politické strany, politická hnutí a koalice 

dnem vyhlášení voleb Kontrola plnění povinností ode dne vyhlášení voleb: 
- zřízení a vedení volebního účtu podle §16a  

odst. 1 a 2; 
- zveřejnění informací podle § 16d odst. 1. 

tři dny před dnem voleb 
až do 90 dnů po vyhlášení 
výsledku 

Kontrola plnění povinností v době tři dny před dnem voleb: 
- zveřejnění údajů o osobách, které ve prospěch 

politické strany, politického hnutí nebo nezávislého 
kandidáta uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje 
na volební kampaň nebo poskytly peněžitý dar nebo 
bezúplatné plnění podle § 16c odst. 4. 

od 91. do 180. dne po 
vyhlášení celkového 
výsledku voleb 

Kontrola plnění povinností v době od 91. do 180. dne 
od vyhlášení celkového výsledku voleb: 

- zveřejnění zprávy o financování volební kampaně 
(dále jen „zpráva“); 

- formální správnost a obsah zprávy; 
- zaslání zprávy Úřadu; 
- zaslání veškerého účetnictví volební kampaně; 
- užívání peněžních prostředků uložených na volebním 

účtu v souladu s § 16a odst. 3; 
- vedení účetnictví o financování volební kampaně; 
- evidence údajů uvedených o peněžních prostředcích 

na volebním účtu; 
- evidence údajů uvedených o plněních ocenitelných 

v penězích; 
- dodržení limitu výdajů na volební kampaň 

od 181. dne po vyhlášení 
celkového výsledku voleb 

Kontrola plnění povinností po 181. dni po vyhlášení 
celkového výsledku voleb: 

- moratorium na nakládání s peněžními prostředky 
na volebním účtu. 



od 181. do 241. dne po 
vyhlášení celkového 
výsledku voleb, resp. v 
době mezi 1.  a 60. dnem 
následujícím po právní 
moci rozhodnutí v řízení 
vedeném o správním 
deliktu 

Kontrola plnění povinností v době od 181. do 241. dne 
po vyhlášení celkového výsledku voleb, resp. v době mezi 1.  
a 60. dnem následujícím po právní moci rozhodnutí v řízení 
vedeném o správním deliktu týkajícím se porušení pravidel 
financování volební kampaně: 

- převod peněžních prostředků z volebního účtu; 
- dodržení termínu pro zrušení volebního účtu  

dle § 16a odst. 7. 

 
Registrované třetí osoby 
 

dnem registrace Kontrola plnění povinností po registraci: 
- zřízení a vedení účtu podle § 16e odst. 6; 
- oznámení internetové stránky určené ke zveřejňování 

informací dle § 16e odst. 6; 
- formy vložení finančních prostředků na volební účet 

v souladu s  § 16e odst. 7. 

od 11. dne do 3 měsíců po 
vyhlášení celkového 
výsledku voleb 

Plnění povinností v době od 11. dne do 3 měsíců po vyhlášení 
celkového výsledku voleb: 

- zveřejnění přehledu výdajů podle § 16e odst. 10; 
- vedení evidence a uchování evidence a výpisů z účtu 

po dobu 5 let; 
- kontrola vlastníka účtu, z nějž byly převedeny 

prostředky na volební účet v souladu s § 16e odst. 7; 
- dodržení limitu výdajů na volební kampaň. 

  



Volby do Senátu (doplňovací i řádné) 

Kandidující politické strany, politická hnutí, koalice a nezávislí kandidáti 

dnem vyhlášení voleb Kontrola plnění povinností ode dne vyhlášení voleb: 
- zřízení a vedení volebního účtu podle §16a odst. 1 a 2; 
- zveřejnění informací podle § 16d odst. 1. 

tři dny před dnem voleb 
až do 90 dnů po vyhlášení 
celkového výsledku voleb 

Kontrola plnění povinností v době tři dny před dnem voleb: 
- zveřejnění údajů o osobách, které ve prospěch 

politické strany, politického hnutí nebo nezávislého 
kandidáta uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje 
na volební kampaň nebo poskytly peněžitý dar nebo 
bezúplatné plnění podle § 16c odst. 4. 

od 91. do 180. dne po 
vyhlášení celkového 
výsledku voleb 

Kontrola plnění povinností v době od 91. do 180. dne 
od vyhlášení celkového výsledku voleb: 

- zveřejnění zprávy o financování volební kampaně 
(dále jen „zpráva“); 

- formální správnost a obsah zprávy; 
- zaslání zprávy Úřadu; 
- zaslání veškerého účetnictví volební kampaně; 
- užívání peněžních prostředků uložených na volebním 

účtu v souladu s § 16a odst. 3; 
- vedení účetnictví o financování volební kampaně; 
- evidence údajů uvedených o peněžních prostředcích 

na volebním účtu; 
- evidence údajů uvedených o plněních ocenitelných 

v penězích; 
- dodržení limitu výdajů na volební kampaň. 

od 181. dne po vyhlášení 
celkového výsledku voleb 

Kontrola plnění povinností po 181. dni po vyhlášení 
celkového výsledku voleb: 

- moratorium na nakládání s peněžními prostředky 
na volebním účtu. 

od 181. do 241. dne po 
vyhlášení celkového 
výsledku voleb, resp. v 
době mezi 1.  a 60. dnem 
následujícím po právní 
moci rozhodnutí v řízení 
vedeném o správním 
deliktu 

Kontrola plnění povinností v době od 181. do 241. dne 
po vyhlášení celkového výsledku voleb, resp. v době mezi 1.  
a 60. dnem následujícím po právní moci rozhodnutí v řízení 
vedeném o správním deliktu týkajícím se porušení pravidel 
financování volební kampaně: 

- převod peněžních prostředků z volebního účtu; 
- dodržení termínu pro zrušení volebního účtu dle § 16a 

odst. 7. 

