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Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 

oddělení kontroly a správního řízení 

Kounicova 688/26, 602 00 Brno 

 

V Brně dne 14. 1. 2019 

Č.j. UDH–00069/2020 
Sp.zn.: S-UDH-03179/2019 
 

Protokol o kontrole 
podle § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „kontrolní řád“), 
ve znění Dodatku k protokolu o kontrole č.j. UDH-00099/2020 

 

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  
Mgr. Michal Horáček, Ph.D.,  

 
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 21. 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 25. 10. 2019. 
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Použité zkratky a synonyma 

 

Úřad,  
kontrolní orgán 

Úřad pro dohled nad hospodařením 
politických stran a politických hnutí  

Zpráva, ZFK, zpráva o financování 

kampaně  

Zpráva o financování volební kampaně  

kontrolovaná osoba, kandidát na funkci 

prezidenta republiky 

Mgr. Michal Horáček, Ph.D.,  

 

Volební zákon,  
zákon o volbě prezidenta 

Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta 
republiky a o změně některých zákonů (zákon 

o volbě prezidenta republiky), ve znění 

pozdějších předpisů  

Kontrolní řád  Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů  
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1. Průběh a předmět kontroly  

 

Předmětem kontroly vedené Úřadem vůči kontrolované osobě bylo splnění povinností stanovených 
kandidátovi na funkci prezidenta republiky zákonem o volbě prezidenta, zejména povinnosti 
stanovené v ust. § 24 odst. 1 zákona o volbě prezidenta, podle nějž je každý kandidát na funkci 

prezidenta republiky povinen si pro financování volební kampaně nejpozději do 5 dnů ode dne 

vyhlášení volby zřídit účet umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování 
přehledu platebních transakcí na tomto účtu (dále jen "volební účet"), v ust. § 36 odst. 3 zákona o 
volbě prezidenta, podle nějž údaje o peněžních prostředcích na volebním účtu se evidují s uvedením 
jména, příjmení, data narození a obce, v níž má fyzická osoba, která tyto prostředky poskytla, trvalý 

pobyt, nebo, jde-li o právnickou osobu, s uvedením její obchodní firmy nebo názvu, sídla a 
identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno, v ust. § 38 odst. 2 zákona o volbě prezidenta, podle nějž 
kandidát na funkci prezidenta republiky do 90 dnů ode dne vyhlášení celkového výsledku volby zveřejní 

způsobem umožňujícím dálkový přístup na svých internetových stránkách zprávu o financování 
volební kampaně. Úřad se dále zaměřil také na kontrolu splnění povinností v ust. § 38 odst. 3 zákona 

o volbě prezidenta, dle kterého platí, že zpráva o financování volební kampaně obsahuje 

  
a) přehled bezúplatných plnění poskytnutých kandidátovi na volební kampaň s uvedením obvyklé 
ceny, nejde-li o peněžitý dar, a údaje o dárcích a poskytovatelích v rozsahu stanoveném v § 36 odst. 3, 

jakož i výši výdajů na volební kampaň hrazených samotným kandidátem, 

  
b) přehled výdajů na volební kampaň s uvedením účelu, na který byly použity; je-li plnění poskytnuto 

za cenu nižší než obvyklou, uvedou se identifikační údaje poskytovatele v rozsahu stanoveném  
v § 36 odst. 3, 

  
c) přehled peněžitých dluhů, k jejichž splnění se kandidát na funkci prezidenta republiky v souvislosti  

s financováním volební kampaně zavázal, s uvedením plnění, které bylo kandidátu na funkci 
prezidenta republiky věřitelem poskytnuto nebo k jehož poskytnutí se věřitel zavázal; je-li plnění 

poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvedou se identifikační údaje věřitele v rozsahu stanoveném  
v § 36 odst. 3. 
 
Předmětem kontroly bylo také splnění povinnosti stanovené v ust. § 38 odst. 4 zákona o volbě 

prezidenta, kdy zprávu o financování volební kampaně zveřejní kandidát na funkci prezidenta 

republiky na formuláři, jehož vzor stanoví Úřad vyhláškou a v ust. § 38 odst. 5 zákona o volbě 
prezidenta, podle nějž kandidát na funkci prezidenta republiky do 90 dnů ode dne vyhlášení celkového 

výsledku volby zašle Úřadu veškeré účetnictví týkající se volební kampaně a jím podepsanou zprávu o 
financování volební kampaně. 

 
Dle ust. § 5 odst. 2 písm. b) kontrolního řádu byla kontrola zahájena dne 21. 10. 2019, a to doručením 

oznámení o zahájení kontroly kontrolované osobě. Dne 25. 10. 2019 zaslala kontrolovaná osoba 
kontrolnímu orgánu své sdělené reflektující na zaslané oznámení o zahájení kontroly. Tyto podklady 
byly kontrolním orgánem posouzeny a na základě zjištěných nedostatků byl dne 1. 11. 2019 

telefonicky kontaktován koordinátor kampaně kontrolované osoby a likvidátor spolku Máme na víc, 
z.s. (viz níže), Mg.A. Jan Králík s požadavkem na doplnění podkladů potřebných k provedení 

kontroly. Na tento požadavek kontrolovaná osoba reagovala dne 4. 11. 2019 a dne 6. 11. 2019, kdy 
prostřednictvím e-mailové korespondence kontrolnímu orgánu zaslala požadované podklady, 

zejména rozpisy nákladů k jednotlivým fakturám uvedeným ve Zprávě o financování volební 

kampaně a vnitřní směrnice. Po provedené kontrole zaslaných podkladů kontrolní orgán dne 13. 11. 
2019 kontaktoval kontrolovanou osobu s požadavkem na doplnění nejasných informací, které byly 
specifikovány prostřednictvím e-mailové korespondence. Na tento požadavek bylo dne 27. 11. 2019 
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reagováno, ovšem nikoli v požadovaném rozsahu. Z tohoto důvodu byla kontrolovaná osoba 

opětovně vyzvána k doložení chybějících informací, a to dne 29. 11. 2019 a dne 10. 12. 2019 
kontrolovaná osoba na tento požadavek reagovala. 

