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Vážený pan 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 02.09.2020 
Č.j. UDH-2056/2020 
Sp.zn.: S-UDH-1832/2020 
 
 
Sdělení o poskytnutí informace 
 
Dne 03.08.2020 obdržel Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických 
hnutí (dále jen „Úřad“) cestou datové zprávy 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 následujících informací: 
 

1. Informace o pokutách udělených ve všech pravomocných správních řízeních vedených  
za dobu existence Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí  
s politickou stranou či hnutím, konkrétně: 

a. období, ke kterému se pokuta vztahuje (například volby do PS 2017, výroční finanční 
zprávy 2018, kontroly mimo volby či výroční finanční zprávy atp.) 

b. název subjektu 
c. IČ 
d. přestupek s příslušným paragrafovým zněním 
e. výše pokuty/napomenutí 

2. Informace o pokutách udělených ve všech pravomocných správních řízeních vedených  
za dobu existence Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí  
s právnickou osobou, konkrétně: 

a. období, ke kterému se pokuta vztahuje (například volby do PS 2017, výroční finanční 
zprávy 2018, kontroly mimo volby či výroční finanční zprávy atp.) 

b. název subjektu 
c. IČ 
d. přestupek s příslušným paragrafovým zněním 
e. výše pokuty/napomenutí 

3. Informace o pokutách udělených ve všech pravomocných správních řízeních vedených  
za dobu existence Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí  
s fyzickou osobou, konkrétně: 

a. období, ke kterému se pokuta vztahuje (například volby do PS 2017, výroční finanční 
zprávy 2018, kontroly mimo volby či výroční finanční zprávy atp.) 

b. jméno a příjmení 
c. přestupek s příslušným paragrafovým zněním 
d. výše pokuty/napomenutí 

 



Vzhledem k tomu, že úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací ve výši 1.800,-Kč 
v návaznosti na sdělení ze dne 12.08.2020, č.j. UDH-1874/2020, byla dne 17.08.2020 uhrazena, 
Úřad ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím poskytuje požadované informace 
(viz přílohy), a to ve stavu k dnešnímu dni. 
 
 
 
 
 

Mgr. Ivo Kousal 
vrchní rada 

vedoucí oddělení kontroly a správního řízení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha 
Přehled řízení – politické strany a politická hnutí  
Přehled řízení – právnické osoby 
Přehled řízení – fyzické osoby 
 

 


