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V Brně dne 13. 10. 2020 
Č.j. UDH–02349/2020 

Sp.zn.: S-UDH–01343/2020 
 

Protokol o kontrole 
podle § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „kontrolní řád“) 
 
Označení kontrolního orgánu  
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen „Úřad“) 

IČ: 05553466 

Sídlo: Kounicova 688/26, 602 00 Brno 

IDDS: psn9irb 
 
Označení kontrolujících osob 

PhDr. Jan Outlý, Ph.D., číslo průkazu člena 005, vedoucí kontrolní skupiny, 
Bc. Jitka Otáhalová, číslo průkazu pověřeného zaměstnance 009, členka kontrolní skupiny, 

Mgr. Ivo Kousal, číslo průkazu pověřeného zaměstnance 007, člen kontrolní skupiny 

 
Označení ustanovení právního předpisu vymezujícího pravomoc kontrolního orgánu 

k výkonu kontroly 
§ 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“) a § 19f písm. a) a písm. g) zákona č. 
424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Označení přizvané osoby, včetně důvodu jejího přizvání 
Žádné osoby nebyly přizvány. 
 

Označení kontrolované osoby 
Vize národních socialistů, IČO 07283911, U Stadionu 297, 411 56 Bohušovice nad Ohří. 

 
Označení předmětu kontroly 

Financování volební kampaně před volbami do Evropského parlamentu konanými ve dnech 24.–25. 
5. 2019, a hospodaření politického hnutí v době od tří měsíců před vyhlášením voleb ve Sbírce 
zákonů, tj. od října 2018, do konce roku 2019.  

 

Kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena, a den, kdy byl tento kontrolní úkon proveden 

Doručení oznámení o zahájení kontroly kontrolované osobě fikcí dne 8. 6. 2020.  
 
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu o kontrole a den, kdy byl tento 
kontrolní úkon proveden  

Vyhotovení úředního záznamu o zastavení kontroly č.j. UDH-2319/2020 dne 7. 10. 2020.  
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Kontrola byla zahájena dne 8. 6. 2020 doručením oznámení o zahájení kontroly č.j. UDH–01343/2020. 

Oznámení bylo doručeno fikcí, neboť kontrolovaná osoba si písemnost nepřevzala. Adresát byl 
poštou vyzván k vyzvednutí zásilky a bylo mu ve schránce zanecháno poučení dne 28. 5. 2020. Úložní 
doba činila 10 dní. Zásilka byla vložena do schránky dne 10. 6. 2020.  

 

V oznámení o zahájení kontroly byl rozsah kontroly stanoven následujícími body. 
 
„V souvislosti se zahájenou kontrolou Vás žádáme o zaslání příslušných dokladů a oznámení 
následujících skutečností: 
 

1. Vysvětlete, proč byl jako volební účet pro předmětné volby použit účet shodný s tím, který 
politické hnutí NE-VOLIM.CZ Úřadu oznámilo jako volební účet pro volby do Senátu v roce 
2018.  

2. Zdůvodněte, proč přehled podporovatelů volební kampaně, zveřejněný na adrese 
https://www.ne-volim.cz/ekonomika-kampane/ neobsahuje datum narození fyzických 
osob, jak ukládá volební zákon. Data narození Úřadu sdělte a u daru přesahujícího 1.000 Kč 
doložte kopii darovací smlouvy. 

3. Předložte veškeré účetnictví týkající se volební kampaně, tedy 
a. účtovou osnovu účtů, na kterých byly účtovány účetní případy související s výdaji na 

volební kampaň;  
b. účetní deník související s výdaji na volební kampaň vedený chronologicky podle § 13 

odst. 1 písm. a) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o účetnictví“);  

c. hlavní knihu (položkovou) související s výdaji na volební kampaň vedenou 
systematicky podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona o účetnictví;  

d. soupis veškerých dokladů (vč. knihy faktur), které nesou informace o účetních 
případech souvisejících s výdaji na volební kampaň. Rovněž předložte kopie 
prvotních dokladů (faktury, pokladní doklady, bankovní výpisy, interní doklady 
apod.), zaznamenané výběry hotovosti z volebního účtu a jejich následné užití na 
financování volební kampaně. 

