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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 zákona o sdružování o vedení
oddělených účtů – specificky pak účtu podle § 17a odst. 2 písm. a) zákona o
sdružování 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 § 5 odst. 2 písm. b) kontrolního řádu byla kontrola zahájena dne 16. 11. 2020, a
to doručením oznámení o zahájení kontroly kontrolované osobě, č.j. UDH–
02589/2020. 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 15. 12. 2020 zaslala kontrolovaná osoba kontrolnímu orgánu své sdělení
reflektující na zaslané oznámení o zahájení kontroly, spolu s požadovanými
odpověďmi (UDH–02853/2020). Tyto podklady byly kontrolním orgánem
analyzovány.
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu o kontrole nastal dne 9.
11. 2021, kdy ze strany Úřadu došlo k finální formální kontrole vyhodnocení
zaslaných podkladů od kontrolované osoby, zejména pak ke kontrole výroční
finanční zprávy kontrolované osoby za r. 2020.

2. Rozsah kontroly a výchozí podklady kontroly
V oznámení o zahájení kontroly č.j. UDH-02453/2020 ze dne 16. 11. 2020 byl rozsah
kontroly stanoven následujícími otázkami a kontrolovaná osoba byla vyzvána
k odpovědi na ně:
1.
Úřad neeviduje oznámení politické strany ve věci adresy internetové stránky,
na které je zpřístupněn přehled platebních transakcí na zvláštním účtu (§ 17b odst. 3
zákona o sdružování). Sdělila politická strana Úřadu tuto adresu?
1.1
Pokud ano, uveďte co nejpřesnější datum a formu tohoto sdělení.
2.
Byly politické straně v období od 1. 1. 2017 do současnosti uhrazeny nějaké
příjmy ze státního rozpočtu?
3.
Obdržela politická strana v období od 1.1.2017 do současnosti finanční dary?
3.1
Pokud ano, uveďte, v jaké výši politická strana v jednotlivých letech 2017,
2018 a 2019 dary získala.
3.2
Pokud ano, uveďte, jakým způsobem byly dary přijaty (v hotovosti, na účet
atd.).
4.
Obdržela politická strana v období od 1. 1. 2017 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 politické strany ve věci čísla nebo jiného
jedinečného identifikátoru provozního účtu nebo účtů (§ 17a odst. 4 zákona o
sdružování). Sdělila politická strana Úřadu tuto informaci?
5.1
Pokud ano, uveďte co nejpřesnější datum a formu tohoto sdělení.
6.
Využívá politická strana v období od 1. 1. 2017 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 1.1. 2017,
nebo za celou dobu jejich existence, pokud byly založeny později.
7.
Měla politická strana v období od 1. 1. 2017 do současnosti nějaké peněžní
výdaje související s jejím běžným provozem?
7.1
Pokud ano, o jaké výdaje konkrétně šlo?
7.2
Jak byly tyto výdaje hrazeny?
8.
Účastnila se politická strana v r. 2018 voleb do obecního zastupitelstva (ať už
sama nebo v rámci koalice), případně podporovala některého z kandidátů?
8.1
Pokud ano, jaké byly její výdaje související s volební kampaní?
8.2
Jak byly tyto výdaje hrazeny?
9.
Pořizovala politická strana v období od 1. 1. 2017 do současnosti nějaký
majetek?
9.1
Pokud ano, jak a z čeho byl tento nákup hrazen?

10.
Jak je financována prezentace politické strany navenek? (Např. webové
stránky, plakáty, letáky, další propagační předměty atd.).
11.
Jak je financována komunikace politické strany dovnitř i navenek? (Např.
poštovné, platby za telefon, internetové připojení, datovou schránku, výpočetní
techniku atd).
12.
Vybírá politická strana od 1. 1. 2017 členské příspěvky?
12.1 Pokud ano, jak jsou tyto inkasovány a kde jsou shromažďovány?
13.
Probíhají pravidelná setkávání vedení politické strany a/nebo jejích 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.
Obdržela politická strana po 1. 1. 2017 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
doručeném dne 15.12.2020 pod č.j. UDH–02853/2020.

