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Výzva politickým stranám a politickým hnutím k plnění zákonných povinností  

 

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen „Úřad“) 

při své kontrolní činnosti na základě zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických 

stranách a v politických hnutích, v platném znění (dále jen „zákon o sdružování v politických 

stranách“) a zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu“), v oblasti provozu zvláštních 

a volebních účtů politických stran a politických hnutí zjistil neplnění zákonných povinností. 

 

Jedná se především o:  

 úhradu výdajů v hotovosti v částce převyšující 5 000,- Kč (§ 17a odst. 1 zákona 

o sdružování v politických stranách) 

 neoznačování účelu platební transakce na zvláštním účtu (§ 17b odst. 1 zákona 

o sdružování v politických stranách) 

 vkládání peněžních darů přímo na volební účet (§ 16b zákona o volbách do 

Parlamentu).  

 

Dary lze poskytovat jen na zvláštní účet (§ 17a odst. 2 písm. a) zákona o sdružování                 

v politických stranách). 

Úřad tímto vyzývá politické strany a politická hnutí registrované v souladu se zákonem               

o sdružování v politických stranách a v politických hnutích k nápravě tohoto stavu.  

V případě přetrvávajících výše uvedených nedostatků Úřad, jako věcně a místně příslušný 

správní orgán dle zákona o sdružování v politických stranách a dle zákona o volbách 

do Parlamentu, zahájí v dané věci správní řízení.  

Úřad dále doporučuje politickým stranám a politickým hnutím, aby vhodným způsobem 

informovaly případné dárce o zákonných povinnostech spojených s poskytováním darů, 

zejména pak na povinnost zasílat dary na zvláštní účet, přesně specifikovat účel platby, 

a na skutečnost, že dary a jiná bezúplatná plnění v částce vyšší než 1 000,- Kč lze poukázat 

jen na základě písemné smlouvy. 

   

 

Mgr. Vojtěch Weis v. r. 
předseda úřadu 


