Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země.

Vážený pan
Mgr. Vojtěch Weis
předseda
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
P.O.BOX 16
611 00 Brno

v Praze dne 19. října 2018

Vážený pane předsedo,
dovolujeme si Vás oslovit v souvislosti s kontrolní činností Vašeho Úřadu týkající se kampaní
politických stran a hnutí v předchozích volbách.
Transparency International ČR se dlouhodobě zabývá monitoringem kampaní, s nímž začala v době,
kdy téměř žádná přísnější pravidla pro kampaně samotné, natož pravidla pro jejich financování,
neexistovala. Od roku 2012 monitorujeme všechny druhy kampaní a poskytujeme veřejnosti
informace o financování, otevřenosti a transparentnosti kampaně ještě před samotným volebním
aktem. Dnem voleb, resp. uzavřením transparentních účtů, naše aktivita končí, protože podrobnější
informace z veřejně dostupných zdrojů jsou omezené.
Váš Úřad byl zřízen pro hloubkovou kontrolu financování stran i předvolebních kampaní. Politické
strany a politická hnutí (PSH) jsou dle zákona povinny předkládat Vám výroční finanční zprávy (VFZ) a
zprávy o financování kampaní – většina stran tak ve stanovené lhůtě učinila. Je pro nás překvapující,
že Úřad dosud nepublikoval žádné závěry k finančním zprávám PSH ke kampani do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky, ani ke kampani prezidentské, o závěrech k VFZ ani nemluvě.
Do dnešního dne jsou publikované pouze připomínky k formálním náležitostem politického provozu,
z čehož se dá usuzovat, že reálná hlubší kontrola finančních dat neproběhla.
Vzhledem k absenci výstupů je oprávněné se domnívat, že nejsou schváleny všechny potřebné interní
dokumenty pro provádění hlubší kontroly zpráv o politických financích – pokud tomu tak je, je nutné
se tázat proč. Vždyť minimálně od podzimu loňského roku je Úřad plně funkční.
Vzhledem k faktu nominace, jmenování a volby jednotlivých členů Úřadu a předsedy, musí být vedení
Úřadu orgánem kolektivní povahy – jinak by nedávalo smysl, že kromě předsedy tvoří Úřad jeho
jmenovaní členové. Z mediálních zpráv si ale není možné nevšimnout, že mezi předsedou a některými
členy Úřadu panuje mnoho rozporů – to samozřejmě samo o sobě může podkopávat důvěryhodnost
Vaší instituce. I to je zneklidňující.
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Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem, Vás, vážený pane předsedo, vyzýváme ke zveřejnění
odpovědí na následující otázky:

1) Má úřad schváleny veškeré metodiky pro hodnocení VFZ a finančních zpráv
z jednotlivých kampaní?
2) Kdy může veřejnost výsledky Vaší kontroly VFZ a finančních zpráv o kampaních do
sněmovny a na úřad prezidenta očekávat?
3) Kdy může veřejnost očekávat výsledky kontroly kampaně pro doplňovací volby do
senátu 2018?

S pozdravem

…………………………………………………………………………………
Transparency International - Česká republika o.p.s.
David Ondráčka
ředitel
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