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

 

Označení kontrolního orgánu  

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí  
IČO: 05553466  
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Označení kontrolujících osob  

Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D., číslo průkazu člena 004 (vedoucí kontrolní skupiny); 
Mgr. Ivo Kousal, číslo průkazu pověřeného zaměstnance 007 (člen kontrolní 
skupiny); 
Ing. Vlastimil Závadský, číslo průkazu pověřeného zaměstnance 006 (člen kontrolní 
skupiny). 

 

Označení ustanovení právního předpisu vymezujícího pravomoc kontrolního 
orgánu k výkonu kontroly  

Ust. § 19f písm. a) zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v 
politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů. 
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Označení přizvané osoby, včetně důvodu jejího přizvání  

Kontrola provedena bez přizvaných osob.  

 

Označení kontrolované osoby  

"Nezávislí - Naše Čtrnáctka", IČO 07286210, se sídlem Na obrátce 636/4, 198 00 
Praha 

 

Označení předmětu kontroly  

Hospodaření politického hnutí v letech 2018 - 2020. 
 

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

Doručení oznámení o zahájení kontroly kontrolované osobě dne 9. 11. 2020. 

 

Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu o kontrole a den, 
kdy byl tento kontrolní úkon proveden  

Vyhodnocení a ověření podkladů předložených kontrolovanou osobou a dalších 
materiálů, které bylo uskutečněno dne 17. 02. 2021. 
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Použité zkratky a synonyma 

Úřad,  
kontrolní orgán 

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran 
a politických hnutí  

Kontrolovaná osoba, 
politické hnutí 

"Nezávislí - Naše Čtrnáctka", IČO 07286210, se 
sídlem Na obrátce 636/4, 198 00 Praha 

Zákon o sdružování Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických 
stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Kontrolní řád  Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů  
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1. Průběh kontroly 

Předmětem kontroly vedené Úřadem vůči kontrolované osobě bylo splnění 
povinností a dodržení povinností stanovených zákonem 424/1991 Sb., o sdružování 
v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o sdružování“), a to konkrétně § 17a odst. 2) o vedení oddělených účtů – 
specificky pak účtu podle § 17a odst. 2 písm. a) pro příspěvky ze státního rozpočtu, 
příjmy z darů a jiných bezúplatných plnění, a účtu podle § 17a odst. 2 písm. d) pro 
ostatní příjmy a výdaje. Kontrola se dále zaměřila na splnění povinnosti podle § 17b 
odst. 3 zákona o sdružování, tj. oznámení adresy internetové stránky, na které je 
zpřístupněn přehled platebních transakcí na zvláštním účtu, a na splnění povinnosti 
podle § 17a odst. 4 zákona o sdružování, tj. bezodkladné sdělení čísla nebo jiného 
jedinečného identifikátoru účtu, na němž politické hnutí vede finanční prostředky 
podle § 17a odstavce 2 písm. d) zákona o sdružování. 

Dle ust. § 5 odst. 2 písm. b) kontrolního řádu byla kontrola zahájena dne 9. 11. 2020, 
a to doručením oznámení o zahájení kontroly kontrolované osobě, č.j. UDH–
02453/2020. Kontrola byla v této fázi koncipována jako distanční, tj. byly vyžádány 
odpovědi na konkrétní otázky, které se zaměřily na zjištění okolností podstatných pro 
povinnost kontrolovaného subjektu založit a vést účet podle § 17a odst. 2 písm. a) a 
účet podle § 17a odst. 2 písm. d) zákona o sdružování. Kontrolované osobě byla 
poskytnuta lhůta do 04.12. 2020 na předložení požadovaných informací.  

Dne 4. 12. 2020 zaslala kontrolovaná osoba kontrolnímu orgánu své sdělení 
reflektující na zaslané oznámení o zahájení kontroly, spolu s požadovanými 
odpověďmi. Tyto materiály byly kontrolním orgánem analyzovány. 

Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu o kontrole nastal dne 17. 
2. 2021, kdy ze strany Úřadu došlo k finální formální kontrole vyhodnocení zaslaných 
podkladů od kontrolované osoby. 

 

Tabulka č. 1: Přehled komunikace v rámci kontroly 

Identifikace 
(č.j.) 

