
 

 

 
Finanční úřad pro hlavní město Prahu 
Územní pracoviště pro Prahu 1 
Štěpánská 619/28  
112 33 Praha 1 
 
Doručeno datovou schránkou 

V Praze 8. března 2016 
 
Věc: Podnět k šetření správního deliktu 
 
Vážení, 

 
obracíme se na Vás s podnětem k šetření ve věci spáchání správního deliktu politické strany: 
 

TOP 09 
Újezd 450/50 
118 00 Praha 1 – Malá Strana 
IČ: 71339728 

 
(dále jen „TOP 09“). 
 
Podle našeho přesvědčení TOP 09 nepostupovala v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických 
stranách a v politických hnutích (dále jen „zákon“) a dopustila se správního deliktu podle § 19 písm. e) a § 19a odst. 1 
zákona. 

 
I. 

 
Podle § 19 písm. e) zákona nesmí strana a hnutí přijmout bezúplatná plnění a dary od 

 
právnických osob s majetkovou účastí obcí, městských částí nebo městských obvodů; to neplatí, nedosahuje-li 
majetková účast 10 %. 

 
V případě porušení premisy § 19 písm. e) zákona, počítá zákon se sankční procedurou podle § 19a zákona tím, že 
 

(1) Získají-li strana a hnutí peněžitý dar v rozporu s tímto zákonem, jsou povinny vrátit jej dárci včetně jeho 
úrokového zhodnocení ve výši diskontní sazby České národní banky platné ke dni vrácení daru, a to nejpozději 
do 1. dubna roku následujícího po roce, ve kterém dar získaly. Není-li takový postup možný, odvedou příslušnou 
částku v téže lhůtě do státního rozpočtu. Nedošlo-li k vrácení daru nebo k jeho odvodu do státního rozpočtu 
ve stanovené lhůtě, uloží příslušný finanční úřad straně a hnutí pokutu ve výši rovnající se dvojnásobku 
hodnoty daru. 

 
(2) Pokuty podle odstavce 1 jsou příjmem státního rozpočtu. Pokutu lze uložit do 1 roku ode dne, kdy se 
příslušný finanční úřad dozvěděl, že strana a hnutí nevrátily peněžitý dar získaný v rozporu s tímto zákonem 
dárci nebo jej neodvedly do státního rozpočtu. Pokutu lze uložit nejpozději do 3 let po roce, ve kterém došlo k 
přijetí daru. 

 
Z výše uvedeného vyplývá, že pokud politická strana nebo hnutí obdržela dar v rozporu se zákonem, vznikla ji povinnost 
dar vrátit do 1. dubna roku následujícího po roce, v kterém dar získala. Pokud tak učinit nemohla (například darující 
subjekt zanikl bez právního nástupce) měla příslušný dar odvést do státního rozpočtu v téže lhůtě. Pokud tak politická 
strana či hnutí neučinila, dopustila se spáchání správního deliktu postihnutelného sankcí ukládanou územně příslušným 
finančním úřadem. 



 

 

 
II. 

 
Z výroční finanční zprávy TOP 09 za rok 2014 vyplývá (viz str. 16 přílohy č. 1), že v příslušném roce přijala dar ve výši 
7 000,- Kč od obchodní společnosti Hranická rozvojová s.r.o., sídlem Třída 1. máje 328, PSČ: 753 01 Hranice, IČ: 294 
52 511 (dále jen „Hranická rozvojová, s.r.o.“).1 Tato obchodní společnost byla založena dne 3. 10. 2012 zájmovým 

sdružením právnických osob Hranická rozvojová agentura, z.s. sídlem tamtéž, IČ: 751 22 243 (dále jen „HRA, z.s.“).  
 
HRA, z.s. vlastní 100% podíl v Hranické rozvojové, s.r.o. Ze zakladatelské smlouvy HRA, z.s. vyplývá (viz příloha č. 2), že 
bylo založeno  

1. svazkem obcí Mikroregion Hranicko sídlem Pernštejnské nám. 1, Hranice, PSČ: 753 37, IČ: 709 61 051 a  
2. zájmovým sdružením MAS Hranicko, z.s. sídlem Třída 1. máje 328, 753 01 Hranice, IČ: 270 17 915.  

