
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 

Kounicova 688/26, 602 00 Brno 

 

V Brně, dne 21.12.2017 
 

 

VÝZVA 

ÚŘADU PRO DOHLED NAD HOSPODAŘENÍM 
POLITICKÝCH STRAN A POLITICKÝCH HNUTÍ 

ke splnění zákonných povinností 
 

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

a místně příslušný správní orgán k výkonu dohledu nad financováním volební kampaně podle § 16f 

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 „zákon o volbách do Parlamentu“), 

 
vyzývá 

 
kandidáty na funkci senátora ve volebním okrsku 39  

s odkazem na § 16 odst. 6 zákona o volbách do Parlamentu, aby dostáli své zákonné povinnosti 
a zabezpečili, že propagace nebo volební agitace šířené prostřednictvím komunikačních médií budou 
obsahovat informaci o jejich zadavateli a zpracovateli; to platí obdobně i pro využití velkoplošných zařízení 
a sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta 
nebo nezávislého kandidáta. Kandidující politické strany, politická hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát jsou 
povinni označit svým názvem nebo zkratkou, v případě nezávislého kandidáta svým jménem a příjmením, 
jimi využité prostředky volební kampaně. 

 

Upozorňuje, že každá kandidující politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát jsou povinni 
si pro financování volební kampaně nejpozději do 5 dnů ode dne vyhlášení voleb zřídit účet umožňující 
bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí na tomto účtu 
(dále jen "volební účet"), přitom musí zajistit, aby přístup k volebnímu účtu byl zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup na jejich internetových stránkách. Kandidující politická strana, politické hnutí, 
koalice nebo nezávislý kandidát jsou povinni oznámit 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. 

  

Úřad vyzývá politické strany, politická hnutí i nezávislé kandidáty, aby se seznámili s obsahem zákona 
o volbách do Parlamentu, zejména, nikoli však výhradně s ustanoveními §§ 16, 16a, 16b, 16c, 16d, 16g, 16h 
a 16i, které upravují jejich zákonné povinnosti a případné ukládání sankcí za jejich porušení, 
k jejichž projednání je příslušný Úřad, neboť výše uvedené povinnosti jsou pouze zkráceným výčtem 
jejich povinností, které jsou spojeny s volební kampaní.  

 

 
 
 
 

Mgr. Vojtěch Weis v. r. 

předseda Úřadu 