Datum Předmět Odesílatel Adresát 

UDH–
02453/2020 

6.11.2020 Oznámení o 
zahájení kontroly 

Kontrolní 
orgán 

Kontrolovaná 
osoba 

UDH–
02792/2020 

4. 12. 
2020 

Odpověď na 
oznámení o zahájení 
kontroly 

Kontrolovaná 
osoba 

Kontrolní orgán 

UDH–
00468/2021 

 Protokol o kontrole Kontrolní 
orgán 

Kontrolovaná 
osoba 
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2. Rozsah kontroly a výchozí podklady kontroly 

V oznámení o zahájení kontroly č.j. UDH-02453/2020 ze dne 6. 11. 2020 byl rozsah 
kontroly stanoven následujícími otázkami a kontrolovaná osoba byla vyzvána 
k odpovědi na ně: 

1. Úřad neeviduje oznámení politického hnutí ve věci adresy internetové stránky, 
na které je zpřístupněn přehled platebních transakcí na zvláštním účtu (§ 17b odst. 3 
zákona o sdružování). Sdělilo politické hnutí Úřadu tuto adresu? 

1.1 Pokud ano, uveďte co nejpřesnější datum a formu tohoto sdělení. 

2. Byly politickému hnutí v období od jeho vzniku do současnosti uhrazeny 
nějaké příjmy ze státního rozpočtu? 

3. Obdrželo politické hnutí v období od svého vzniku do současnosti finanční 
dary? 

3.1 Pokud ano, uveďte, v jaké výši politické hnutí v jednotlivých letech 2018 a 
2019 dary získalo. 

3.2 Pokud ano, uveďte, jakým způsobem byly dary přijaty (v hotovosti, na účet 
atd.). 

4. Obdrželo politické hnutí v období od svého vzniku do současnosti členský 
příspěvek nad 50.000 Kč?  

4.1 Pokud ano, uveďte, v jaké výši, v jaký den a jakým způsobem (v hotovosti, na 
účet) byl přijatý. 

5. Úřad neeviduje oznámení politického hnutí ve věci čísla nebo jiného 
jedinečného identifikátoru provozního účtu nebo účtů (§ 17a odst. 4 zákona o 
sdružování). Sdělilo politické hnutí Úřadu tuto informaci? 

5.1 Pokud ano, uveďte co nejpřesnější datum a formu tohoto sdělení. 

6. Využívá politické hnutí v období od svého vzniku do současnosti k 
hospodaření účet vedený u banky? 

6.1 Pokud ano, uveďte číslo tohoto účtu nebo účtů. 

6.2 Poskytněte bankovní výpisy transakcí z tohoto účtu nebo účtů od jeho vzniku, 
nebo za celou dobu jejich existence, pokud byly založeny později.  

7. Mělo politické hnutí v období od svého vzniku do současnosti nějaké peněžní 
výdaje související s jeho běžným provozem? 

7.1 Pokud ano, o jaké výdaje konkrétně šlo? 

7.2 Jak byly tyto výdaje hrazeny? 

8. Účastnilo se politické hnutí voleb do obecního zastupitelstva (ať už samo nebo 
v rámci koalice), případně podporovalo některého z kandidátů? 

8.1 Pokud ano, jaké byly jeho výdaje související s volební kampaní? 

8.2 Jak byly tyto výdaje hrazeny? 

9. Pořizovalo politické hnutí v období od svého vzniku do současnosti nějaký 
majetek? 

9.1 Pokud ano, jak a z čeho byl tento nákup hrazen? 
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10. Jak je financována prezentace politického hnutí navenek? (Např. webové 
stránky, plakáty, letáky, další propagační předměty atd.). 

11. Jak je financována komunikace politického hnutí dovnitř i navenek? (Např. 
poštovné, platby za telefon, internetové připojení, datovou schránku, výpočetní 
techniku atd.). 

12. Vybírá politické hnutí členské příspěvky? 

12.1 Pokud ano, jak jsou tyto inkasovány a kde jsou shromažďovány? 

13. Probíhají pravidelná setkávání vedení politického hnutí a/nebo jeho členů? 

13.1 Pokud ano, jak jsou tato setkání financována? (Např. pronájem místnosti, 
pohoštění, ozvučovací nebo výpočetní technika, rozesílání pozvánek, tisk 
informačních materiálů atd.). 