 
Článek VI. zakladatelské smlouvy HRA, z.s. (viz příloha č. 2) upravuje výši členských vkladů. Podle zakladatelské smlouvy 
tak Svazek obcí Mikroregion Hranicko do HRA, z.s. vložil 10 000,- Kč, zatímco členský vklad MAS Hranicko, z.s. (tehdy 
ještě pod jménem Rozvojové partnerství Regionu Hranicko) činil 3 000,- Kč. 
 
Z výše uvedených skutečností proto zastáváme názor, že Hranická rozvojová s.r.o. je právnickou osobu s majetkovou 
účastí obcí ve smyslu ustanovení § 19 písm. e) zákona. V takovém případě vznikla povinnost TOP 09 vrátit příslušný 
dar nejpozději do 1. dubna roku následujícího po roce, ve kterém dar získala, tj. do 1. 4. 2015. Pokud nebyl takovýto 
postup možný, měla strana odvést příslušnou částku v téže lhůtě do státního rozpočtu. Z nám dostupných informací 
TOP 09 ani jedním výše zmíněným způsobem peněžní dar nevrátila. Z tohoto důvodu zastáváme názor, že by TOP 09 
měla být sankcionována pokutou ve výši dvojnásobku obdrženého daru včetně jeho úrokového zhodnocení.  
 
Jako významně přitěžující považujeme skutečnost, že ředitelkou HRA, z.s., jakož i jednatelkou obchodní společnosti 
Hranická rozvojová s.r.o byla paní Michaela Škrobánková, která v  roce 2014 rovněž kandidovala v komunálních 
volbách za sdružení politické strany TOP 09 a nezávislých kandidátů Hranice 2000.2 
 
 

III. 
 
Z výše zmíněných důvodů se domníváme, že ze strany TOP 09 došlo k porušení ustanovení § 19 a § 19a zákona.  
 
Výkon dohledu nad dodržováním zákona, při kterém se přezkoumává i zákonnost financování politických stran a 
politických hnutí s cílem zajistit zachování zásady transparentnosti financování politických stran, je v kompetenci 
příslušného územního finančního orgánu. Z výše uvedených důvodů proto podáváme podnět k přezkoumání úkonů 
TOP 09 a navrhujeme, aby Finanční úřad pro hlavní město Prahu prošetřil, zda-li nedošlo ke spáchání správního deliktu, 
a v případě, že se tak stalo, rozhodl o udělení pokuty podle § 19a odst. 1 zákona. 
 
Zároveň zdvořile žádáme o sdělení, jakým způsobem byl z Vaší strany tento podnět vyřízen. 
 
 
 
S pozdravem 
 

                                                        
1 Výroční finanční zpráva TOP 09 za rok 2014 http://www.politickefinance.cz/data/1431374739.pdf 
2
 Český statistický úřad, Volby do zastupitelstev obcí 2014, Kandidátní listina: Hranice 2000; 

http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=0&xdz=2&xnumnuts=7104&xobec=513750&xstrana=480&xstat=
0&xvyber=0 Hranice 2000 – Sdružení politické strany TOP 09 a nezávislých kandidátů: http://www.hranice2000.cz/historie-
2000/volby-2014/2014-lide 

http://www.politickefinance.cz/data/1431374739.pdf
http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=0&xdz=2&xnumnuts=7104&xobec=513750&xstrana=480&xstat=0&xvyber=0
http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=0&xdz=2&xnumnuts=7104&xobec=513750&xstrana=480&xstat=0&xvyber=0
http://www.hranice2000.cz/historie-2000/volby-2014/2014-lide
http://www.hranice2000.cz/historie-2000/volby-2014/2014-lide


 

 

        
                                                                                       
                                                                                                              Oživení, o. s.  
                      Mgr. Martin Kameník, předseda sdružení 
 
 
 
 
Přílohy: 
 

1. Část IV. Výroční finanční zprávy politické strany TOP09 za rok 2014 
2. Zakladatelská smlouva zájmového sdružení Hranická rozvojová agentura 

 