 



Registrované třetí osoby 
 

dnem registrace Kontrola plnění povinností po registraci: 
- zřízení a vedení účtu podle § 16e odst. 6; 
- oznámení internetové stránky určené ke zveřejňování 

informací dle § 16e odst. 6; 
- formy vložení finančních prostředků na volební účet 

v souladu s § 16e odst. 7. 

od 11. dne do 3 měsíců po 
vyhlášení celkového 
výsledku voleb 

Plnění povinností v době od 11. dne do 3 měsíců po vyhlášení 
celkového výsledku voleb: 

- zveřejnění přehledu výdajů podle § 16e odst. 10; 
- vedení evidence a uchování evidence a výpisů z účtu 

po dobu 5 let; 
- kontrola vlastníka účtu, z nějž byly převedeny 

prostředky na volební účet v souladu s § 16e odst. 7; 
- dodržení limitu výdajů na volební kampaň. 

III. Financování volební kampaně kandidátů a registrovaných třetích osob ve volbě 
prezidenta republiky 

zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů  
(zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů 

Kandidáti 

dnem vyhlášení volby Kontrola plnění povinností ode dne vyhlášení volby 
do podání kandidátní listiny: 

- zřízení a vedení účtu podle § 24 odst. 1 a 2; 
- zveřejnění informací dle § 38 odst. 1 

tři dny před dnem voleb 
až do 90 dnů po vyhlášení 
celkového výsledku volby 

Kontrola plnění povinností v době tři dny před dnem volby: 
- zveřejnění údajů o osobách, které ve prospěch 

kandidáta uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje 
na volební kampaň nebo poskytly peněžitý dar 
nebo bezúplatné plnění  
podle § 37 odst. 3. 

od 91. do 180. dne po 
vyhlášení celkového 
výsledku volby 

Kontrola plnění povinností v době od 91. do 180. dne 
od vyhlášení celkového výsledku voleb: 

- zveřejnění zprávy o financování volební kampaně 
(dále jen „zpráva“); 

- formální správnost a obsah zprávy; 
- zaslání zprávy Úřadu; 
- zaslání veškerého účetnictví volební kampaně; 
- užívání peněžních prostředků uložených na volebním 

účtu v souladu s § 24 odst. 3; 
- vedení účetnictví o financování volební kampaně; 
- evidence údajů uvedených o peněžních prostředcích 

na volebním účtu; 
- evidence údajů uvedených o plněních ocenitelných 

v penězích; 
- dodržení limitu výdajů na volební kampaň. 



od 181. dne po vyhlášení 
celkového výsledku volby 

Kontrola plnění povinností po 181. dni po vyhlášení 
celkového výsledku voleb: 

- moratorium na nakládání s peněžními prostředky 
na volebním účtu. 

od 181. do 241. dne po 
vyhlášení celkového 
výsledku volby, resp. v 
době mezi 1.  a 60. dnem 
následujícím po právní 
moci rozhodnutí v řízení 
vedeném o správním 
deliktu 

Kontrola plnění povinností v době od 181. do 241. dne 
po vyhlášení celkového výsledku voleb, resp. v době mezi 1.  
a 60. dnem následujícím po právní moci rozhodnutí v řízení 
vedeném o správním deliktu týkajícím se porušení pravidel 
financování volební kampaně: 

- převod peněžních prostředků z volebního účtu; 
- zda byly prostředky nevyužité na volební kampaň 

převedeny na sociální, zdravotní, sportovní, 
ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný 
účel, a to v rozsahu, který určil kandidát; 

- dodržení termínu pro zrušení volebního účtu. 

 
Registrované třetí osoby 
 

dnem registrace Kontrola plnění povinností po registraci: 
- zřízení a vedení účtu podle § 38a odst. 6; 
- oznámení internetové stránky určené ke zveřejňování 

informací dle § 38a odst. 6; 
- formy vložení finančních prostředků na volební účet 

v souladu s § 38a odst. 7. 

od 11. dne do 3 měsíců po 
vyhlášení celkového 
výsledku voleb 

Plnění povinností v době od 11. dne do 3 měsíců po vyhlášení 
celkového výsledku voleb: 

- zveřejnění přehledu výdajů podle § 38a odst. 12; 
- vedení evidence a uchování evidence a výpisů z účtu 

po dobu 5 let; 
- kontrola vlastníka účtu, z nějž byly převedeny 

prostředky na volební účet v souladu s § 38a odst. 7; 
- dodržení limitu výdajů na volební kampaň. 

 
 
 
 

Mgr. Vojtěch Weis, v.r. 
    předseda Úřadu 