14. Obdrželo politické hnutí po svém vzniku jiný peněžní příjem než příjem ze 
státního rozpočtu nebo darů? 

14.1 Pokud ano, kdy k tomu došlo?  

14.2 O jaký příjem přesně šlo? 

14.3 Jaká byla jeho výše? 

 

Kontrolovaná osoba se k jednotlivým kontrolním bodům vyjádřila v podání 
doručeném dne 04.12.2020 pod č.j. UDH-2792/2020. 
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3. Skutečnosti bez kontrolních zjištění vztahující se k vykonané kontrole 

 

3.1 Sdělení čísla nebo jiného jedinečného identifikátoru provozního účtu 
Předmětem kontroly bylo mj. zjištění, zda kontrolovaná osoba splnila povinnost 
oznámit číslo nebo jiný jedinečný identifikátor účtu, na němž vede finanční prostředky 
podle § 17a odst. 2 písm. d). Úřad dosud neeviduje oznámení kontrolované osoby 
v této věci. Proto kontrolní orgán zjišťoval, zda kontrolovaná osoba takový typ účtu 
má založen a využívá jej. Kontrolovaná osoba byla tedy dotázána, zda ke svému 
hospodaření využívá účet vedený u banky. Kontrolovaná osoba odpověděla, že od 
svého vzniku využívá „jediný účet“ – tj. stejný účet, který identifikovala i jako účet 
zvláštní1. Na tomto účtu byla následně identifikována řada plateb, které lze podle 
popisu jejich účelu zatřídit pod „ostatní příjmy a výdaje“ na základě § 17 a odst. 2 
zákona o sdružování. Jde např. o transakce související s výdaji na volební kampaň v 
komunálních volbách nebo příjem členských příspěvků (Obrázek č. 2). Nicméně 
vzhledem k tomu, že kontrolovaná osoba vede pouze jediný účet, který identifikovala 
jako účet zvláštní, a který takto také ohlásila Úřadu, lze uzavřít, že provozní účet 
v předmětném období nevedla, a tudíž nemohla splnit oznamovací povinnost podle § 
17a odst. 4 zákona o sdružování. 

 

Kontrolní orgán konstatuje, že v rámci tohoto kontrolního bodu nebylo 
shledáno porušení ust. § 17a odst. 4 zákona o sdružování, týkající se 
povinnosti politických stran, hnutí a politických institutů sdělit Úřadu bez 
zbytečného odkladu číslo nebo jiný jedinečný identifikátor účtu, na němž 
vedou finanční prostředky podle odstavce 2 písm. d).  

 
1 Účet č. 1499114/5500, dostupný na internetové adrese https://www.rb.cz/povinne-zverejnovane-
informace/transparentni-ucty?path=transactions&accountNumber=1499114 

https://www.rb.cz/povinne-zverejnovane-informace/transparentni-ucty?path=transactions&accountNumber=1499114
https://www.rb.cz/povinne-zverejnovane-informace/transparentni-ucty?path=transactions&accountNumber=1499114
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4. Kontrolní zjištění 

 

4.1 Nevedení oddělených účtů 

Kontrolovaná osoba byla dotázána na dva druhy příjmů, které zakládají povinnost 
politických stran a hnutí založit a vést odděleně tzv. zvláštní účet – tj. účet podle § 
17a odst. 2 písm. a) zákona o sdružování. Těmito příjmy jsou příspěvky ze státního 
rozpočtu a dále příjmy z darů a jiných bezúplatných plnění. 

Kontrolovaná osoba deklaruje, že v období od svého vzniku po dobu zahájení 
kontroly jí nebyly uhrazeny jakékoliv příjmy ze státního rozpočtu. Toto tvrzení bylo 
dále srovnáno s výročními finančními zprávami kontrolované osoby za léta 20182 a 
20193 a nebyl nalezen žádný rozpor. 

Dále byla kontrolovaná osoba dotázána, zda v období 2018 a 2019 získala nějaké 
finanční dary, a pokud ano, jak byly tyto dary přijaty. Kontrolovaná osoba předložila 
následující přehled přijatých darů za r. 2018 a 2019 (Obrázek č. 1): 

 

Obrázek č. 1: Přehled přijatých finančních darů v r. 2018 a 2019 

 

 

Tyto dary byly s jedinou výjimkou (viz dále bod 4.2 tohoto protokolu) dohledány na 
uvedeném transparentním zvláštním účtu kontrolované osoby. Současně byla 
kontrolovaná osoba dotázána i na případné přijetí členského příspěvku nad 50.000 
Kč, který je dle § 18 odst. 2 zákona o sdružování považován za dar. Kontrolovaná 
osoba uvedla, že takovýto členský příspěvek v době od svého vzniku do současnosti 
nepřijala. Členské příspěvky u kontrolované osoby činí dle jejího vyjádření 500,-Kč 
ročně; studenti, důchodci či nezaměstnaní mohou hradit 200,-Kč. 

