Úřad dokončil 109 řízení týkající se porušování pravidel hospodaření politických stran a hnutí
a 7 řízení týkajících se financování volební kampaně do Poslanecké sněmovny

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí dnes dokončil 109 řízení,
která se týkala dodržování pravidel hospodaření politických stran a hnutí. Dospěl k závěru,
že z celkového počtu 235 registrovaných poltických formací jich 109 nedodrželo pravidla hospodaření.
Šlo o případy, kdy strany a hnutí:
-

neoznámily Úřadu adresu internetových stránek, na kterých je zpřístupněn přehled platebních
transakcí na zvláštním účtu;
nepředložily v zákonné lhůtě (do 1. dubna 2018) výroční finanční zprávu za rok 2017;
neodstranily ve stanovené lhůtě nedostatky výroční finanční zprávy; nebo
se dopustily více přestupků současně.

Ve 26 případech ze zmíněných 109 bylo řízení zastaveno, protože straně nebo hnutí mezitím soud
pozastavil činnost, jedno uskupení dokonce rozpustil. Ve zbývajících 83 případech vydal úřad příkazy,
kterými uložil 16 napomenutí bez finanční sankce a 67 pokut v rozmezí 3 až 30 tisíc Kč. V součtu pokuty
dosáhly částky 1,19 milionu Kč.
Proti rozhodnutí ve formě příkazů mohou strany a hnutí podat do osmi dní od doručení odpor.
Znamenalo by to zrušení příkazu a projednání věci v běžném správním řízení.

Úřad také dokončil sedm řízení ve věcech nedodržování pravidel financování volební kampaně
ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Strany a hnutí, které se účastnily říjnových voleb, měly nejpozději do 22. ledna 2018 zveřejnit
a předložit úřadu zprávu o financování volební kampaně a veškeré účetnictví týkající se této kampaně.
Ve čtyřech případech má Úřad za prokázané, že v zákonné lhůtě nebylo veškeré účetnictví volební
kampaně zasláno, ale bylo předloženo až po výzvě Úřadu. V takových případech udělil Úřad
napomenutí.
V jednom případě byla zpráva vypracována na neplatném formuláři, na což bylo uskupení upozorněno,
ale do dnešního dne na výzvu k nápravě nereagovalo. Úřad mu udělil pokutu 10 tisíc Kč.
V dalším případě nebyla Úřadu, a to ani po výzvě, doručena zpráva o financování volební kampaně
a veškeré volební účetnictví, proto Úřad udělil pokutu 15 tisíc Kč.
Poslední případ se týkal kandidujícího hnutí, které tři dny před volbami nezveřejnilo na svých
internetových stránkách v zákonem požadovaném formátu údaje o osobách, které uhradily nebo se
zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň nebo poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění.
Současně toto hnutí ani na výzvu nezveřejnilo a nedoručilo Úřadu zprávu o financování volební
kampaně a veškeré volební účetnictví. Úřad mu uložil sankci 35 tisíc Kč.
Ve všech sedmi řízeních rozhodl Úřad o sankci formou příkazu, proti němuž mohou subjekty podat
odpor a docílit tak zrušení rozhodnutí a zahájení standardního správního řízení.
S ohledem na neveřejnost správního řízení nebude Úřad k věci poskytovat další informace.