 
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu o kontrole nastal dne 17. 12. 2019, kdy 
ze strany Úřadu došlo ke komplexní formální kontrole všech zaslaných podkladů od kontrolované 
osoby, a o které byl pořízen úřední záznam.  
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- Radovan Pražák, Horního Třešňovce, nar. 15.01.2018 

- Miluše Hanyková, Dubé, nar. 20.02.2018 

- Jan Žaludky, Velvary, nar. 29.03.2018 

 

b) zdůvodněte rozdíl v uveřejněných informacích o osobách, které ve prospěch kandidáta na 

funkci prezidenta republiky uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje  

na volební kampaň, poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění uvedených  

dle § 36 odst. 3 zákona o volbě prezidenta republiky zveřejněných tři dny před volbami a 

následně ve zprávě o financování volební kampaně u těchto subjektů: 

 

- Miluše Hanyková, Dubé, nar. 20.02.2018 - poskytla nepeněžní plnění 500,-Kč  

- Radovan Pražák, Horní Třešňovce, nar. 15.01.2018 - poskytl nepeněžní plnění 2.000,-

Kč 

- Jan Žaludky z Velvar, nar. 29.3.2018 - poskytl nepeněžní plnění 500,- Kč 

- CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Praha, IČO 27916693 - poskytla 

nepeněžní plnění 305,81 Kč 

- RAILREKLAM, spol. s.r.o. IČO 17047234 - poskytla nepeněžní plnění 202.500,- Kč 

- VLTAVA LABE MEDIA a.s., IČO 01440578 - poskytla nepeněžní plnění 33.214,86 Kč 

- Vodafone Czech Republic, Praha, IČ 24788001 - poskytl nepeněžní plnění 12.729,71 

Kč. 

Kontrolní orgán v oznámení o zahájení kontroly stanovil k dodání všech vyžádaných podkladů 

kontrolované osobě lhůtu 15 dní od doručení oznámení, tedy do 5. 11. 2019. Kontrolovaná osoba 
vyžádané podklady dodala dne 25. 10. 2019. Tyto však nebyly úplné a kontrolní orgán vyžadoval 

po kontrolované osobě jednotlivé podklady pro provedení kontroly i po tomto datu (viz výše). 
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3. Kontrolní závěry bez kontrolního zjištění 

 

3.1 Splnění povinnosti stanovené v § 24 odst. 6 zákona o volbě prezidenta republiky 

 
Zákonodárce v ust. § 24 odst. 6 zákona o volbě prezidenta republiky kandidátům stanovil povinnost 

do 60 dnů po uplynutí doby uvedené v odstavci 41 veškeré peněžní prostředky na volebním účtu 
nevyužité na volební kampaň, převést na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní  

nebo jinak veřejně prospěšný účel, a to v rozsahu a způsobem, který určí kandidát na funkci 
prezidenta republiky. Kontrolovaná osoba tak převod veškerých peněžních prostředků na volebním 

účtu nevyužitých na volební kampaň na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní  
nebo jinak veřejně prospěšný účel měla realizovat v období od 29. 7. 2018 – 27. 9. 2018.  

 
Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba dne 9. 8. 2018 nevyužité peněžní prostředky 

převedla ve prospěch účtu zapsaného spolku Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s., IČO 
00473146, se Dygrýnova 816/8, Praha, což je nezisková organizace, která sdružuje vozíčkáře po 
poranění míchy z celé ČR. Vychází z přesvědčení, že člověk na vozíku může a má právo žít kvalitním 

a aktivním životem - v rodině, v zaměstnání, s volným časem vyplněným zájmy a koníčky, stejně jako 
všichni ostatní lidé bez handicapu.    
 
S ohledem na výše uvedené kontrolní orgán konstatuje, že tím, že kontrolovaná osoba  

dne 9. 8. 2018 převedla nevyužité prostředky ve prospěch účtu společnosti Česká asociace 
paraplegiků - CZEPA, z.s., IČO 00473146, se Dygrýnova 816/8, Praha, byla splněna povinnost 

stanovená v ust. § 24 odst. 4 a odst. 6 zákona o volbě prezidenta republiky, neboť k převodu 
finančních prostředků mělo dojít v období od 29. 7. 2018 – 27. 9. 2018. 

 

3.2 Splnění povinnosti stanovené v § 24 odst. 1 zákona o volbě prezidenta republiky 

 
Povinností kandidáta na funkci prezidenta republiky je si pro financování volební kampaně 

nejpozději do 5 dnů ode dne vyhlášení voleb zřídit účet umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup 
třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí na tomto účtu (dále jen "volební účet"). 

