
Dotazník k posouzení míry důvěryhodnosti  
zájemců o členství v politickém hnutí VIZE pro Česko  

schválený Republikovou radou dne 3.9.2020 (dále jen „Dotazník“) 
 

Článek 1 Úvodní ustanovení  
 

1. Tento Dotazník slouží jako podklad pro posouzení míry důvěryhodnosti zájemců o 
členství v hnutí VIZE (dále jen zájemce). 

2. Na položené primární otázky se odpovídá buď ANO nebo NE. V případě doplňující 
otázky se poskytuje odpověď dle povahy doplňující otázky.   

3. Zájemce může k odpovědi připojit svůj komentář, pokud to přispěje k objasnění, zda 
určitá okolnost míru důvěryhodnosti v daném případě skutečně ovlivňuje či nikoliv. 
Zájemce nemusí odpovědět na otázky, pokud by odpověď obsahovala takové osobní 
údaje, které zájemce nehodlá poskytnout ke zpracování.     

4. V případě, že v průběhu členství v hnutí dojde ke skutečnostem, které mění pravdivost 
výroků, člen hnutí neprodleně informuje Revizní komisi. 

5. V případě, že příslušné orgány hnutí zjistí, že žadatel v tomto dotazníku uvedl 
nepravdivé informace nebo některé důležité skutečnosti zamlčel, postupují příslušné 
orgány hnutí dle článku 5 odst. 4 písm. f) Stanov.  

 
Článek 2  Otázky týkající vztahu osoby žadatele s úřady a soudy   
 

1. Jste osobou, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin? ANO, NE. Doložte 
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců. 

2. Jste osobou, které byla pravomocně uložena sankce za správní delikt? ANO, NE. 
V kladném případě specifikujte důvody uložení sankce a její výši.  

3. Jste osobou, které nebyl udělen správním orgánem souhlas s výkonem určité funkce? 
ANO, NE. V kladném případě uveďte důvod neudělení souhlasu. 

4. Jste osobou, která porušila zásady poctivého obchodního styku, narušila hospodářskou 
soutěž, zneužila důvěrné informace nebo závažně porušila jiná pravidla dobrých 
mravů? ANO, NE. V kladném případě doložte příslušné rozhodnutí soudu. 

5. Jste osobou, vůči které bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, soud zamítl insolvenční 
návrh proto, že Váš majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, bylo 
vydáno rozhodnutí o prohlášení konkurzu nebo rozhodnutí o zrušení konkurzu proto, 
že Váš majetek nepostačoval k úhradě nákladů konkurzu? ANO, NE.   

6. Jste osobou, které bylo pravomocně odňato povolení k výkonu podnikatelské činnosti 
z jiných důvodů než na Vaši žádost? ANO, NE. O jaké důvody případně šlo? 

7. Jste osobou, která byla vyloučena z profesní organizace, z politické strany nebo hnutí, 
z odborové organizace či spolku? ANO, NE. O jaké důvody případně šlo? 

8. Jste osobou, která vedla nebo vede soudní spor(y) proti fyzickým nebo právnickým 
osobám včetně státu? ANO, NE. Čeho se případné spory týkají? 

9. Jste osobou, vůči níž je vedeno správní, soudní nebo trestní řízení ohledně otázek 
uvedených v některém z bodů 1 až 7? ANO, NE. V jakém případně bodě? 

10. Jste osobou v exekuci nebo je vůči Vám vedeno exekuční řízení? ANO, NE. 
V kladném případě uveďte důvody a částku, které se exekuce týká.   

 
Článek 3 Otázky týkající se společností, kde žadatel působil nebo působí 
 

1. Jste osobou, která byla statutárním orgánem, členem statutárního orgánu, členem 
dozorčího orgánu nebo správní rady, osobou oprávněnou jednat za právnickou osobu 



nebo osobou, která ovlivňovala jednání právnické osoby či se na něm významně 
podílela v době jednání, za které této právnické osobě: 
a) byla uložena sankce ve správním řízení, 
b) byla uložena povinnost náhrady škody v soudním řízení nebo 
c) byl uložen trest v trestním řízení? ANO, NE. V kladném případě jednání popište. 

     
2. Jste osobou, která byla statutárním orgánem, členem statutárního orgánu, členem 

dozorčího orgánu nebo správní rady, osobou oprávněnou jednat za právnickou osobu 
nebo osobou, která ovlivňovala jednání právnické osoby či se na něm významně 
podílela nebo takovou osobu ovládala po dobu až tří let 
a) před vydáním rozhodnutí o úpadku této právnické osoby nebo před zamítnutím 

insolvenčního návrhu proto, že její majetek nepostačoval k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, 

b) před prohlášením konkurzu této právnické osoby nebo před povolením vyrovnání 
nebo 

c) před pravomocným pozastavením či odnětím povolení k výkonu podnikatelské 
činnosti z jiných důvodů než na její žádost? ANO, NE.  
 

 
Článek 4  Otázky týkající se dalších aktivit žadatele 
 

1. Pracoval(a) jste nebo pracujete jako exekutor nebo jste vykonával(a) nebo vykonáváte 
činnosti, které nemají dobrou pověst? ANO, NE.   

2. Podílel(a) jste se na tvorbě fotografie, videozáznamu nebo jiného „díla“, které může 
ohrozit mravní výchovu dětí či mládeže nebo snižuje Vaši důstojnost? ANO, NE 

3. Používal(a) jste při psaní bakalářské, magisterské, rigorózní nebo jiné vědecké práce 
pasáže z děl jiných autorů, aniž byste tyto autory citoval(a)? ANO, NE 

4. Hrál(a) jste nebo hrajete pravidelně hazardní hry? ANO, NE.  
5. Užíval(a) jste nebo užíváte omamné nebo psychotropní látky? ANO, NE. 
6. Byl(a) jste ve styku nebo udržujte kontakt s osobami, které obchodují s lidmi, 

s látkami dle bodu 5, se zbraněmi nebo s dětskou pornografií? ANO, NE.   
7. Jste členem zednářské lóže nebo obdobného okultního spolku, sdružení či sekty nebo 

klubu, který se zabývá esoterikou příp. spiritualitou? ANO, NE. 
8. Jste členem organizace nebo spolupracujete s organizací, jejíž některé cíle jsou 

v rozporu s některými programovými cíli hnutí? ANO, NE.       
 
Článek 5  Závěrečná ustanovení   
 

1. Jednotlivé odpovědi nedeterminují to, zda je daná osoba důvěryhodná nebo nikoliv, 
avšak v případě kumulace skutečností, které mohou důvěryhodnost snižovat, je 
příslušný orgán hnutí oprávněn žádosti o členství nevyhovět. 

2. Dopustil-li se žadatel protiprávního jednání, příslušný orgán hnutí je oprávněn vyžádat 
si další informace k závažnosti a následkům tohoto jednání, intenzitě zavinění, době, 
kdy k jednání došlo a k tomu zda a jak byla případně zjednána náprava. 

3. Rozhodnutí o přijetí za člena hnutí není rozhodnutím ve správním řízení. Na členství 
v hnutí není právní nárok a v tomto smyslu není právní nárok ani na přezkum 
rozhodnutí o nepřijetí žadatele za člena hnutí.  

4. Žadatel podpisem tohoto dotazníku uděluje hnutí VIZE pro Česko souhlas se 
zpracováním poskytnutých osobních údajů, které probíhá dle zvláštního předpisu. 


