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Sdělení o poskytnutí informace 
 
Dne 04.10.2022 obdržel Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran 
a politických hnutí (dále jen „Úřad“) poštou Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), 
o poskytnutí těchto informací: 
 

1) Proběhla nebo probíhá kontrola ve věci volebních kampaní v rámci voleb 
do Poslanecké sněmovny v roce 2021 u jiných subjektů než u politického hnutí 
Svoboda a přímá demokracie (SPD)? 
 

2) V případě kontroly u jiných subjektů žádáte o sdělení, o které subjekty se jedná. 
 

3) V případě, že jsou kontrolovány Česká pirátská strana nebo STAROSTOVÉ 
A NEZÁVISLÍ, žádáte o poskytnutí informace, který člen Úřadu dohlíží 
nad kontrolou těchto subjektů 
 

4) Pokud probíhala nebo probíhá kontrola volební kampaně kteréhokoliv subjektu 
mimo politického hnutí SPD, žádáte o poskytnutí informace, v jakém stádiu 
se tato kontrola nachází. 
 

5) Žádáte o poskytnutí informace, které subjekty byly kontrolovány v rámci 
volebních kampaní v roce 2017. 

 
K Vaší žádosti ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad sděluje 
následující: 
 
Ad bod 1)  
Ano 
 
Ad bod 2) 

mailto:podatelna@udhpsh.cz
https://www.udhpsh.cz/


Kontroly byly zahájeny u následujících politických stran a politických hnutí: 
 
ANO 2011, Občanská demokratická strana, TOP 09, KDU-ČSL, Česká strana sociálně 
demokratická, PŘÍSAHA – občanské hnutí Roberta Šlachty, Aliance pro budoucnost, 
Komunistická strana Čech a Moravy 
 
Ad bod 3) 
Kontrolami České pirátské strany a politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ byl 
jako vedoucí kontrolní skupiny pověřen člen Úřadu Mgr. et Mgr. Tomáš Hudeček, 
avšak kontroly nebyly dosud zahájeny. 
 
Ad bod 4) 
ANO 2011 – kontrola ukončena 
Občanská demokratická strana – shromažďování podkladů 
TOP 09 - shromažďování podkladů 
KDU-ČSL - shromažďování podkladů 
Česká strana sociálně demokratická - shromažďování podkladů 
PŘÍSAHA – občanské hnutí Roberta Šlachty – kontrola ukončena 
Aliance pro budoucnost – vyřizování námitek proti kontrolním zjištěním 
Komunistická strana Čech a Moravy – shromažďování podkladů 
 
Ad bod 5) 
Svoboda a přímá demokracie (SPD), Občanská demokratická strana, Česká strana 
sociálně demokratická, REALISTÉ, Strana Práv Občanů ZEMANOVCI, ANO 2011. 
 
Informace o ukončených kontrolách jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu1 
 
 
 
 
 

Mgr. Ivo Kousal 
vrchní rada 

vedoucí oddělení kontroly a správního řízení 
 

 
1 https://www.udhpsh.cz/protokoly-rozhodnuti  
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