4. Sdělte a doložte účetními doklady zdroje financování volební kampaně, jejíž výdaje dle 
předložené zprávy o financování volební kampaně činily celkem 72.783 Kč, jestliže finanční 
dary dle zprávy činily v souhrnu 5.499 Kč, žádné výdaje nehradili kandidáti a nebyla přijata 
žádná bezúplatná plnění. 

5. Předložte kopie výpisů ze všech bankovních účtů, kterými politické hnutí disponuje, a to za 
období měsíce října až prosince roku 2018. 

6. Předložte veškeré účetnictví za rok 2019, tedy 
a.  účtovou osnovu účtů, na kterých byly účtovány účetní případy;  
b. účetní deník vedený chronologicky podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona o účetnictví;  
c. hlavní knihu (položkovou) vedenou systematicky podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona 

o účetnictví. Rovněž předložte kopie prvotních dokladů (faktury, pokladní doklady, 
bankovní výpisy, interní doklady, apod) nad rámec těch, které předložíte dle bodu 3. 

7. Předložte auditní zprávu za rok 2018 včetně účetní závěrky a její přílohy.“ 
 
 

Lhůta pro zaslání požadovaných podkladů činila 15 dní a uplynula tedy 23. 6. 2020. Úřad však žádné 
podklady od kontrolované osoby neobdržel. Dne 20. 7. 2020 došlo k výmazu politického hnutí z 
Rejstříku politických stran a politických hnutí. Tuto skutečnost konstatuje úřední záznam č.j. UDH-
1704/2020 ze dne 24. 7. 2020. Politické hnutí se zrušilo vlastním rozhodnutím dle § 13 odst. 1 písm. 
a) zákona o sdružování. Kontrolovaná osoba tím zanikla. Vzhledem k tomu, že kontrolovaná osoba 
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do okamžiku dobrovolného rozpuštění neposkytla potřebnou součinnost, nemůže Úřad v protokolu 

o kontrole vyslovit konkrétní kontrolní závěry. 
 
Kontrola je považována za postup podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v němž se podle § 154 správního řádu obdobně 

postupuje dle výslovně vymezených ustanovení a dále přiměřeně i podle dalších ustanovení 
správního řádu, pokud jsou přitom potřebná (pozn. k obecné využitelnosti jiných než výslovně 
vymezených ustanovení v § 154 správního řádu při postupu dle části čtvrté lze zmínit rozsudek 

Městského soudu v Praze ze dne 11. května 2011, č. j. 9 Ca 88/2009-84, který s odkazem na přiměřené 
užití dalších ustanovení správního řádu dovodil např. možnost zastavení řízení při vydávání 

osvědčení).  
 
Protože (jediná) kontrolovaná osoba zanikla před formálním ukončením kontroly dle ustanovení § 

18 kontrolního řádu, není možno fakticky kontrolu ukončit, ale bylo třeba přistoupit k jejímu 

zastavení. Kontrola byla zastavena prostým poznamenáním do kontrolního spisu prostřednictvím 

úředního záznamu č.j. UDH-02319/2020 dne 7. 10. 2020, neboť kontrola není řízením ve smyslu 
správního řádu a není třeba ji zastavit vydáním usnesení dle ustanovení § 66 odst. 1 písm. f) 
správního řádu. 
 

Jelikož byly naplněny podmínky pro zastavení kontroly z důvodu zániku (neexistence) kontrolované 
osoby, není povinností kontrolního orgánu vyhotovit protokol o kontrole. Současně však kontrolní 

řád nevylučuje, aby kontrolní orgán protokol vyhotovil. Úřad se rozhodl tak učinit, neboť forma 
protokolu o kontrole umožňuje poskytnout veřejnosti informaci o zahájení a průběhu kontroly 

způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 5 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění. 

 

 

 

 

 
 

 

     

PhDr. Jan Outlý, Ph.D. 
vedoucí kontrolní skupiny 

 Bc. Jitka Otáhalová 
členka kontrolní skupiny 

 Mgr. Ivo Kousal 
člen kontrolní skupiny 

 

 
 