Kontrolovaná osoba byla dále dotázána, zda ke svému hospodaření využívá účet 
vedený u banky. Tímto se rozumí úhrada běžných provozních výdajů (např. nákup 
kancelářských potřeb, případné platby nájemného, náklady na vypracování zprávy 
auditora, platby za telefon internetovou doménu apod.) a příjmy politického hnutí 
(např. členské příspěvky, pronájem nebytových prostor, příjmy ze sportovních, 
společenských či kulturních akcí, úvěry od bank apod.). Kontrolovaná osoba 
odpověděla, že od svého vzniku využívá „jediný účet“ – tj. stejný účet, který 

 
2 K dispozici zde - https://zpravy.udhpsh.cz/zprava/vfz2018/nn14  
3 K dispozici zde - https://zpravy.udhpsh.cz/zprava/vfz2019/nn14  

https://zpravy.udhpsh.cz/zprava/vfz2018/nn14
https://zpravy.udhpsh.cz/zprava/vfz2019/nn14
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identifikovala i jako účet zvláštní. Na tomto účtu byla následně identifikována řada 
plateb, které lze podle popisu jejich účelu zatřídit pod „ostatní příjmy a výdaje“ na 
základě § 17 a odst. 2 zákona o sdružování. Jde např. o transakce související 
s výdaji na volební kampaň v komunálních volbách nebo příjem členských příspěvků 
(Obrázek č. 2). 

 

Obrázek č. 2: Ilustrace „ostatních příjmů a výdajů“ na zvláštním účtu kontrolované 
osoby 

 

 

Sama kontrolovaná osoba informovala o svých výdajích, které spadají pod „ostatní 
výdaje“ a zakládají povinnost vést pro ně účet dle § 17a odst. 2 písm. d) zákona o 
sdružování: jde o platby za webové stránky, vyhotovení auditu k výroční finanční 
zprávě, nebo úhrady na komunikaci jménem kontrolované osoby (listovní zásilky). 
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Kontrolní orgán konstatuje, že v rámci tohoto kontrolního bodu bylo shledáno 
porušení ust. § 17a odst. 2 zákona o sdružování, týkající se povinnosti vést 
oddělené účty pro příspěvky ze státního rozpočtu, příjmy z darů a jiných 
bezúplatných plnění [tzv. zvláštní účet podle § 17a odst. 2 písm. a) zákona o 
sdružování], a pro ostatní příjmy a výdaje [tzv. provozní účet podle § 17a odst. 
2 písm. d) zákona o sdružování]. 

 

 

4.2 Bezhotovostní hospodaření 
Kontrolovaná osoba byla dotázána, zda v období 2018 a 2019 získala nějaké 
finanční dary, a jak byly tyto dary přijaty. Kontrolovaná osoba uvedla následující 
přehled přijatých darů za r. 2018 a 2019 uvedený na Obrázku č. 1. Kontrolovaná 
osoba tak připustila přijetí finančního daru v hotovosti, konkrétně daru od Soni 
Tománkové ve výši 18 000 Kč. Tento dar je uveden ve výroční finanční zprávě 
kontrolované osoby, nebyl ale dohledán na transparentním zvláštním účtu 
kontrolované osoby. Jakkoliv zákon o sdružování nevylučuje, aby byl dar přijat 
v hotovosti, je nezbytné, aby byl bezodkladně vložen na zvláštní účet (včetně 
uvedení účelu platební transakce podle § 17b odst. 1 zákona o sdružování), a byla 
tak splněna podmínka vedení příjmů z darů na zvláštním účtu, což se v daném 
případě nestalo. 

 

Kontrolní orgán konstatuje, že v rámci tohoto kontrolního bodu bylo shledáno 
porušení ust. § 17aodst. 1 zákona o sdružování, týkající se povinnosti 
politických stran a hnutí a politických institutů používat ke své činnosti pouze 
finanční prostředky vedené na účtech u banky, platební instituce nebo 
instituce elektronických peněz nebo u pobočky zahraniční banky, platební 
instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky, a 
povinnost podle § 17a odst. 2 zákona o sdružování vést oddělené účty. 

