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V Brně dne 11.09.2018   

Č.j.: UDH–INF-17/2018-2  

 

  
Vážený pane xxxxxxxxx,  

  

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen „Úřad“), dne 10.09.2018 obdržel 

vaši žádost dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o sdělení seznamu politických stran a 

politických hnutí, které Úřad navrhl Ministerstvu vnitra k rozpuštění či pozastavení jejich činnosti.  

O zrušení nebo pozastavení činnosti politické strany či hnutí rozhoduje Nejvyšší správní soud, a to na návrh Vlády 

České republiky.  

Usuzuji, že Váš dotaz směroval k tomu, jaké návrhy Úřad v této věci podal Vládě ČR.  

Sděluji vám, že do dnešního dne nepodal Úřad žádný návrh Vládě ČR na pozastavení činnosti politických stran 

nebo politických hnutí. Úřad podal Vládě ČR návrh na rozpuštění těchto 18 politických stran a politických hnutí:  

Název politické strany nebo politického hnutí  

ANTIBURSÍK - STOP EKOTERORU!  Mladoboleslavské hnutí nezávislých  

ČESKÁ NEZÁVISLÁ  NÁŠ HLUČÍN  

Demokracie  OBČANÉ.CZ  

Demokratická strana Československa  Ostravské fórum  

Folklor i Společnost  PATRIOT 2014  

Hnutí LEPŠÍ ŘEPY  Plzeň pro sport  

Hnutí občanů Prahy  Pražané za svá práva  

Hnutí pro Těšín  PRO - Poctivě Rozumně Odpovědně  

HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH  Solidarita, Vlast a Zákon  

    

Ve všech případech se jedná o politické subjekty, kterým Nejvyšší správní soud již v minulosti pozastavil jejich 

činnost.  

 



Pro úplnost uvádím, že dne 08.06.2017 přešla na základě přechodných ustanovení zákona č. 302/2016 Sb., kterým 

se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony, kontrolní pravomoc ve vztahu k výročním finančním zprávám z Poslanecké 

sněmovny na Úřad.  

  

Do tohoto data podávala Vládě ČR návrhy na pozastavení či zrušení činnosti politických stran a politických hnutí 

Poslanecká sněmovna PČR.  

  

S pozdravem 

            

        ………………………………………………………  

Ing. Vlastimil Závadský 