Volba prezidenta republiky byla vyhlášena dne 28. 8. 2017. Rozhodné datum, ke kterému měla být 
kandidujícím subjektem nejpozději splněna předmětná povinnost, bylo 4. 9. 2017.  

 
Výše uvedené ustanovení stanoví kandidátům na funkci prezidenta republiky povinnost zřídit 
volební účet, a to nejpozději do 5 dnů od vyhlášení voleb. Tato podmínka však nevylučuje zřízení 

volebního účtu již před vyhlášením voleb.  
 
Na základě zaslaných podkladů a sdělení kontrolované osoby bylo zjištěno, že kandidát zřídil 
volební účet č. 2201283683, vedený u bankovního ústavu Fio banka, a.s. IČO 61858374, se sídlem 

Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, a to dne 4. 9. 2017. 
 
Na základě výše popsaných skutečností Úřad konstatuje, že předmětná povinnost  

byla kandidátem splněna, neboť volební účet byl zřízen dne 4. 9. 2017. 
  

 
1 S peněžními prostředky na volebním účtu nevyužitými na volební kampaň nelze nakládat po dobu, po kterou 

se vede řízení o správním deliktu týkajícím se porušení pravidel financování volební kampaně, nejméně však 

po dobu 180 dnů ode dne vyhlášení celkového výsledku volby; tento zákaz se nevztahuje na úhradu výdajů na 

volební kampaň podle § 37. 
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3.3 Splnění povinnosti stanovené v § 37 odst. 3 zákona o volbě prezidenta republiky 

 
Před zahájením samotné kontroly kontrolní orgán činil úkony předcházející kontrole, mezi něž 

zařadil právě i kontrolu splnění povinnosti stanovené v ust. § 37 odst. 3 zákona o volbě prezidenta 
republiky, podle něhož musí být nejpozději 3 dny přede dnem volby známy všechny osoby, které  

ve prospěch kandidáta na funkci prezidenta republiky uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje  
na volební kampaň, poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění.  

 
Úkony předcházejícími kontrole bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba tuto jí stanovenou povinnost 

splnila. 
 

3.4 Splnění povinnosti stanovené v ust. § 38 odst. 1 zákona o volbě prezidenta republiky 

 

Na kontrolovanou osobu, jakožto kandidující subjekt ve volbě prezidenta republiky, se vztahuje 
povinnost stanovená v § 38 odst. 1 zákona o volbě prezidenta republiky, dle něhož je kandidát na 
funkci prezidenta republiky povinen oznámit Úřadu adresu svých internetových stránek, kde budou 

zveřejňovány informace o financování volební kampaně, a zřízení volebního účtu a adresu 

internetových stránek, na kterých je účet přístupný. Ačkoli zákon o volbě prezidenta republiky 
explicitně nestanovuje lhůtu pro oznámení adresy internetových stránek volebního účtu,  

má Úřad za to, že kandidát na funkci prezidenta republiky je povinen učinit oznámení bez 
zbytečného odkladu poté, co volební účet zřídí. Ve stejné lhůtě by měl kandidát oznámit též adresu 
internetových stránek, kde budou zveřejňovány informace o financování volební kampaně. 

 
Kandidát na prezidenta volební účet zřídil dne 4. 9. 2017. 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. Oznámení adresy internetových stránek, kde budou 

zveřejňovány informace o financování volební kampaně a zřízení volebního účtu a adresy 

internetových stránek volebního účtu, měl kandidát učinit neprodleně po tomto datu,  
a to i v případě, kdy byl volební účet zřízen po zákonem stanovené pěti denní lhůtě, jako je tomu 
v tomto konkrétním případě. Kontrolovaná osoba Úřadu adresu internetových stránek, kde budou 

zveřejňovány informace o financování volební kampaně a zřízení volebního účtu a adresy 

internetových stránek volebního účtu oznámila 5. 9. 2017.  
 
S ohledem na výše uvedené má Úřad povinnost stanovenou kontrolované osobě v ust. § 38 odst. 1 
zákona o volbě prezidenta republiky za splněnou.  

 

3.5 Splnění povinnosti stanovené v ust. § 38 odst. 2, odst. 3 a odst. 5 zákona o volbě 

prezidenta republiky 

 

Kontrolovaná osoba byla povinna zveřejnit Zprávu o financování volební kampaně do 90 dnů  

ode dne vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky, a to způsobem umožňujícím 
dálkový přístup na svých internetových stránkách. Celkové výsledky volby prezidenta republiky byly 
vyhlášeny dne 29. 1. 2018. Kandidát na funkci prezidenta byl tedy povinen splnit výše uvedenou 
povinnost nejpozději do 30. 4. 2018. Kontrolovaná osoba výše uvedenou povinnost splnila, neboť 

Zprávu o financování volební kampaně na svých internetových stránkách zveřejnila dne 20. 4. 2018. 
 
