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Vyřízení námitek
proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole č.j. UDH-2522/2021
ze dne 09.11.2021
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen
„Úřad“) jako kontrolní orgán ve smyslu § 1 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrolní řád“) věcně příslušný
podle § 19f písm. a) zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v
politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 20.12.2021 námitky
kontrolované osoby – NÁRODNÍ PROSPERITA, IČ: 69347565, se sídlem Skřivánčí
1982/26, 466 01 Jablonec nad Nisou (dále jen „kontrolovaná osoba“), proti kontrolním
zjištěním uvedených v Protokolu o kontrole č.j. UDH-02522/2021 ze dne 9.11.2021
(dále jen „protokol“).
Kontrolovaná osoba vznáší tři konkrétní námitky ke kontrolním zjištěním:
4.1
4.2
4.3

Oznámení adresy internetové stránky, na které je zpřístupněn přehled
platebních transakcí na zvláštním účtu
Vedení účtu pro ostatní příjmy a výdaje
Výdaje na úhradu nákladů na provoz internetové stránky

Kontrolovaná osoba ke kontrolnímu zjištění č. 4.1 uvádí, že mimo účtu
zveřejněného na internetových stránkách kontrolované osoby, tato žádný jiný účet
ani transakce, nemá (dále jen „námitka č. 1“).
Ke kontrolnímu zjištění č. 4.2 kontrolovaná osoba namítá, že nemá žádné příjmy

ani výdaje (dále jen „námitka č. 2“).
Kontrolovaná osoba se dále ve svém podání ohrazuje vůči kontrolnímu zjištění č.
4.3., kdy uvádí, že „internetové stránky nejsou majetkem NP. Nemáme bezúplatné
plnění za provoz internetových stránek. Máme právo zveřejnit své názory na
internetových stránkách, stejně jako jiní přispěvatelé. Stránkám jsme pouze
bezplatně zapůjčili název strany NP.“ (dále jen „námitka č. 3“)
Protokol o kontrole, vůči kterému kontrolovaná osoba podává námitky, byl
kontrolované osobě doručen dne 29.11.2021, a to prostřednictvím poskytovatele
poštovních služeb. Součástí protokolu bylo také poučení kontrolované osoby o
možnosti podat námitky, a to do 15 dnů od jeho doručení 1. Lhůta pro podání námitek
uplynula dne 14.12.2021. Kontrolovaná osoba však v zákonem stanovené lhůtě svého
práva podat námitky nevyužila, neboť zásilku obsahující námitky proti kontrolním
zjištěním podala k poštovní přepravě až dne 17.12.2021; Úřad pak námitky obdržel
dne 20.12.2021.
Podle § 14 odst. 1 kontrolního řádu nevyhoví-li námitkám vedoucí kontrolní skupiny
nebo kontrolující ve lhůtě 7 dnů ode dne jejich doručení, vyřídí je nadřízená osoba
kontrolujícího ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení tak, že jim vyhoví, částečně
vyhoví, nebo je zamítne. Ve zvlášť složitém případu se lhůta pro vyřízení námitek
nadřízenou osobou kontrolujícího prodlužuje o 30 dnů. O tomto prodloužení lhůty
nadřízená osoba kontrolujícího kontrolovanou osobu předem vyrozumí.
Podle § 14 odst. 2 kontrolního řádu námitky, z nichž není zřejmé, proti jakému
kontrolnímu zjištění směřují, nebo námitky, u nichž chybí odůvodnění, nadřízená
osoba kontrolujícího zamítne jako nedůvodné. Nadřízená osoba kontrolujícího
zamítne také námitky podané opožděně nebo neoprávněnou osobou.
Vzhledem k okolnosti, že námitky byly podány opožděně, předal je vedoucí kontrolní
skupiny dne 19.01.2022 pod č.j. UDH-153/2022 k vyřízení podle § 14 odst. 2
kontrolního řádu předsedovi Úřadu jakožto nadřízené osobě kontrolujícího.
Nadřízená osoba kontrolujícího vyřizuje námitky kontrolované osoby takto:
Námitky č. 1, 2 a 3 se podle § 14 odst. 2 kontrolního řádu z a m í t a j í jako opožděné.
Odůvodnění:
Jak už bylo konstatováno výše, protokol o kontrole, vůči kterému kontrolovaná osoba
podává námitky, byl kontrolované osobě doručen dne 29.11.2021, a to prostřednictvím
poskytovatele poštovních služeb. Součástí protokolu bylo také poučení kontrolované
osoby o možnosti podat námitky, a to do 15 dnů od jeho doručení. Lhůta pro podání
námitek uplynula dne 14.12.2021. Kontrolovaná osoba však v zákonem stanovené
lhůtě svého práva podat námitky nevyužila, neboť zásilku obsahující námitky proti
kontrolním zjištěním podala k poštovní přepravě až dne 17.12.2021; Úřad pak námitky
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Ust. § 13 odst. 1 kontrolního řádu

obdržel dne 20.12.2021. Proto byly námitky podle § 14 odst. 2 kontrolního řádu
zamítnuty jako opožděné.
V souladu s ustanovením § 18 písm. b) kontrolního řádu je kontrola ukončena dnem
doručení vyřízení námitek kontrolované osobě.

Mgr. Vojtěch Weis
předseda Úřadu