vyjádřila

v podání

3. Kontrolní zjištění bez porušení zákona
3.1. Vedení účtu pro příspěvky ze státního rozpočtu, příjmy z darů a jiných
bezúplatných plnění
Předmětem kontroly bylo mj. zjištění, zda kontrolovaná osoba splnila povinnost vést
prostředky na zvláštním účtu [§ 17a odst. 2 písm. a) zákona o sdružování]. Úřad v
této věci eviduje pouze oznámení kontrolované osoby o čísle zvláštního účtu – jedná
se o účet č. 2201714340/2010. Kontrolní orgán zjišťoval, zda kontrolovaná osoba
tento účet využívá a zda jej v souladu s § 17b odst. 2 zákona o sdružování vede jako
transparentní.
Kontrolní
orgán
zjistil,
že
na
internetové
stránce 1
https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2201714340 je účet s tímto číslem veřejně dostupný
a vedený pod názvem kontrolované osoby a zůstatek na něm k 1.10.2021 činí 500.Kč.
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 (příp. členských příspěvků ve výši nad 50.000,- Kč) 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 2017 2,
2018 3, 2019 4 a 2020 5 a nebyl nalezen žádný rozpor.
Dále byla kontrolovaná osoba dotázána, zda v období od 1.1.2017 do současnosti
získala nějaké finanční dary, a pokud ano, jak byly tyto dary přijaty. Kontrolovaná
osoba opět konstatovala, že žádné finanční dary za uvedené období nepřijala. Toto
tvrzení bylo dále srovnáno s výročními finančními zprávami kontrolované osoby a
bylo zjištěno, že ve zprávě za rok 2019 je uveden finanční dar od předsedy strany
Zbyňka Štěpána, a to ve výši 500,- Kč.
Tento dar od pana Zdeňka Štěpána ve výši 500,- Kč byl evidován na účtu číslo
2201714340/2010 dne 30.10.2019. Z podání kontrolované osoby, které bylo
doručeno Úřadu dne 22.11.2019, a bylo zaevidováno pod č.j. UDH-03355/2019,
vyplývalo, že účet byl založen a učiněn transparentním ode dne 29.10.2019.
Dále byla kontrolovaná osoba dotázána na příjem členského příspěvku nad 50.000.Kč, který je dle zákona o sdružování pokládán za finanční dar straně či hnutí. Na toto
opět kontrolovaná osoba reagovala odmítavě, a byl zde zjištěn soulad s informacemi
uvedenými ve výročních finančních zprávách kontrolované osoby.

1 Odkaz na tuto stránku je uveden rovněž na internetových stránkách kontrolované osoby:
http://www.narodniprosperita.cz/
2 K dispozici zde: https://www.udhpsh.cz/wp-content/uploads/2018/02/N%C3%A1rodn%C3%ADprosperita-NP.pdf
3 K dispozici zde: https://zpravy.udhpsh.cz/zprava/vfz2018/vfz2018-np.pdf
4 K dispozici zde - https://zpravy.udhpsh.cz/zprava/vfz2019/vfz2019-np.pdf
5 K dispozici zde - https://zpravy.udhpsh.cz/zprava/vfz2020/vfz2020-np.pdf

Kontrolní orgán konstatuje, že v rámci tohoto kontrolního bodu nebylo
shledáno porušení 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].

