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Vracení darů
S koncem roku a uzavřením senátní kampaně se stává aktuální otázka vrácení darů. Musí se ve
výroční finanční zprávě a ve zprávě o financování volební kampaně uvádět dary a bezúplatná plnění,
které strana vrátí poskytovateli? Vydali jsme k tomu stanovisko č. 47. Pokud dar nemůžete vrátit
tomu, kdo jej poskytl, musíte do 1. dubna příštího roku odvést odpovídající částku do státního
rozpočtu. Po konzultaci s ministerstvem financí doporučujeme peníze poukazovat na účet našeho
úřadu č. 19-63429621/0710, jako variabilní symbol použijte IČO vaší strany. Nejpozději v den
odeslání platby nám prosím e-mailem na adresu podatelna@udhpsh.cz pošlete avízo, jehož
předlohu si prosím stáhněte zde.

Zprávy ze senátní kampaně
Zkraje září úřad publikoval stanovisko, ve kterém vyložil, jak postupovat při zakládání volebních
účtů v senátní kampani. Ukázalo se, že věc přesto nebyla zcela jasná zejména v případech, kdy
kandidáta do Senátu navrhovala koalice a strany koalice současně vystupovaly v jiných obvodech
samostatně nebo v jiných koaličních konstelacích. Zřizování volebních účtů již není aktuální,
zmíněné stanovisko ale také objasňuje, jak v těchto případech vyhotovit zprávu o financování
kampaně. To je naopak agenda, kterou nyní mnohé subjekty řeší, proto doporučujeme, abyste se
stanoviskem č. 39 znovu seznámili. V souvislosti s tím upozorňujeme také na stanovisko č. 44 a
stanovisko 45, ve kterém poskytujeme návod, jak rozúčtovat náklady při souběhu senátních a
komunálních voleb.

Výroční finanční zprávy a zprávy o kampani
Všechny registrované politické strany a hnutí, ale i nezávislí senátorští kandidáti mají zřízený
uživatelský účet v aplikaci pro vyhotovování povinných zpráv, tedy výroční finanční zprávy a zprávy
o financování kampaně. Aplikaci najdete na adrese https://zpravy.udhpsh.cz. Velmi doporučujeme,
abyste toto internetové prostředí používali. Snažili jsme se, aby byl formulář „chytrý“, tedy aby za
vás předvyplnil, dopočítal a především zkontroloval maximum toho, co automaticky učinit lze.
Údaje můžete do aplikace importovat, zvládne to každý jen trochu zkušený počítačový uživatel.
S daty, které takto úřadu a veřejnosti poskytnete, lze na rozdíl od „papírových“ formulářů dobře
pracovat, což usnadní naši práci, takže vás budeme o to méně obtěžovat následnou kontrolou.
Pokud dosud přihlašovací údaje nemáte nebo potřebujete technickou asistenci, kontaktujte člena
úřadu Jana Outlého (jan.outly@udhpsh.cz, tel. 735 134 441). Je-li to jen trochu možné, vyplňujte
prosím v aplikaci i nepovinné položky. Zejména vás žádáme, abyste u výdajů kampaně vybrali jeden
z nabízených kódů podle typu propagace a abyste uváděli čísla účetních dokladů. Zlepší to naše
možnosti informace ověřit a neobtěžovat vás případnou kontrolou na místě. Připomínáme, že
zprávy je možné odeslat některým ze způsobů uvedených v tomto stanovisku.
Nechcete-li newsletter dále dostávat, nebo naopak chcete-li přidat další e-maily pro jeho zasílání, dejte
nám to vědět na e-mailovou adresu podatelna@udhpsh.cz.