 

 

4.3 Oznámení adresy internetové stránky, na které je zpřístupněn přehled 
platebních transakcí na zvláštním účtu 

Kontrolovaná osoba byla vyzvána k odpovědi na otázku, zda se již v minulosti 
pokoušela (byť neúspěšně) o oznámení adresy internetové stránky, na které je 
zpřístupněn přehled platebních transakcí na zvláštním účtu podle § 17b odst. 3 
zákona o sdružování. Kontrolovaná osoba odpověděla, že informaci o této adrese 
Úřadu odeslala 3.12. 2020, tedy po zahájení kontroly a zdůvodnila tuto prodlevu 
neznalostí povinnosti toto učinit a také skutečností, že k této povinnosti nebyla 
Úřadem vyzvána. Kontrolovaná osoba dále deklaruje, že adresa byla uvedena na 
internetových stránkách hnutí. Tato skutečnost však nemůže nahradit oznamovací 
povinnost vůči Úřadu podle 17b odst. 3 zákona o sdružování, neboť teprve při 
splnění této oznamovací povinnosti může Úřad zveřejnit odkaz na zvláštní účet na 
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svých internetových stránkách, jak mu ukládá ust. § 17b odst. 3 zákona o 
sdružování. Kontrolovaná osoba dále potvrzuje, že tento transparentní účet využívá 
od svého vzniku (12.7.2018). Prohlídka výpisu transakcí potvrzuje, že první 
transakce (dar) na účtu, který je v současnosti u kontrolované osoby na webu úřadu 
evidován jako zvláštní4, proběhla 29.8. 2018 (Obrázek č. 3). V návaznosti na 
judikaturu Nejvyššího správního soudu5 má Úřad za to, že oznamovací povinnost 
podle § 17b odst. 3 zákona o sdružování měla kontrolovaná osoba splnit 
bezodkladně poté, co jí vznikla povinnost zřídit zvláštní účet, tj. po přijetí prvního 
daru. 

 

Obrázek č. 3: Přehled transakcí na zvláštním účtu po založení kontrolované osoby 

 

 

Kontrolní orgán konstatuje, že v rámci tohoto kontrolního bodu bylo shledáno 
porušení ust. § 17b odst. 3 zákona o sdružování, týkající se povinnosti 
oznámení adresy internetové stránky, na které je zpřístupněn přehled 
platebních transakcí na zvláštním účtu.  

 
4 Přehled zvláštních účtů na webu Úřadu: https://registrace.udhpsh.cz/seznam/suazu 
5 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12.08.2020, č.j. Ars 2/2020-21; www.nssoud.cz  

http://www.nssoud.cz/
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5. Shrnutí 

Kontrolní orgán vedl vůči kontrolované osobě kontrolu podle příslušných ustanovení 
kontrolního řádu. Průběh a předmět kontroly byl popsán v kapitole 1. V kapitole 2 
kontrolní orgán rekapituloval rozsah kontroly, vč. popisu kontrolních bodů. V kapitole 
3 kontrolní orgán představil skutečnosti vztahující se ke kontrole, avšak bez výsledku 
v podobě kontrolních zjištění. Kontrolní zjištění o porušení zákona o volbě prezidenta 
jsou popsány v kapitole 4, jejichž shrnutí přináší níže uvedená Tabulka č. 5. 

 

Tabulka 5: Rekapitulace kontrolních zjištění 

 

Kapitola Kontrolní zjištění Zjištěná 
pochybení/Porušený 
předpis 

4.1 Kontrolovaná osoba nevedla oddělené účty pro a) 
příspěvky ze státního rozpočtu, příjmy z darů a 
jiných bezúplatných plnění, a d) ostatní příjmy a 
výdaje. 

§ 17a odst. 2 
zákona o 
sdružování 

4.2 Kontrolovaná osoba nevyužívá ke své činnosti 
pouze finanční prostředky vedené na účtech u 
banky, platební instituce nebo instituce 
elektronických peněz nebo u pobočky zahraniční 
banky, platební instituce nebo instituce 
elektronických peněz na území České republiky. 

§ 17a odst. 1 
zákona o 
sdružování 

4.3 Kontrolovaná osoba neoznámila adresu 
internetové stránky, na které je zpřístupněn 
přehled platebních transakcí na zvláštním účtu. 

§ 17b odst. 3 
zákona o 
sdružování 
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6. Poučení 

Proti výše uvedeným kontrolním zjištěním může kontrolovaná osoba podle ust. § 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. 

 

 

 

 

------------------------------  ------------------------------ --------------------------- 

Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D. Mgr. Ivo Kousal  Ing. Vlastimil Závadský 

vedoucí kontrolní skupiny  člen kontrolní skupiny  člen kontrolní 
skupiny 

 
 
 

Rozdělovník 
Kontrolní spis 
Kontrolovaná osoba 
 
 

 


		2021-03-10T13:12:31+0000
	Not specified


		2021-03-10T13:13:24+0000
	Not specified




