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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. Ivo Kousal, číslo průkazu pověřeného zaměstnance 007 (člen 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  
Doktoři (za uzdravení společnosti), IČO 71339442, se sídlem Nejdek 158, 362 21 
Nejdek (dále jen „politické hnutí“ nebo „kontrolovaná osoba“). 
 
Označení předmětu kontroly  
Hospodaření politické strany v letech 2017–2020. 
 
  

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


Kontrolní úkon, kterým byla kontrola zahájena a den jeho provedení  
Doručení oznámení o zahájení kontroly č.j. UDH–02582/2020 kontrolované osobě dne 
11. 11. 2020. 
 
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu o kontrole a den 
jeho provedení  
Vyhotovení úředního záznamu o zastavení kontroly č.j. UDH–00241/2023 dne 12. 1. 
2023. 
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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 
kontrolované osobě, č.j. UDH–02582/2020, tj. dne 11. 11. 2020. 
 
 
2. Rozsah kontroly a výchozí podklady kontroly 
 
V oznámení o zahájení kontroly č.j. UDH–02582/2020 ze dne 6. 11. 2020 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 od jejího vzniku do současnosti uhrazeny nějaké příjmy ze 

státního rozpočtu? 
3. Obdržela politická strana v období od svého vzniku do současnosti finanční dary? 

3.1 Pokud ano, uveďte v jaké výši v jednotlivých letech politická strana dary 
získala. 
3.2 Pokud ano, uveďte, jakým způsobem byly dary přijaty (v hotovosti, na účet 
atd.). 

4. Obdržela politická strana 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 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 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 jejího vzniku, 
nebo za celou dobu jejich existence, pokud byly založeny později. 

7. Měla politická strana v období od svého vzniku 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 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 svého vzniku 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 schránkou, výpočetní techniku 
atd.). 

12. Vybírá politická strana 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 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? 
 
 
3. Skutečnosti zjištěné v rámci kontroly 
 
Podle § 17a odst. 2 zákona o sdružování jsou politické strany a politická hnutí povinny 
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 2018 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 4. 12. 2020.  
 
Dne 27.11. 2020 pod č.j. UDH-02730/2020 byla Úřadu doručena reakce kontrolované 
osoby s následujícími reakcemi k jednotlivým bodům: 
 
Politické hnutí nesdělilo Úřadu adresu internetové stránky, na které je zpřístupněn 
přehled platebních transakcí na zvláštním účtu (§ 17b odst. 3 zákona o sdružování). 
Politickému hnutí dále nebyly od jejího vzniku do zahájení této kontroly uhrazeny 
žádné příjmy ze státního rozpočtu, hnutí neobdrželo v období od svého vzniku 
do zahájení této kontroly žádné finanční dary ani členský příspěvek ve výši nad 50.000 
Kč. 
 
Politické hnutí neoznámilo Úřadu číslo nebo jiný jedinečný identifikátor provozního 
účtu nebo účtů (§ 17a odst. 4 zákona o sdružování). Hnutí konstatovalo, 
že k hospodaření využívalo účet pro právnické osoby založený u České spořitelny 
v r. 2008 (2426802309/0800), který byl ze strany banky zrušen pro nedostatek 



prostředků 31.10. 2019. Hnutí dále uvedlo, že v období od 1.1. 2017 do zahájení této 
kontroly mělo následující výdaje související s jeho provozem: 2017 – internetová 
doména, hosting, bankovní poplatky, odměna auditorovi, odměna účetní, příspěvek 
nadaci Dobrý anděl, a v r. 2018 (do 31.8.) šlo o bankovní poplatky, odměnu auditorovi, 
internetovou doménu, hosting a pokutu od Úřadu. 
 
Politické hnutí dále uvedlo, že se v kontrolovaném období neúčastnilo voleb 
do obecních zastupitelstev, ani nepořizovalo žádný majetek, ani nevyužívalo žádné 
placené propagační nástroje. Využívaná výpočetní technika, internetové připojení 
a telefony byly ve vlastnictví členů hnutí. Hnutí dále nevybírá členské příspěvky, 
nemělo výdaje spojené se setkáváním členské základny a nemělo žádný finanční 
příjem. 
 
Pro dosažení účelu kontroly Úřad následně potřeboval dospět k následujícímu: 

- objasnění zrušení předmětného účtu č.2426802309/0800 a získání vyjádření 
o tomto úkonu ze strany příslušné banky; 

- objasnění provozního hospodaření strany v době mezi zrušením účtu 
a zahájením kontroly s ohledem na uvedené výdaje související s provozem 
strany; 

- objasnění položky „odměna účetní“ v návaznosti na hospodaření se mzdovými 
výdaji politické strany uvedenými politickou stranou ve Výročních finančních 
zprávách za roky 20171 a 20182. 

 
Dne 29.12. 2020 byl nicméně Úřad informován ze strany Odboru voleb Ministerstva 
vnitra o změně statusu kontrolované osoby (č.j. UDH-002912/2020). Dne 11. 12. 2020 
hnutí usnesením sněmu rozhodlo o svém dobrovolném rozpuštění s následnou 
likvidací. Likvidace trvala do 11.7. 2021 a dne 12.7. 2021 došlo k výmazu politického 
hnutí z rejstříku politických stran a hnutí. 
 
Protože kontrolovaná osoba zanikla před formálním ukončením kontroly 
dle ustanovení § 18 kontrolního řádu, není možno fakticky kontrolu ukončit, 
ale bylo třeba přistoupit k jejímu zastavení. Kontrola byla zastavena prostým 
poznamenáním do kontrolního spisu prostřednictvím úředního záznamu 
č.j. UDH–00241/2023 dne 12. 1. 2023, neboť kontrola není řízením ve smyslu 
správního řádu a není třeba ji zastavit vydáním usnesení dle ustanovení § 66 
odst. 1 písm. f) správního řádu. 
 
 
4. Shrnutí 
 
Kontrolní orgán vedl vůči kontrolované osobě kontrolu podle příslušných ustanovení 
kontrolního řádu. S ohledem na zánik kontrolované osoby Úřad nemůže v kontrole 
pokračovat a zastavuje ji.  
 
Jelikož byly naplněny podmínky pro zastavení kontroly z důvodu zániku (neexistence) 
kontrolované osoby, není povinností kontrolního orgánu vyhotovit protokol o kontrole. 
Současně však kontrolní řád nevylučuje, aby kontrolní orgán protokol vyhotovil. Úřad 
se rozhodl tak učinit, neboť forma protokolu o kontrole umožňuje poskytnout veřejnosti 

 
1 Viz https://zpravy.udhpsh.cz/zprava/vfz2017/doktori  
2 Viz https://zpravy.udhpsh.cz/zprava/vfz2018/vfz2018-doktori.pdf  
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informaci o zahájení a průběhu kontroly způsobem umožňujícím dálkový přístup 
ve smyslu § 5 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------- --------------------------------- -------------------------------- 
Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D. Ing. Vlastimil Závadský Mgr. Ivo Kousal 
vedoucí kontrolní skupiny   člen kontrolní skupiny člen kontrolní skupiny 
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