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Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 
Kounicova 688/26, 602 00 Brno 

 
V Brně dne 23. 1. 2020 
Č.j. UDH–00100/2020 
Sp.zn.: S-UDH-03088/2019 
 

Dodatek k protokolu o kontrole č.j. UDH–03455/2019 ze dne 12. 12. 2019 
podle § 21 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 (dále jen „Úřad“)  
IČO: 05553466  
Sídlo: Kounicova 688/26, 602 00 Brno  
ID DS: psn9irb  
 
Označení kontrolujících osob  
Provedením kontroly pověřen: Ing. František Sivera, člen Úřadu, číslo služebního průkazu 002  
 
Označení ustanovení právního předpisu vymezujícího pravomoc kontrolního orgánu  
k výkonu kontroly  
§ 38b odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých 
zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů. 
 
Označení přizvané osoby, včetně důvodu jejího přizvání  
Kontrola provedena bez přizvaných osob.  
 
Označení kontrolované osoby  
MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D., trvale bytem Pohořelec 110/26, Praha 
 
Označení předmětu kontroly  
Financování volební kampaně vedené před volbou prezidenta republiky konanou ve dnech  
12. 1. 2018 a 13. 1. 2018 (1. kolo volby) a ve dnech 26. 1. 2018 a 27. 1. 2018 (2. kolo volby). 
 
Kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena, a den, kdy byl tento kontrolní úkon proveden  
Doručení oznámení o zahájení kontroly kontrolované osobě dne 27. 10. 2019. 
 
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu o kontrole a den, kdy byl tento 
kontrolní úkon proveden  
Vyhodnocení a kontrola skutečností z písemného vyjádření kontrolované osoby zaslaného  
dne 14. 11. 2019. 
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Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen „Úřad“) zahájil na 
základě ust. § 38b odst. 1 písm. a) zákona o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů 
(zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbě 
prezidenta republiky“), dne 27. 10. 2019 kontrolu vůči MUDr. Bc. Marku Hilšerovi, Ph.D., trvale bytem 
Pohořelec 110/26, Praha, kandidátovi na funkci prezidenta republiky (dále jen „kandidát“ nebo 
„kandidující subjekt“). Předmětem kontroly bylo financování volební kampaně vedené před volbou 
prezidenta republiky konanou ve dnech 12. 1. 2018 a 13. 1. 2018 (1. kolo volby) a ve dnech 26. 1. 2018 
a 27. 1. 2018 (2. kolo volby). 
 
Průběh a kontrolní zjištění této kontroly byly zaznamenány v protokolu o kontrole  
č.j. UDH–03455/2019 ze dne 12. 12. 2019 (dále jen „protokol“). Protože protokol obsahoval níže 
specifikované nesprávnosti, Úřad vydává podle § 21 odst. 1 kontrolního řádu tento dodatek, jímž se 
protokol mění takto: 
 
V odstavci 3.1 protokolu bylo uvedeno: „(…) Volba prezidenta republiky byla vyhlášena dne 23. 8. 
2017. Rozhodné datum, ke kterému má být kandidujícím subjektem nejpozději splněna předmětná 
povinnost, bylo 28. 8. 2017.“  
 
V nadpisu odstavce 3.3 protokolu bylo uvedeno: „Kontrola výdajů kandidáta přede dnem 
vyhlášení voleb 23. 8. 2017 nezahrnuté v účetnictví“ 
 
V odstavci 4.2 protokolu bylo uvedeno: (…) „Volba prezidenta republiky byla vyhlášena  
dne 23. 8. 2017. Od tohoto data začala běžet 5denní lhůta pro zřízení volebního účtu. Volební účet 
měl být tedy zřízen nejpozději 28. 8. 2017.  
 
Tímto dodatkem se protokol mění takto:  
 
Odstavec 3.1 protokolu zní: „(…) Volba prezidenta republiky byla vyhlášena dne 28. 8. 2017. 
Rozhodné datum, ke kterému má být kandidujícím subjektem nejpozději splněna předmětná 
povinnost, bylo 4. 9. 20171.“ 
 
Nadpis odstavce 3.3 protokolu zní: „Kontrola výdajů kandidáta přede dnem vyhlášení voleb 28. 8. 
2017 nezahrnutých v účetnictví“. 
 
Odstavec 4.2 protokolu zní: (…) „Volba prezidenta republiky byla vyhlášena dne 28. 8. 2017. Od 
tohoto data začala běžet 5denní lhůta pro zřízení volebního účtu. Volební účet měl být tedy zřízen 
nejpozději 4. 9. 2017. 

Poučení 
 
Proti tomuto dodatku nelze dále podat námitky. 
 
 

    Ing. František Sivera                    
člen Úřadu pověřený výkonem kontroly 

 

                                                            
1 Konec 5denní lhůty připadl na 2. 9. 2017 (sobota). Dle ust. § 40 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů platí, že připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním 
dnem lhůty nejbližší příští pracovní den; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin. 



3 
 

 
Rozdělovník  
Kontrolní spis  
Kontrolovaná osoba 
 


