Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
Kounicova 688/26, 602 00 Brno
V Brně dne 4. 7. 2018
č.j. UDH-757/2018-1

Pozvánka na konzultační setkání
určeno pro představitele politických stran a hnutí a nezávislé kandidáty,
kteří se budou účastnit voleb do Senátu Parlamentu ČR v říjnu 2018
Vážená paní / vážený pane,
před měsícem bylo ve Sbírce zákonů publikováno rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb
do Senátu Parlamentu České republiky, čímž oficiálně začala volební kampaň před těmito volbami.
Pravidla financování senátní kampaně upravuje volební zákon a dohled nad jejich dodržováním vykonává
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. S prvním kolem senátních voleb
se současně uskuteční volby do zastupitelstev obcí.
Souběh senátních a komunálních voleb je z hlediska evidence a následné kontroly financování kampaně
komplikovaný nejen proto, že senátní volby regulaci podléhají, zatímco komunální ne, ale také protože
v obou typech voleb se mohou o zvolení ucházet jak politické strany, tak nezávislí kandidáti. V komunálních
volbách jsou navíc pravidlem společné listiny stran s nezávislými kandidáty či jejich sdruženími.
V komunálních i senátních volbách se navíc utvářejí různé lokální koalice.
Úřad má ambici poskytovat subjektům v jeho působnosti metodickou pomoc. Proto vám tímto nabízíme
účast na konzultačním setkání, na němž by členové Úřadu představili stanoviska Úřadu k podstatným
ustanovením legislativy týkající se financování kampaně před senátními volbami a zodpověděli vaše
dotazy. Pokud se vaše strana nebo hnutí neúčastní podzimních senátních voleb, považujte tuto pozvánku
za bezpředmětnou, prosím.
Konzultační setkání se uskuteční
v úterý 31. července 2018 od 10:00 hodin
ve víceúčelovém sále kavárny U tiskaře Brixe v Pardubicích Sladkovského 2824. Sál je součástí Sociálního
centra Kosatec. Budova se nachází asi 150 m od zastávky MHD Třída míru, parkování je možné v cca 400 m
vzdáleném obchodním centru AFI Palác.
Kapacita semináře je omezena, provozovatelé se však pokusí prostory přizpůsobit co nejvyššímu počtu
účastníků. Proto je nutné se na setkání zaregistrovat. Pokud máte o konzultační setkání zájem,
zaregistrujte se prosím nejpozději do úterý 19. července na internetové adrese
https://bit.ly/2lFEoKt
(v adrese se vyskytuje znak l – jde o písmeno „el“, nikoliv velké „i).
Z kapacitních důvodů předpokládáme účast maximálně dvou zástupců vaší politické strany, hnutí
či koalice. Dotazy k akci směřujte na člena úřadu PhDr. Jana Outlého, Ph.D., tel. 735 134 441, e-mail
jan.outly@udhpsh.cz.
S pozdravem

Mgr. Vojtěch Weis, v.r.
předseda úřadu