3.2. Bezhotovostní hospodaření politické strany
Z dostupných podkladů vyplývá, že kontrolovaná osoba vynakládá finanční
prostředky na zprávu auditora, která je povinnou přílohou výroční finanční zprávy.
Všechny auditorské zprávy byly vypracovány společností Auditex s.r.o, IČ 44565119,
se sídlem 1. máje 97/25, 460 07 Liberec, a číslem auditorského oprávnění 9. Tyto
zprávy kontrolovaná osoba předložila za roky 2017-2020. Jedná se tedy o
prokazatelný provozní výdaj. Auditorské zprávy z r. 2017, 2018, 2019 a 2020
(konkrétně přílohy k účetním závěrkám) konstatují jako jediný výdaj strany „úhradu
nákladů za provedený audit účetní uzávěrky“ ve výši 5.000.-Kč.
Zákon o sdružování sice obecně ukládá politickým stranám a hnutím používat při své
činnosti peněžní prostředky vedené na bankovních účtech, avšak s výjimkou
jednorázových výdajů do 5.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že jedinými deklarovanými
výdaji politické strany v jednotlivých letech v kontrolovaném období byly výdaje na
zpracování zprávy auditora ve výši 5.000,- Kč, je úhrada těchto nákladů v hotovosti
přípustná.
Kontrolní orgán konstatuje, že v rámci tohoto kontrolního bodu nebylo
shledáno porušení zákona o sdružování týkající se povinnosti bezhotovostního
hospodaření politických stran a hnutí [§ 17a odst. 2 zákona o sdružování].

4. Kontrolní zjištění s porušením zákona
4.1 Oznámení adresy internetové stránky, na které je zpřístupněn přehled
platebních transakcí na zvláštním účtu
Předmětem kontroly bylo mj. zjištění, zda kontrolovaná osoba splnila povinnost
oznámit úřadu adresu internetové stránky, na které je zpřístupněn přehled platebních
transakcí na zvláštním účtu (§ 17b odst. 3 zákona o sdružování 6). Úřad v této věci
eviduje pouze oznámení kontrolované osoby o čísle zvláštního účtu – jedná se o
účet č. 2201714340/2010.
Kontrolovaná osoba byla dotázána, zda sdělila politická strana Úřadu tuto adresu, a
pokud ano, aby uvedla co nejpřesnější datum a formu tohoto sdělení. K tomuto
kontrolovaná osoba konstatuje, že tuto informaci sdělila „cca 29.10.2019 telefonicky“.
Zvláštní účet kontrolované osoby byl pravděpodobně 7 zřízen dne 29.10.2019. Dne
22.11.2019 bylo Úřadu doručeno poštou podání zaevidované pod č.j. UDH03355/2019. V tomto podání bylo sděleno číslo transparentního účtu a informace, že
tento účet je zveřejněn na stránkách kontrolované osoby. Vzhledem k tomu, v podání
nebylo uvedeno, zda se jedná o zvláštní účet podle § 17a odst. 2 písm. a) zákona o
sdružování, a nebyla sdělena adresa internetové stránky, na které je zpřístupněn
přehled platebních transakcí na zvláštním účtu, dne 25.11.2019 kontaktovala Ing.
Jarmila Matějovicová, odborný rada oddělení kontroly a správního řízení Úřadu,
předsedu politické strany pana Zbyňka Štěpána s žádostí, aby Úřadu písemně
oznámil adresu internetové stránky, na které je zpřístupněn přehled platebních
transakcí na zvláštním účtu. Úřední záznam o telefonním hovoru byl evidován pod
číslem jednacím UDH-03358/2019 dne 25.11.2019 a byl vložen do spisu vedeného
pod sp. zn. S-UDH-03010/2019, který byl již dříve založen ve věci politické strany
NÁRODNÍ PROSPERITA.
Úřad nicméně dosud mimo čísla účtu neeviduje jakékoliv další podání od
kontrolované osoby, kterým by tato sdělovala adresu internetových stránek
s přehledem transakcí zvláštního účtu podle § 17b odst. 3 zákona o sdružování.
Kontrolní orgán konstatuje, že v rámci tohoto kontrolního bodu bylo shledáno
porušení zákona o sdružování, týkající se povinnosti oznámit Úřadu adresu
internetové stránky, na které je zpřístupněn přehled platebních transakcí na
zvláštním účtu [§ 17b odst. 3].
4.2 Vedení účtu pro ostatní příjmy a výdaje
Předmětem kontroly bylo mj. zjištění, zda kontrolovaná osoba splnila povinnost vést
oddělený účet pro ostatní příjmy a výdaje podle § 17a odst. 2 písm. d) zákona o
sdružování (tzv. provozní účet). Úřad dosud neeviduje oznámení kontrolované osoby
Adresu internetové stránky, na které je zpřístupněn přehled platebních transakcí na zvláštním účtu, oznámí
strany a hnutí a politické instituty Úřadu, který adresu zveřejní na svých internetových stránkách.
7
Přílohou podání č.j. UDH-3355/2019 nebyla smlouva o zřízení účtu, ani smlouva o zveřejnění údajů o
transparentním účtu v síti Internet, ale pouze žádost o umístění elektronického odkazu na internetové stránky
klienta ze dne 29.10.2019
6

