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Vážený pan 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 17.01.2020 
Č.j. UDH-86/2020 
Sp.zn.: S-UDH-59/2020 
  
Sdělení o poskytnutí informace 
 
Dne 11.01.2020 obdržel Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických 
hnutí (dále jen „Úřad“) cestou datové schránky Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o svobodném přístupu k informacím“), o poskytnutí informací v podobě všech oznámení 
o zahájení řízení/protokolů o ústních jednáních/příkazů/rozhodnutí/usnesení, které Úřad 
jakožto povinný subjekt vydal  
 

1) proti politickému hnutí    jako obviněnému, zde postačí vyjma příkazu č. j. 
UDH-SPR-S-9/2018-2 – u něj žádáte pouze o informaci, zda nabyl právní moci či nikoli, 

2) v souvislosti s kandidaturou     (podnět vedený pod č.j. UDH-POD-
51/2018, 

3) proti fyzickým osobám, které politickému hnutí    posílaly peníze bez uvedení 
účelu platby (podnět vedený pod. č.j. UDH-POD-40/2018), a 

4) na základě informací obsažených v podnětu č.j. UDH-POD-67/2018-1; zde postačí vyjma 
příkazu č. j. UDH-1149/2019, který byl zrušen podaným odporem. 

 
Ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad sděluje následující: 
 

1) Příkaz č.j. UDH-SPR-S-9/2018-2 nabyl právní moci dne 31.10.2018. Dále byl vůči 
politickému hnutí   vydán příkaz ze dne 18.02.2019, č.j. UDH-682/2019 
(právní moc 15.3.2019) – příloha č. 1, a příkaz ze dne 8.8.2019, č.j. UDH-2527/2019 
(právní moc 21.8.2019) – příloha č. 2. 

2) Na základě tohoto podnětu byl vydán příkaz ze dne 10.10.2018, č.j. UDH-SPR-S-9/2018-
2, který Vám byl poskytnut dne 10.1.2019, a příkaz ze dne 18.2.2019, č.j. UDH-682/2019 
(viz příloha č. 1 tohoto dopisu) 

3) Na základě podnětu evidovaného pod č.j. UDH-POD-51/2018 Úřad neeviduje žádné 
Vámi uváděné písemnosti. 

4) V návaznosti na příkaz ze dne 4.4.2019, č.j. UDH-1149/2019, bylo po podání odporu 
vydáno usnesení ze dne 29.5.2019, č.j. UDH-1608/2019 – příloha č. 3. 

 
 

Mgr. Ivo Kousal 
vrchní rada 

vedoucí oddělení kontroly a správního řízení 



Příloha 
Příkaz ze dne 18.2.2019, č.j. UDH-682/2019 – příloha č. 1 
Příkaz ze dne 8.8.2019, č.j. UDH-2527/2019 – příloha č. 2 
Usnesení ze dne 29.5.2019, č.j. UDH-1608/2019 – příloha č. 3 