Úřad zveřejněnou Zprávu o financování volební kampaně prověřil s ohledem na zákonem stanovené 
náležitosti, kdy zákon o volbě prezidenta republiky stanoví, že Zpráva o financování volební 
kampaně obsahuje 
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a) přehled bezúplatných plnění poskytnutých kandidátovi na volební kampaň s uvedením obvyklé 

ceny, nejde-li o peněžitý dar, a údaje o dárcích a poskytovatelích v rozsahu stanoveném v § 36 odst. 
3, jakož i výši výdajů na volební kampaň hrazených samotným kandidátem, 

  
b) přehled výdajů na volební kampaň s uvedením účelu, na který byly použity; je-li plnění poskytnuto 
za cenu nižší než obvyklou, uvedou se identifikační údaje poskytovatele v rozsahu stanoveném  
v § 36 odst. 3, 
  

c) přehled peněžitých dluhů, k jejichž splnění se kandidát na funkci prezidenta republiky  
v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal, s uvedením plnění, které bylo kandidátu  
na funkci prezidenta republiky věřitelem poskytnuto nebo k jehož poskytnutí se věřitel zavázal;  
je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvedou se identifikační údaje věřitele v rozsahu 

stanoveném v § 36 odst. 3. 
 

Kontrolou bylo zjištěno, že Zpráva o financování volební kampaně obsahuje údaje o dárcích podle 

ust. § 36 odst. 3 zákona o volbě prezidenta republiky. 
 

Kontrolovaná osoba měla dále, v souladu s ust. § 38 odst. 5 zákona o volbě prezidenta republiky, 

Úřadu zaslat veškeré účetnictví týkající se volební kampaně a jím podepsanou zprávu o financování 
volební kampaně, a to do 90 dnů ode dne vyhlášení celkového výsledku volby, tedy do 30. 4. 2018. 
Kontrolní orgán konstatuje, že kontrolovaná osoba Zprávu o financování volební kampaně dodala 

dne 20. 4. 2018 (ZFK vyplněna pomocí elektronického formuláře dne 20. 4. 2018). Účetnictví bylo  
ze strany kontrolované osoby dodáno dne 27. 4. 2018, tedy v zákonem stanoveném termínu. Úřad 

účetnictví kandidáta na funkci prezidenta prověřil a dospěl k závěru, že předložené účetnictví 
korespondovalo s požadavky stanovenými v ust. § 38 odst. 5 zákona o volbě prezidenta republiky. 
 

3.6 Zveřejnění informace o převedení finančních prostředků na veřejně prospěšné účely 

 
V souvislosti se splněním povinnosti stanovené v ust. § 24 odst. 6 zákona o volbě prezidenta 

republiky provedl kontrolní orgán kontrolu povinnosti stanovené v ust. § 38 odst. 6 zákona o volbě 
prezidenta republiky. Zákonodárce kandidátům stanovil povinnost do 15 dnů ode dne, kdy byly 

peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň převedeny na veřejně prospěšný 
účel podle ust. § 24 odst. 6 zákona o volbě prezidenta republiky, zveřejnit způsobem umožňujícím 

dálkový přístup na svých internetových stránkách a současně zaslat Úřadu jím podepsanou 
informaci o tom, komu, v jakém rozsahu a na jaký veřejně prospěšný účel byly tyto peněžní 

prostředky převedeny.  

 
V rámci úkonů předcházejících kontrole bylo zjištěno, že na internetových stránkách kandidáta2 byla 

informace, kdy byly peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň převedeny 

na veřejně prospěšný účel, zveřejněna. Podepsaná informace byla Úřadu doručena dne 10. 8. 2018 

(č.j. UDH-875/2018-1).  
 

V rámci úkonů provedených v rámci kontroly kontrolní orgán konstatuje, že kontrolovaná osoba 
splnila povinnost stanovenou v ust. § 38 odst. 6 zákona o volbě prezidenta republiky tím, že na svých 
internetových stránkách zveřejnila informaci, kdy byly peněžní prostředky na volebním účtu 

nevyužité na volební kampaň převedeny na veřejně prospěšný účel podle ust. § 24 odst. 6 zákona o 
volbě prezidenta republiky.  
 

 
2 https://www.michalhoracek.cz/proc-kandiduji/transparentni-ucet/  
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3.7 Kontrola financování volební kampaně kontrolované osoby dle Zprávy o financování 

volební kampaně 

 
Kontrolou bylo zjištěno, že volební kampaň kontrolované osoby byla financována z vlastních 
finančních zdrojů samotného kandidáta (celkový výdaj na volební kampaň kontrolované osoby činil 
dle informací z výpisu volebního účtu celkem 39.611.967,43 Kč. Dle výpisu z transparentního 

volebního účtu kandidáta č. 2201283683, vedeného u Fio banky, a.s., od jeho založení dne 4. 9. 2017 

do 9. 8. 2018, bylo na účet prostřednictvím bezhotovostní operací kandidátem vloženo celkem 12 
plateb v celkové výši 39.620.000,-Kč. Žádné jiné položky na straně příjmů se na účtu neobjevily. Na 
straně výdajů odešlo z účtu celkem 13 plateb na úhradu výdajů kampaně v celkové výši 
39.611.967,43 Kč. Poslední platba ve výši 8.032,57 Kč byla převedena na veřejně prospěšné účely. 

Uvedené příjmy odpovídají i stavu uvedeném v dodaném účetnictví kandidáta. 
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4 Kontrolní zjištění 

 

4.1 Kontrola evidence peněžních prostředků na volebním účtu v kontextu ust. 36 odst. 3 

zákona o volbě prezidenta republiky 

 
Kontrolní orgán v rámci vedené kontroly kontroloval také splnění povinnosti stanovené  

v ust. § 36 odst. 3 zákona o volbě prezidenta republiky, podle něhož se údaje o peněžních prostředcích 

na volebním účtu evidují s uvedením jména, příjmení, data narození a obce, v níž má fyzická osoba, 

která tyto prostředky poskytla, trvalý pobyt, nebo, jde-li o právnickou osobu, s uvedením její obchodní 

firmy nebo názvu, sídla a identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno. Kontrolou byly zjištěny jisté 

nesrovnalosti, v rámci kterých byla kontrolovaná osoba vyzvána k jejich objasnění. 

