
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 
Kounicova 688/26, 602 00 Brno 

V Brně dne 25.02.2020 
Č.j.: UDH–00543/2020 
Sp. zn.: S-UDH-02007/2019 

Protokol o kontrole 

vyhotovený dle § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „kontrolní řád“) 

Kontrolní orgán: 

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí   
IČ: 05553466  
Sídlo: Kounicova 688/26, 602 00 Brno  
ID DS: psn9irb  
Provedením kontroly pověřen: Ing. František Sivera, člen Úřadu, číslo služebního průkazu 002 

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen „Úřad“), 
jakožto věcně příslušný správní orgán podle § 59f odst. 1 písm. a) a písm. b) 
zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů (dále 
jen „zákon o volbách do EP“), ve znění pozdějších předpisů, podle § 5 písm. b) 
zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„kontrolní řád“), zahájil dne 08.07.2019 kontrolu, jejímž předmětem bylo splnění povinností 
stanovených v § 59e odst. 6, odst. 10, odst. 11 a odst. 12 zákona o volbách do EP. 

Kontrola byla vedena vůči registrované třetí osobě Tomáši Ignáci Fénixovi, nar. XXXXXXXX, trv. 
bytem XXXXXXXXXXXX Pravice (dále jen „RTO“ nebo „kontrolovaná osoba“). 

Kontrola proběhla bez přizvané osoby. 

Předmět kontroly: 

Předmětem kontroly vedené Úřadem vůči kontrolované osobě bylo splnění povinnosti 
stanovené kontrolované osobě, jakožto registrované třetí osobě, v § 59e odst. 6, odst. 10, 
odst. 11 a odst. 12 zákona o volbách do EP.  

Dle ust. § 59e odst. 6 volebního zákona je registrovaná třetí osoba povinna si pro financování 
volební kampaně zřídit volební účet a oznámit Úřadu adresu svých internetových stránek, 
kde budou zveřejňovány informace o financování volební kampaně, a zřízení volebního účtu 
a adresu internetových stránek, na kterých je volební účet přístupný. 

Dle ust. § 59e odst. 10 volebního zákona si registrovaná třetí osoba o použití prostředků 
na volební kampaň musí vést evidenci, která obsahuje 

a) výdaje na předvolební průzkumy,
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b) výdaje na úhradu inzerce v tisku, 
  
c) výdaje na úhradu venkovní reklamy, 
  
d) jiné výdaje. 
 
Dle ust. § 59e odst. 11 volebního zákona je registrovaná třetí osoba povinna uchovat si výpisy  
ze svého volebního účtu a evidenci podle odstavce 10 po dobu 5 let a předložit tyto výpisy  
a evidenci na požádání Úřadu. 
 
Dle ust. § 59e odst. 12 volebního zákona je registrovaná třetí osoba povinna do 10 dnů  
po skončení volební kampaně zveřejnit přehled výdajů podle odstavce 10 na svých internetových 
stránkách. Přehled výdajů musí být uveřejněn nepřetržitě po dobu alespoň 3 měsíců. 
 
Dle § 5 odst. 2 písm. b) kontrolního řádu byla kontrola zahájena dne 08.07.2019, a to doručením 
oznámení o zahájení kontroly kontrolované osobě. 
 
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu o kontrole nastal dne 17.01.2020, 
kdy ze strany Úřadu došlo k posouzení všech skutečností rozhodných pro vyhotovení protokolu 
o kontrole.  
 
Průběh kontroly a kontrolní zjištění  
 
1.1 Zahájení kontroly 

 
Kontrola splnění povinnosti stanovené v § 59e odst. 6, odst. 10, odst. 11 a odst. 12 zákona  
o volbách do EP byla dle § 5 odst. 2 písm. b) kontrolního řádu zahájena doručením oznámení  
o zahájení kontroly kontrolované osobě, č.j. UDH–02007/2019, a to dne 08.07.2019. 

 
1.2 Vyžádané podklady 

 
- adresa internetových stránek, kde jsou zveřejňovány informace o financování volební 

kampaně kontrolované osoby,  
- zřízení volebního účtu a adresy internetových stránek, na kterých je účet přístupný, 
- evidence o použití prostředků na volební kampaň vedenou podle § 59e odst. 10 zákona 

o volbách do EP; vynaložené výdaje rozčleněné pod jednotlivé skupiny výdajů podle 
citovaného ustanovení a doložené příslušnými písemnými podklady (objednávky, 
faktury, stvrzenky apod.) 

- výpisy z volebního účtu kontrolované osoby zřízeného podle § 59e odst. 6 zákona  
o volbách do EP. 
 