v této věci, které musí dle § 17a odst. 4. Proto kontrolní orgán zjišťoval, zda
kontrolovaná osoba takový typ účtu má založen a využívá jej.
Kontrolovaná osoba byla tedy dotázána, zda jedinečný identifikátor provozního účtu
oznámila Úřadu, na což kontrolovaná osoba reagovala, že nikoliv. Současně s tím
reagovala kontrolovaná osoba zamítavě na dotaz, zda ke svému hospodaření
využívá účet vedený u banky. Konkrétně uvedla „ne, nemáme provozní účet“.
Dále byla kontrolovaná osoba dotázána, zda měla od svého vzniku do současnosti
nějaké peněžní výdaje, u kterých zákon předpokládá jejich hrazení či příjem
prostřednictvím provozního účtu: tzn. výdaje související s běžným provozem strany,
účast v komunálních volbách, nákup majetku, financování prezentace navenek,
financování komunikace dovnitř strany, vybírání členských příspěvků, pravidelná
setkávání strany nebo jiný peněžní příjem, než jaký musí strana přijímat na zvláštní
účet. Na tyto dotazy kontrolovaná osoba odpověděla negativně, pouze uvedla, že
pravidelná setkávání členů strany či jejího vedení je hrazeno ze soukromých
prostředků účastníků.
Následně byla uvedená tvrzení kontrolované osoby konfrontována s jejími výročními
finančními zprávami a dalšími datovými zdroji.
4.2.1. Vybírání členských příspěvků
Kontrolou výročních finančních zpráv bylo zjištěno, že v letech 2017, 2018, 2019 a
2020 inkasovala kontrolovaná osoba členské příspěvky, v to v každoroční celkové
výši 5.000.-Kč. Toto potvrzují rovněž stanovy8 kontrolované osoby, které v bodě 7 mj.
konstatují: „Zdrojem příjmů strany jsou především členské příspěvky, které činí u
výdělečně činných členů roční příspěvek minimálně 200.- Kč a maximálně 9999.- Kč,
dle vlastního uvážení člena. U členů bez výdělečných příjmů, studujících a důchodců
roční příspěvek minimálně 50.- Kč a maximálně 200,- Kč, dle vlastního uvážení
člena.“
Podle § 17a odst. 1 zákona o sdružování strany a hnutí a politické instituty používají
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. To
neplatí, jde-li o výdaje nepřevyšující částku 5 000 Kč; tyto výdaje lze hradit v
hotovosti.
Podle § 17a odst. 2 zákona o sdružování strany a hnutí a politické instituty vedou
oddělené účty pro
a) příspěvky ze státního rozpočtu, příjmy z darů a jiných bezúplatných plnění,
b) plnění vyplývající z pracovněprávního vztahu ke straně a hnutí a politickému
institutu,
c) financování volebních kampaní za podmínek stanovených volebními zákony,
d) ostatní příjmy a výdaje
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Z těchto zákonných ustanovení vyplývá, že disponuje-li politická strana finančními
prostředky, které je povinna vést na některém z účtů podle § 17a odst. 2 zákona o
sdružování, je povinna takový účet zřídit a následně splnit oznamovací povinnost
vůči Úřadu; v případě tzv. provozního účtu se jedná o povinnost podle § 17a odst. 4
zákona o sdružování bez zbytečného odkladu oznámit číslo nebo jiný jedinečný
identifikátor účtu.
Jestliže kontrolovaná osoba prokazatelně od roku 2017 každoročně vybírala členské
příspěvky v celkové výši 5.000,- Kč ročně, bylo její povinností zřídit pro tento účel tzv.
provozní účet podle § 17a odst. 2 písm. d) zákona o sdružování. Zákon sice
nevylučuje, aby členské příspěvky byly vybírány v hotovosti, avšak předpokládá jejich