 

a) Kontrolovaná osoba byla vyzvána k doložení u níže uvedených osob, jakým způsobem bylo 

vedení evidence prováděno a kdo je skutečným dárcem u položek uvedených v seznamu 

poskytovatelů nepeněžních plnění. Seznam byl zveřejněn v zákonné lhůtě 3 dny před 

volbami na webu, určeném pro poskytování informací z kampaně - 

https://www.michalhoracek.cz/proc-kandiduji/transparentni-ucet/.  

 

o Radovan Pražák, Horního Třešňovce, nar.  

o Miluše Hanyková, Dubé, nar.  

o Jan Žaludky, Velvary, nar.  

 

b) kontrolovaná osoba byla dále vyzvána ke zdůvodnění rozdílu v uveřejněných informacích o 

osobách a subjektech, které ve prospěch kontrolované osoby uhradily nebo se zavázaly 

uhradit výdaje na volební kampaň, poskytly peněžitý nebo bezúplatné plnění uvedených dle 

ust. § 36 odst. 3 zákona o volbě prezidenta republiky zveřejněných tři dny před volbami a 

následně ve zprávě o financování volební kampaně u těchto subjektů: 

 

- Miluše Hanyková, Dubé, nar.  - poskytla nepeněžní plnění 500,-Kč  

- Radovan Pražák, Horní Třešňovce, nar.  - poskytl nepeněžní plnění 2.000,-Kč 

- Jan Žaludky z Velvar nar.  - poskytl nepeněžní plnění 500,- Kč 

- CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Praha, IČO 27916693 - poskytla nepeněžní 

plnění 305,81 Kč 

- RAILREKLAM, spol. s.r.o. IČO 17047234 - poskytla nepeněžní plnění 202.500,- Kč 

- VLTAVA LABE MEDIA a.s., IČO 01440578 - poskytla nepeněžní plnění 33.214,86 Kč 

- Vodafone Czech Republic, Praha, IČO 24788001 - poskytl nepeněžní plnění 12.729,71 Kč. 

  

Dne 25. 10. 2019 kontrolovaná osoba k uvedeným dotazům uvedla následující:  

K bodu a) „Primární evidence probíhala formou online formulářů na webu www.michalhoracek.cz. 

Zájemci o podporu formou banneru se vyplněním formuláře zaregistrovali a jejich údaje byly 

zaznamenány do tabulky, která byla zveřejněna na webu. Sekundárně jsme zájemce evidovali osobně 

v kontaktním centru v Praze, odkud si mohli současně s podpisem smlouvy o nepeněžním plnění 

banner odnést.“ 

K bodu b) „Zmíněné osoby (Pražák, Hanyková, Žaludky) byly zaznamenány skrz online formulář a 

jejich jména jsme uváděli na webových stránkách průběžně, resp. před termínem odevzdání zprávy o 

financování ÚDHPSH.V tomto mezidobí jsme všechna poskytnutá nepeněžní plnění ověřovali a 
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shromažďovali k nim podepsané smlouvy. Vámi zmiňované osoby jsme na webu uváděli na základě 

online registrace, přestože jejich data narození byla zjevně vadná. Do termínu odevzdání zprávy 

ÚDHPSH jsme přes veškerou snahu nebyli schopni doručit těmto osobám banner a ověřit správnost 

jejich osobních údajů, tudíž lze konstatovat, že nepeněžní plnění nebylo uskutečněno. Slevy od 

společnosti CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., RAILREKLAM, spol. s.r.o., VLTAVA LABE MEDIA 

a.s., Vodafone Czech Republic jsem uváděl na svých webových stránkách dříve, než ukládá zákon, a 

v době, kdy neexistovala jasná metodika pro definici “ceny obvyklé“, tedy slevy pro případné 

započítání do nepeněžního plnění ve smyslu zákona. Dne 5.12.2018 byl vznesen dotaz k této 

problematice na ÚDHPSH s odpovědí, že pro určení ceny a (ne)započítání slevy je rozhodující, zda se 

jedná o běžnou množstevní slevu, která je při obdobné poptávce běžně poskytována, či nikoliv.  

V uvedených případech se jedná o běžnou množstevní slevu, o kterou jsme nijak neusilovali a která je 

uvedenými společnostmi v rámci běžné praxe nabízena všem klientům na základě interních ceníků a 

pravidel. Po jednání s ÚDHPSH se tyto slevy dále nezapočítávali do nepeněžního plnění.“ 

Kontrolní orgán, po provedení kontroly a zohlednění všech skutečností rozhodných pro učinění 

kontrolního závěru konstatuje, že evidence o jiných plněních ocenitelných v penězích dle zákona o 

volbě prezidenta republiky byla z hlediska obsahu informace vedena v souladu s ust. § 36 odst. 4 

zákona o volbě prezidenta, který doplňuje povinnosti v případech jiných plnění ocenitelných 

v penězích uvedených v ust. § 36 odst. 3 zákona o volbě prezidenta republiky. Zmiňovaný § 36 odst. 