  



1.3 Kontrolní zjištění 

1.3.1 Splnění povinnosti stanovené v § 59e odst. 6 zákona o volbách do EP 
 
Povinností registrované třetí osoby je si pro financování volební kampaně zřídit volební účet  
a oznámit Úřadu adresu svých internetových stránek, kde budou zveřejňovány informace  
o financování volební kampaně, a zřízení volebního účtu a adresu internetových stránek,  
na kterých je volební účet přístupný.  
 
V rámci úkonů učiněných před samotným zahájením kontroly Úřad zjistil, že kontrolovaná osoba 
vůči Úřadu nesplnila povinnost vyplývající z § 59e odst. 6 zákona o volbách do EP, neboť Úřadu 
neoznámila adresu svých internetových stránek, kde budou zveřejňovány informace  
o financování volební kampaně, a zřízení volebního účtu a adresu internetových stránek,  
na kterých je volební účet přístupný.  
 
Na základě výše zjištěného bylo Úřadem vyžádáno doložení splnění předmětných povinností 
prostřednictvím kontroly vedené podle kontrolního řádu.  
   
Vzhledem ke skutečnosti, že registrovaná třetí osoba na Oznámení o zahájení kontroly 
nereagovala a vyžádané podklady Úřadu nepředložila, nemůže Úřad provést relevantní 
hodnocení skutečného stavu se stavem, který je předpokládán právními předpisy, v tomto 
konkrétním případě zákonem o volbách do EP. 
 
Na základě výše popsaných skutečností Úřad konstatuje, že z důvodu nečinnosti ze strany 
kontrolovaného subjektu nemohl Úřad splnění předmětné povinnosti kontrolovanou osobou 
relevantně posoudit.  
 
1.3.2 Splnění povinnosti stanovené v § 59d odst. 10 zákona o volbách do EP 
 
Povinností kontrolované osoby je si o použití prostředků na volební kampaň vést evidenci, která 
obsahuje 
  
a) výdaje na předvolební průzkumy, 
  
b) výdaje na úhradu inzerce v tisku, 
  
c) výdaje na úhradu venkovní reklamy, 
  
d) jiné výdaje. 
 
Registrovaná třetí osoba na Oznámení o zahájení kontroly nereagovala a Úřadu nepředložila 
evidenci o použití prostředků na volební kampaň vedenou podle § 59e odst. 10 zákona o 
volbách do EP, čímž nebylo možné ze strany Úřadu splnění předmětné povinnosti 
kontrolovanou osobou relevantně posoudit. 
 
  



1.3.3 Splnění povinnosti stanovené v § 59d odst. 11 zákona o volbách do EP 
 
Předmětem kontroly vedené vůči kontrolované osobě bylo také splnění povinnosti stanovené 
v ust. § 59d odst. 11 zákona o volbách do EP, podle něhož je registrovaná třetí osoba povinna 
uchovat si výpisy ze svého volebního účtu a evidenci podle odstavce 10 po dobu 5 let a předložit 
tyto výpisy a evidenci na požádání Úřadu.  
 
Kontrolovaná osoba však Úřadu výpisy z volebního účtu nepředložila a ze strany Úřadu tak 
splnění předmětné povinnosti nebylo možné relevantně posoudit. 
 
1.3.4 Splnění povinnosti stanovené v § 59d odst. 12 zákona o volbách do EP 
 
V důsledku toho, že kontrolovaná osoba vůči Úřadu nesplnila povinnost stanovenou v ust. § 59e 
odst. 6 zákona o volbách do EP a Úřadu neoznámila adresu svých internetových stránek,  
kde budou zveřejňovány informace o financování volební kampaně, a to ani na základě 
Oznámení o zahájení kontroly, nebylo ze strany Úřadu možné provést kontrolu splnění 
povinnosti stanovené v ust. § 59d odst. 12 zákona o volbách do EP, tedy skutečnost, zda 
kontrolovaná osoba do 10 dnů po skončení volební kampaně zveřejnila přehled výdajů podle 
odstavce 10 na svých internetových stránkách.  
 
1.4 Kontrolní závěry 

V rámci provedené kontroly kontrolní orgán konstatuje, že kontrolovaná osoba na Oznámení 
o zahájení kontroly nikterak nereagovala, čímž bylo z její strany znemožněno efektivní provedení 
kontroly a s tím související učinění relevantní závěrů o splnění, resp. nesplnění zákonných 
povinností. 

 

Poučení  

Proti výše uvedeným kontrolním zjištěním může kontrolovaná osoba podle § 13 kontrolního 
řádu podat u Úřadu písemně (prostřednictvím poštovní přepravy, datovou zprávou či e-mailem 
se zaručeným elektronickým podpisem) ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole 
námitky, z nichž musí být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat 
odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.  

 

 

 

    Ing. František Sivera                    
člen Úřadu pověřený výkonem kontroly 

 

 

 

 




