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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, IČO 
05553466, sídlo: Kounicova 688/26, 602 00 Brno, ID DS: psn9irb (dále jen „Úřad“). 
 
Označení kontrolujících osob  
Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, PhD., člen Úřadu, číslo služebního průkazu 004 (vedoucí 
kontrolní skupiny), 
Ing. Vlastimil Závadský, číslo průkazu pověřeného zaměstnance 006 (člen kontrolní 
skupiny), 
Mgr. Naděžda Večeřová, číslo průkazu pověřeného zaměstnance 011 (členka 
kontrolní skupiny). 
 
Právní předpisy vymezující pravomoc kontrolního orgánu k výkonu kontroly  
§ 19f odst. 1 písm. a) zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a 
v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sdružování“).  
 
Označení přizvané osoby, včetně důvodu jejího přizvání  
Kontrola provedena bez přizvaných osob.  
 
Označení kontrolované osoby  
Konzervativní aliance 2014, IČ 71443151, se sídlem Ostrovského 253/3, 150 00 
Praha (dále jen „kontrolovaná osoba“ či „politická strana“). 
 
Označení předmětu kontroly  
Hospodaření politické strany v letech 2017–2020. 

mailto:podatelna@udhpsh.cz
https://www.udhpsh.cz/
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Kontrolní úkon, kterým byla kontrola zahájena a den jeho provedení  
Doručení oznámení o zahájení kontroly č.j. UDH–00620/2021 kontrolované osobě dne 
8. 3. 2021. 
 
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu o kontrole a den 
jeho provedení  
Vyhodnocení a ověření podkladů předložených kontrolovanou osobou a dalších 
materiálů, které bylo uskutečněno dne 30.11. 2021 (viz úřední záznam č.j. UDH–
02668/2021). 
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1. Průběh kontroly 
 
Kontrola splnění povinností stanovených v zákoně o sdružování byla dle § 5 odst. 2 
písm. b) kontrolního řádu zahájena doručením oznámení o zahájení kontroly ze dne 
19. 2. 2021, č.j. UDH–00620/2021, kontrolované osobě, tj. dne 8. 3. 2021. 
 
 
2. Rozsah kontroly a výchozí podklady kontroly 
 
V oznámení o zahájení kontroly č.j. UDH–00620/2021 ze dne 19. 2. 2021 byl rozsah 
kontroly stanoven takto: Hospodaření politické strany v letech 2017–2020. 
 
Kontrolovaná osoba byla vyzvána k zaslání níže uvedených podkladů, příp. ke sdělení 
následujících skutečností: 
 

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 nejpřesněji 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 1. 1. 2017 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 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 schránkou, 
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 jejich členů? 
13.1 Pokud ano, jak jsou tato setkávání financována? (Např. pronájem 
místností, 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? 

 
 
3. Skutečnosti zjištěné v rámci kontroly 
 
Podle § 17a odst. 2 zákona o sdružování povinny jsou politické strany a politická hnutí 
vést 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. 
 
Smyslem kontroly bylo zjištění, zda politická strana měla v kontrolovaném období, tj. 
v letech 2017 až 2020, výše popsané příjmy a výdaje, které by měla vést na 
příslušných účtech (zejm. na zvláštním účtu podle § 17a odst. 2 písm. a) zákona o 
sdružování, nebo na tzv. provozním účtu podle § 17a odst. 2 písm. d) zákona o 
sdružování. 
 
Úřad stanovil kontrolované osobě lhůtu pro předložení požadovaných podkladů do 14 
dnů od doručení výše uvedeného Oznámení o zahájení kontroly, tedy do 22. 3. 2021. 
Vzhledem k tomu, že kontrolovaná osoba podklady v této lhůtě (a ani dodatečně) 
nepředložila, Úřad zahájil vůči ní řízení pro přestupek podle § 15 odst. 1 písm. a) 
kontrolního řádu, tj. za neposkytnutí součinnosti kontrolovanou osobou, a uložil 
kontrolované osobě příkazem ze dne 25. 5. 2021, č.j. UDH-01612/2021, jako správní 
trest pokutu ve výši 15.000 Kč. Příkaz nabyl právní moci dne 8. 9. 2021. Vzhledem ke 
skutečnosti, že politická strana neposkytla potřebnou součinnost ani po uloženém 
správním trestu, nemůže Úřad provést relevantní hodnocení skutečného stavu se 
stavem, který je předpokládán právními předpisy, v tomto konkrétním případě 
zákonem o sdružování. 
 
Na základě výše popsaných skutečností Úřad konstatuje, že z důvodu 
nečinnosti ze strany kontrolované osoby nemohl Úřad splnění předmětných 
povinností politickou stranou relevantně posoudit.  
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4. Shrnutí 
 
Kontrolní orgán vedl vůči kontrolované osobě kontrolu podle příslušných ustanovení 
kontrolního řádu. S ohledem na nečinnost politické strany (spočívající mj. i v 
nepředložení výročních finančních zpráv za r. 2017, 2018, 2019 a 2020, kvůli čemuž 
Úřad podal podnět vládě, aby vláda podala Nejvyššímu správnímu soudu návrh na 
pozastavení její činnosti) Úřad nemůže relevantně zhodnotit splnění, příp. nesplnění, 
povinností stanovených zákonem o sdružování. 
 
 
5. Poučení 
 
Proti výše uvedeným kontrolním zjištěním může kontrolovaná osoba podle § 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. Ing. Vlastimil Závadský Mgr. Naděžda Večeřová 
vedoucí kontrolní skupiny   člen kontrolní skupiny  členka kontrolní skupiny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník 
Kontrolní spis 
Kontrolovaná osoba 
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