4 a i § 37 odst. 3 uvedeného zákona ovšem uvádějí, že evidence obsahuje a následně 3 dny před 

volbami se zveřejňují údaje o osobách, které se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň, poskytly 

peněžitý dar nebo bezúplatné plnění. Na základě vyjádření kandidáta výše uvedené fyzické a 

právnické osoby žádné bezúplatné plnění neposkytly. Kontrolovaná osoba tyto osoby tedy chybně 

uvedla jako své dárce, čímž došlo k nesprávnému zveřejnění údajů o dárcích na webu kandidáta 

3 dny před volbami v uvedených případech, a to v rozporu s ust. § 36 odst. 3 zákona o volbě 

prezidenta republiky. 

4.2 Kontrola údajů uvedených ve Zprávě o financování volební kampaně kontrolované osoby 

v části IV. - Výdaje na volební kampaň  

 
a) Ze zprávy o financování volební kampaně vyplývá, že z volebního účtu kontrolované osoby byly 

hrazeny finanční prostředky ve prospěch účtu spolku, a to na základě překládaného vyúčtování, 

které kontrolované osobě spolek předkládal. Jak vyplývá ze zprávy, uvedený spolek byl jediným 
subjektem, kterému byly hrazeny faktury za zajištění kompletní volební kampaně a všeho s tím 
spojeného. Spolek byl založen dne 12. 4. 2017 Janem Králíkem, Jiřím Táborským a Michalem 
Horáčkem, a to za jediným účelem - podpořit Michala Horáčka v kandidatuře na volbu prezidenta 

ČR a zajistit činnosti související s touto kandidaturou s vědomím kandidáta. 
 

V této souvislosti kontrolní orgán konstatuje, že zákon o volbě prezidenta republiky ve svých 

ustanoveních nijak nestanovuje způsob, jakým má být zajištěna volební kampaň kandidáta. Způsob, 

jakým byla volební kampaň kontrolované osoby vedena a financována, tedy skutečnost, že spolek 

objednával a následně hradil úkony související s kandidaturou kandidáta prostřednictvím 

transparentního účtu spolku a následně si je nechával proplácet kandidátem z jeho volebního účtu, 

tak tedy není v rozporu s uvedeným zákonem.  

b) Výdaje na volební kampaň deklarované ve Zprávě o financování kampaně zahrnují úhradu celkem 
13 faktur spolku v celkové výši 39.611.967,43 Kč. K jednotlivým fakturám (vyúčtování nákladů na 
financování volební kampaně) byly kontrolovanou osobou dodány rozpisy nákladů (dílčí položky) 
spolku a vnitřní směrnice spolku upravující zaúčtování a členění nákladů spadající do volební 
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3530279,95 0 

Komplexní náklady zajištění volební kampaně (31.12.2017 

do 05.01.2018) 

3026575,48 0 

Komplexní náklady zajištění volební kampaně (06.01.2018 

do 12.01.2018) 

1240929,52 0 

Komplexní náklady zajištění volební kampaně / Závěrka (13.01.2018 do 

31.01.2018) 

2415788,94 0 
Komplexní náklady zajištění volební kampaně / Inventury 
(od 01.02.2018 do 28.02.2018) 

 

Na základě dílčích zjištění kontrolní orgán kontrolovanou osobou dne 17. 10. 2019 vyzval k doložení 

jednotlivých položek zahrnutých do jednotlivých faktur, neboť z účetnictví nebylo zcela zřejmé, jaké 

konkrétní položky s uvedením finanční náročnosti jsou předmětem jednotlivých faktur. Dne 4. 11. 

2019 kontrolní orgán obdržel vyjádření k požadovaným položkám formou rozpisu nákladu 

zahrnutých ve vyúčtování za příslušná období. Kontrolní orgán předložené podklady posoudil a na 

základě zjištění kontrolovanou osobu opětovně dne 13. 11. 2019 vyzval k objasnění výdajů 

uskutečněných v době před vyhlášením voleb, a to konkrétně: 

- U položek v tabulce část A - zaúčtováno od 24. 5. – 31. 8. 2017 (celkem 13 položek) k dodání 

podrobnější informace - faktury, objednávky, dodacího listu, protokolu o převzetí, či jiných dokladů, 

ze kterých bude patrné, čeho se výdaj u níže uvedených položek týká. U hmotných výdajů a služeb 

bylo požadováno i uvedení období, v kterém byly využity, popřípadě doplnění podrobnějšího 

vysvětlení. U položek v tabulce část B - zaúčtováno 31. 8. – 6. 9. 2017 (13 položek) k vysvětlení důvodů 

jejich nezahrnutí do nákladů na financování volební kampaně, popř. důvodu zahrnutí pouze jejich 

části. V případě zahrnutí části faktury do nákladů kampaně k uvedení způsobu výpočtu. 
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zaúčtováno č.dokladu popis částka zahrnuto 

 

A 
    

26.5. 27 produkční zajištění stánků 141.422,38 0 

7.6. 52 pohlednice 20.328,- 0 

12.6. 56 výroba placek 164.560,- 0 

15.6. 64 výroba propisek 59.290,- 0 

29.6. 111 práce se sítí podporovatelů 605.000,- 0 

11.8. 164 Blesk inzerce 173.476,- 0 

11.8. 209 Facebok reklama 17.540,28 0 

14.8. 163 AHA inzerce 35.393,- 0 

18.8. 165 Blesk inzerce 173.476,- 0 

21.8. 224 Blesk inzerce pro ženy 57.427,- 0 

24.8. 210 Facebok reklama 17.791,86 0 

25.8. 181 monitoring,analýzy 621.940,- 0 

25.8. 183 Blesk inzerce 173.476,- 0 

         

