Informace k připravovanému zahájení správních řízení ve věci porušování pravidel hospodaření
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen „Úřad“) dnešním
dnem učinil kroky směřující k zahájení celkem 121 správních řízení souvisejících s nedodržováním
pravidel hospodaření ze strany jednotlivých politických stran a politických hnutí. Úřad v rámci své
dohledové pravomoci, která mu je svěřena zákonem č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických
stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o politických stranách“),
shledal, že mohla být porušena zákonná pravidla hospodaření politických stran a hnutí. Ve všech
případech se jedná o podezření, že dotčené politické strany a politická hnutí:
-

-

v rozporu s § 17b odst. 3 zákona o politických stranách neoznámily Úřadu adresu internetové
stránky, na které je zpřístupněn přehled platebních transakcí na zvláštním účtu zřizovaném
na základě § 17a odst. 3 zákona o politických stranách; a
v rozporu s § 17a odst. 4 zákona o politických stranách nesdělily číslo nebo jiný jedinečný
identifikátor účtu, na němž vede finanční prostředky podle § 17a odstavce 2 písm. d) téhož
zákona.

Úřad v rámci své dohledové pravomoci, která mu je svěřena zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“), dále shledal,
že ve dvou případech mohla být porušena zákonná pravidla financování volební kampaně. V obou
případech se jedná o podezření, že dotčené subjekty:
-

-

v rozporu s § 16a odst. 1 volebního zákona si nezřídily volební účet do 5 dnů ode dne vyhlášení
voleb, tj. do 07.05.2017, přestože jsou kandidující politickou stranou v letošních volbách
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;
v rozporu s § 16d odst. 1 volebního zákona neoznámily Úřadu adresu svých internetových
stránek, kde budou zveřejňovány informace o financování volební kampaně, a zřízení
volebního účtu a adresu internetových stránek, na kterých je účet přístupný.

Doručením oznámení o zahájení správního řízení začne běžet lhůta pro vydání rozhodnutí. Úřad
upozorňuje, že správní řízení je ze své podstaty neveřejné a nelze tedy očekávat zveřejňování
podrobnějších informací. V okamžiku, kdy rozhodnutí Úřadu budou v právní moci, bude Úřad
o výsledku předmětných správních řízení adekvátně informovat veřejnost.

V Brně, dne 12. října 2017

Vojtěch Weis v. r.
předseda úřadu

