
Upozornění 

politickým stranám, politickým hnutím, koalicím a nezávislým kandidátům 

účastnících se voleb do Senátu Parlamentu ČR 

 

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stan a politických hnutí upozorňuje účastníky volební 

kampaně před senátními volbami, že v pondělí 1. 10. 2018 o půlnoci vyprší termín, do kterého musejí 

kandidující subjekty zveřejnit všechny podporovatele v kampani. Mezi podporovatele patří jak dárci, 

kteří poskytli finanční dar, tak ti, kteří kampaň podpořili nepeněžně, tedy poskytnutím zboží a služeb 

zdarma nebo za cenu nižší než obvyklou. Je-li podporovatelem fyzická osoba, zveřejní se její jméno 

a příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu (nikoliv celá adresa). U podporovatelů  

– právnických osob se uvádí název, IČO (bylo-li přiděleno) a adresa sídla. Přehled musí zahrnovat 

i takové podporovatele, kteří se na nákladech kampaně sice dosud nepodíleli, ale kandidující subjekt 

hodlá jejich podpory ještě využít (například k úhradě budoucích faktur či pokrytí jiných budoucích 

nákladů). Přehled o podporovatelích se nezasílá úřadu, ale kandidující subjekty jej zveřejňují na svých 

internetových stránkách s informacemi o financování kampaně, které oznámily Úřadu. 

Nezveřejnění přehledu ve stanoveném termínu je přestupkem. 

V zájmu zachování jednotné podoby přehledů doporučujeme kandidujícím subjektům,  

aby pro zveřejnění dárců využily internetové aplikace úřadu (zpravy.udhpsh.cz). Registrované 

politické strany a politická hnutí mají k dispozici stálé přístupové údaje a aplikace je jim k dispozici 

permanentně. Koalice a nezávislí kandidáti si o ně mohou požádat (i během nadcházejícího víkendu) 

na adrese jan.outly@udhpsh.cz, případně po telefonické domluvě se členem úřadu Janem Outlým,  

tel. 735 134 441. Strany, koalice a nezávislí kandidáti, kteří využijí aplikaci úřadu, si na své internetové 

stránky umístí pouze odkaz, který jim aplikace poskytne. Pod tímto odkazem si veřejnosti bude moci 

podporovatele zobrazit. Nemusejí tedy na svých stránkách žádné další přehledy zveřejňovat.  

Současně již budou mít přehledy dárců v aplikaci připravené pro následné vyhotovení zprávy 

o financování kampaně. 

V Brně dne 27. 9. 2018 

 

 
Mgr. et Mgr. Tomáš Hudeček 

pověřený zastupováním předsedy Úřadu 
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