B 
    

31.8. 184 produkční a org. služby 8/17 50.000,- 0 

31.8. 185 produkce  8/17  50.000,- 0 

31.8. 186 produkce pet.kampaně 8/17 50.000,- 0 

31.8. 188 konz.služby, poradce 8/17 52.000,- 0 

31.8. 221 produkce 8/17 41.100,- 0 

31.8. 231 IT služby 17.233,- 2.240,29 

31.8. 250 zajištění podpisů 773.419,- 100.544,47 

4.9. 187 mediaservis 57.900,- 0 

1.9. 189 produkce pet.kampaně 8/17 30.000,- 0 

1.9. 190 produkce pet.kampaně 8/18 50.000,- 0 

2.9. 191 práce řidičky 8/17 16.000,- 0 

5.9. 192 správa webu a soc.sítí 8/17 55.000,- 0 

6.9. 204 produkce pet.kampaně 8/17 45.000,- 0 

 

Dne 27.11.2019 kontrolovaná osoba kontrolnímu orgánu k bodu A uvedla, že náklady byly vyjmuty z 

výdajů určených k zaplacení kandidátem, protože souvisely jen s obdobím před zahájením 

kampaně, tj. byly spotřebovány do 27. 8. 2017. k bodu B bylo uvedeno:  

„doklad 231 - poměrná část nákladů byla určena podle interního účetního postupu č. 6 (zaslán již dříve) 

jako 13 % z celkové částky. 13 % odpovídá poměru 31 dní ku 4 dnům kampaně v měsíci tzn. 

1/31*4=0,129 a po zaokrouhlení 13 %, doklad 250 - poměr náležící ke kampani vypočítán shodně, 

ostatní doklady tohoto bodu byly vyjmuty z důvodu “převažující” činnosti produkčních před 27.8/17, 

kde na rozsah a časovou souvislost jejich činnosti ke konci měsíce měly vliv i jiné faktory (zpracovávání 

podkladů z doby před 27.8/17, dovolené apod.) přitom jejich odměny byly dohodnuty paušálně. K tomu 

je nutno konstatovat, že obráceně v měsíci září, kdy tyto jiné faktory přetrvávaly, naopak byly 

produkční náklady ponechány v celé výši a tím se kompenzovala nepřesnost z měsíce 08/17.“ 



17 
 

Na základě kontrolních zjištění a po vyjádření kontrolované osoby kontrolní orgán konstatuje, že 

zdůvodnění nezahrnutí nákladů uvedených v tabulce pod bodem A není možné relevantně 

posoudit, neboť ze strany kontrolního orgánu není možné u uvedených položek spolehlivě ověřit, 

zda byly, či nebyly, využívány i v době po vyhlášení volební kampaně. V této souvislosti je kontrolní 

orgán odkázán toliko na tvrzení kontrolované osoby. 

V kontextu kontrolovaných položek uvedených v tabulce B kontrolní orgán uvádí, že zahrnutí 

poměrné části nákladů a způsob výpočtu u doklad 231 a 250, je v pořádku. V rámci ostatních 

uvedených dokladů kontrolní orgán konstatuje, že není možné k jednotlivým položkám nákladů 

použitých ve stejném období (tzn. částečně v době před a částečně v době po vyhlášení volby) 

přistupovat rozlišně. U všech položek uvedených v tabulce B (mimo doklad č. 231 a 250), mělo dojít 

k zahrnutí do výdajů kampaně, a to ve výši 13% (jedná se o částku ve výši 64.610,-Kč.) Z provedené 

kontroly a po konfrontaci uvedeného v této souvislosti kontrolovanou osobou totiž nevyvstala 

žádná relevantní skutečnost, která by u uvedených položek proplácených po vyhlášení voleb 

dokazovala jejich využití pouze před dnem vyhlášení volební kampaně.  

Na základě výše uvedeného kontrolní orgán uvádí, že tím, že částka ve výši 64.610,-Kč nebyla 

zahrnuta do celkových výdajů volební kampaně, došlo k porušení ust. § 38 odst. 3 zákona o 

volbě prezidenta republiky. 

 

4.2.1 Kontrola údajů uvedených ve Zprávě o financování volební kampaně kontrolované 

osoby v části IV. - Výdaje na volební kampaň – doplnění informací kontrolovanou 

osobou 

 
Požadavek na doplnění informací ze dne 13. 11. 2019 se dále v bodě 2 týkal dodaní podrobnějších 

informací - faktury, objednávky, dodacího listu, protokolu o převzetí či jiných dokladů, ze kterých 

bude patrné, čeho se výdaj týká. U hmotných výdajů pak bylo vyžádáno sdělení, v kterém období 

byly tyto využity, u služeb pak jakého období se týkají, popřípadě bylo vyžádáno podrobnější 

vysvětlení umožňující objasnit jejich nezahrnutí do výdajů financování kampaně. 

