Úřad udělil trest za porušování pravidel volební kampaně a pokračuje v desíti řízeních týkajících se
nezveřejnění povinných údajů ohledně financování volební kampaně

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen „Úřad“) rozhodl
ve správním řízení vedeném proti zapsanému spolku, který se zúčastnil volební kampaně ve volbách
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky bez předchozí registrace ve zvláštním registru
Úřadu.
Úřad uznal obviněný spolek vinným ze spáchání přestupku podle § 16h odst. 1 písm. a) zákona
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“), kterého se dopustil tím, že v rozporu
s § 16 odst. 2 volebního zákona v době od května 2017 nejpozději do 21. června 2017 zadal inzerci
v tištěných médiích (regionálních mutacích celostátního deníku), na internetu, na plakátovacích
plochách, a v době od 27. května 2017 do 4. června 2017 též jako spoty v rádiích. Tato inzerce
naplňovala znaky volební kampaně podle § 16 odst. 1 volebního zákona (sdělení v neprospěch
kandidáta kandidujícího subjektu). Obviněný spolek před vstupem do volební kampaně nepožádal
o zápis do zvláštního registru tzv. registrovaných třetích osob vedeného Úřadem podle § 16e odst. 1
volebního zákona. Na základě vlastní žádosti obviněného spolku ze dne 21. června 2017 vydal Úřad
následující den rozhodnutí o registraci obviněného jako tzv. registrované třetí osoby podle § 16e
volebního zákona.
Za přestupek byla obviněnému uložena pokuta ve výši 26.000,- Kč a povinnost uhradit náklady řízení
ve výši 1000,-Kč. Výše sankce mimo jiné plní preventivní funkci správního trestu s ohledem na rozsah
účasti ve volební kampani a v kontextu možného rozsahu pokuty (10.000,- Kč až 100.000,- Kč).
Proti rozhodnutí Úřadu nelze podat rozklad, ani jej přezkoumat v přezkumném řízení. Proti rozhodnutí
Úřadu lze podat správní žalobu ke Krajskému soudu v Brně, a to ve lhůtě dvou měsíců
ode dne oznámení rozhodnutí. Podání žaloby nemá odkladný účinek.

Dne 16. listopadu 2017 vydal Úřad příkazy, kterými uznal 18 subjektů, politických stran a politických
hnutí, kandidujících ve volbách do Poslanecké sněmovny, vinnými z nedodržení pravidel financování
volební kampaně podle volebního zákona a udělil správní tresty, pokuty, v celkové výši 600.000,-Kč.
(původní tisková zpráva zde) Proti příkazům bylo možné do 8 dnů od jejich doručení podat odpor.
Celkem sedm kandidujících subjektů odpor nepodalo a tím se rozhodnutí stalo pravomocným1.
Dalších jedenáct subjektů odpor podalo, přičemž jeden odpor byl podán opožděně a nebude
tedy k němu přihlíženo2. V desíti případech řádného podání odporu se jedná o šest subjektů,
které ve volbách uspěly a jejich kandidáti byli zvoleni do Poslanecké sněmovny3, a čtyři subjekty,
jejichž kandidáti ve volbách neuspěli4.
Celkem v desíti případech se tedy příkaz ruší a pokračuje správní řízení ve věci. Pokud bude vydáno
rozhodnutí, kterým bude obviněný uznán vinným z přestupku, bude mu, kromě správního trestu,
dále uložena též povinnost nahradit náklady řízení, stanovené paušální částkou ve výši 1.000,-Kč.

1

pokuta ve výši 55.000,-Kč; 35.000,- Kč; 30.000,-Kč; 23.000,-Kč; 18.000,-Kč; 15.000,-Kč a 5.000,-Kč.
pokuta ve výši 35.000,-Kč.
3
pokuta ve výši 68.000,-Kč; 4 pokuty ve výši 55.000,-Kč a pokuta ve výši 25.000,-Kč.
4
pokuta ve výši 50.000,-Kč a 15.000,-Kč; 2 pokuty ve výši 3.000,-Kč.
2

Úřad závěrem připomíná, že:
1) ze skutečnosti, že se kandidující politická strana nedopustila přestupku spočívajícího
v nezveřejnění povinných údajů 3 dny před volbami5 nebo nesplnění některé z povinností
souvisejících se zveřejněním údajů o financování volební kampaně, v žádném případě
nevyplývá, že financování kampaně bylo transparentní;
2) Úřad v žádném případě nekonstatoval, že by kterákoliv strana či hnutí měli zcela transparentní
financování volební kampaně.
V souladu s ustanovením § 16d odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu ČR jsou kandidující subjekty
povinny zveřejnit zprávu o financování vlastní volební kampaně nejpozději do devadesáti dnů ode dne
vyhlášení celkových výsledků voleb, tedy do 22. 1. 2018. Úřadu není známo, že by kterýkoliv kandidující
subjekt takto učinil.

V Brně, dne 5. prosince 2017
Vojtěch Weis, v.r.
předseda úřadu

5

Konkrétně, nezveřejnění informace o osobách, které ve prospěch kandidujícího subjektu uhradily nebo se
zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň, poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění, na svých
internetových stránkách nejpozději 3 dny přede dnem voleb.