následné ukládání na účet vedený u banky, platební instituce nebo instituce
elektronických peněz.
Vzhledem k tomu, že tak kontrolovaná osoba neučinila, kontrolní orgán
konstatuje, že porušila povinnost vést oddělené účty podle zákona o
sdružování [§ 17a odst. 2].
4.3. Výdaje na úhradu nákladů na provoz internetové stránky
Kontrolou bylo zjištěno, že Kontrolovaná osoba má zřízenou doménu
http://www.narodniprosperita.cz/ 9, kterou aktivně používá (na internetové stránce se
objevují aktualizované materiály a sdělení kontrolované osoby). Doménu registroval
předseda kontrolované osoby Zbyněk Štěpán dne 14.8. 2009. Je tedy zřejmé, že
náklady na provoz domény by měly být uvedeny ve výroční finanční zprávě, resp. v
účetní závěrce, a to buď jako přímý náklad politické strany, anebo v podobě přijatého
bezúplatného plnění (pokud např. náklady uhradil některý z členů politické strany,
nebo jiná fyzická nebo právnická osoba). Jak už bylo konstatováno výše, podle
auditovaných účetních závěrek za jednotlivé roky v kontrolovaném období byly
jedinými výdaji úhrada nákladů za zprávy auditora. Z toho (a také z vyjádření
kontrolované osoby k oznámení o zahájení kontroly) lze dovodit, že výdaje na úhradu
nákladů na provoz internetové stránky nebyly hrazeny přímo politickou stranou, a
došlo tím v tomto ohledu k přijetí bezúplatného plnění. Takto přijatá bezúplatná
plnění měla být vykázána v části V. výroční finanční zprávy a měla být zohledněna
též v přehledu o celkových příjmech politické strany v části II. výročních finančních
zpráv.
Kontrolní orgán konstatuje, že v rámci tohoto kontrolního bodu bylo shledáno
porušení zákona o sdružování [§ 19h odst. 1 písm. c) a g)], která ukládají
politickým stranám a hnutím ve výroční finanční zprávě uvést celkové příjmy
[v členění podle § 17 odst. 8 zákona o sdružování (písm. c)] a přehled o dárcích
a jejich darech s uvedením výše peněžitého daru a obvyklé ceny nepeněžitého
daru, s uvedením jména, příjmení a data narození, případně obchodní firmy
nebo názvu a identifikačního čísla [písm. g].
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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. Kontrolní
zjištění bez konstatování pochybení jsou popsány v kapitole 3. Kontrolní zjištění o
porušení zákona o sdružování, jejichž shrnutí přináší níže uvedená Tabulka č. 2, jsou
popsány v kapitole 4.
Tabulka 2: Rekapitulace kontrolních zjištění
Kapitola

Kontrolní zjištění

4.1

Kontrolovaná osoba neoznámila Úřadu adresu
internetové stránky, na které je zpřístupněn
přehled platebních transakcí na zvláštním účtu.
Kontrolovaná osoba nevedla oddělený účet pro
ostatní příjmy a výdaje.

4.2
4.3.

Kontrolovaná osoba nevykázala ve výročních
finančních zprávách přijetí bezúplatného plnění
za provoz internetových stránek

Zjištěná
pochybení/Porušený
předpis
§ 17b odst. 3
zákona o
sdružování
§ 17a odst. 2, písm.
d) zákona o
sdružování
§ 19h odst. 1 písm.
c) a g)

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.
vedoucí kontrolní skupiny

Rozdělovník
Kontrolní spis
Kontrolovaná osoba

-----------------------------Mgr. Ivo Kousal
člen kontrolní skupiny

--------------------------Ing. Jarmila Matějovicová
členka kontrolní skupiny