a) Vyúčtování nákladů na financování volební kampaně za období 1. 9. 2017 – 30. 9. 2017 – 

příloha Souhrnný podklad pro vyúčtování nákladů volební kampaně, položka Úpravy o 

zahrnuté náklady nesouvisející s volební kampaní, částka 91.344,55 Kč 

b) Vyúčtování nákladů na financování volební kampaně za období 1. 10. 2017 – 31. 10. 2017 – 

příloha Souhrnný podklad pro vyúčtování nákladů volební kampaně, položka Úpravy o 

zahrnuté náklady nesouvisející s volební kampaní, částka 29.795,-Kč 

c) Vyúčtování nákladů na financování volební kampaně za období 31. 10. 2017 – 5. 1. 2018 – 

příloha Souhrnný podklad pro vyúčtování nákladů volební kampaně, položka Úpravy o 

zahrnuté náklady nesouvisející s 1. kolem kampaně, částka 34.880,-Kč 

d) Vyúčtování nákladů na financování volební kampaně za období 6. 1. 2018 – 12. 1. 2018 – 

příloha Souhrnný podklad pro vyúčtování nákladů volební kampaně, položka Úpravy o 

zahrnuté náklady nesouvisející s 1. kolem kampaně, částka 223.608,-Kč 

 

e) Vyúčtování nákladů na financování volební kampaně za období 13. 1. 2018 – 31. 1. 2018 – 

příloha Souhrnný podklad pro vyúčtování nákladů volební kampaně, položky Úpravy o 

zahrnuté náklady nesouvisející s 1. kolem kampaně: 

provozní výsledek hospodaření  - náklady na Mánes                 486.947,50 Kč 
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- 2. kolo kampaně               3.114.064,21 Kč 

osobní náklady    - od 14.01.2018   73.225,38 Kč 

vyúčtování Multivan                                                                                   549.000,00 Kč  

f) Vyúčtování nákladů na financování volební kampaně za období 1. 2. 2018 – 28. 2. 2018 – 

příloha Souhrnný podklad pro vyúčtování nákladů volební kampaně, položky Úpravy o 

zahrnuté náklady nesouvisející s 1. kolem kampaně: 

provozní výsledek hospodaření  - 2. kolo kampaně  275.078,00 Kč 

- mimo volební kampaň       170.380,36 Kč 

 

Dne 27. 11. 2019 bylo kontrolovanou osobou zasláno kontrolnímu orgánu vyjádření k výše 

uvedeným bodům. Kontrolovaná osoba Úřadu sdělila, že „u nezahrnutých výdajů, resp. výdajů 

spolku, které nebyly účtovány kandidátovi, jsme se řídili časovým hlediskem. Zahrnuty nebyly výdaje 

na služby (resp. produkty, které byly čerpány nebo rezervovány k čerpání (resp. spotřebovány) v období 

po uzavření volebních místností v prvním kole volby prezidenta, tudíž nijak neposloužily k podpoře 

kandidáta před volbou.“  

Předložené podklady, i s ohledem na vyjádření kontrolované osoby, však nebylo možné relevantně 

posoudit, proto u níže uvedených částek větších jak 10.000,- Kč byla kontrolovaná osoba opětovně 

dne 29. 11. 2019 požádána o konkretizaci, z jakých položek se částky skládají, v jakém období byly 

využity a proč nebyly zahrnuty do kampaně  

 

 

  

 
 

 

 

 

 

Dne 10. 12. 2019 kontrolovaná osoba kontrolnímu orgánu sdělila, že  

„od 01.09.17, 63 349,55 Kč - materiály zaúčtované po 23. 8. 2017, ale dodané a spotřebované před 

23. 8. 2017: propisky, placky, plakáty, samolepky rozdané na stáncích a na akcích Hlavní náklad: 

propisky s potiskem;  

od 01.12.17, 336 834 Kč - pronájem prostor výstavní síně Mánes a restaurace Mánes, a související 

náklady (pronájem prostor, technické zajištění, služby, zapůjčení nábytku, dekorace, zajištění 

internetu) pro volební štáb - sledování vyhlášení výsledku prvního kola voleb, tj. spotřebováno po 

uzavření volebních místností. Hlavní náklad: pronájem prostor;  

dokument částka název 

z 6.-12.1.2018 223 608,-Kč nájem , pronájem 

z 31.12.2017-5.1.2018 34 640,-Kč nájem , pronájem 

z 1.9.- 30.9.2017 63 349,55 Kč spotřeba materiálu 

z 1.2.- 28.2.2018 275 078,- Kč propagace, reklama 

z 13.1. - 31.1.2018 2 935 809,18 Kč propagace, reklama 

z 1.12. - 31.1.2018 150 113,50 Kč propagace, reklama 

  336 834,00 Kč nájem , pronájem 
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od 01.12.17, 150 113,50 Kč - technické zajištění štábu v Mánesu, spotřebováno po uzavření místností 

v 1. kole a další související služby (bezpečnostní služba, květiny, moderátor apod.) Hlavní náklad: 

technické zajištění (zvuk, projekce apod.);  

od 31.12.17, 33 390 Kč - pronájem prostor kontaktního centra, resp. skladu ve Vyšehradské ulici po 

1. kole Hlavní náklad: pronájem prostor; 

od 13.01.18, 2 935 809,18 Kč - služby a média připravované na případné 2. kolo, tj. spotřebované 

nebo závazně rezervované na období po 1. kole volby. Vzhledem k úvaze o reálné možnosti postupu 

do 2. kola a malému časovému prostoru v případě postupu nebylo možné se na něj nepřipravovat 

vč. nákupu (závazných rezervací) některých mediálních ploch a prostor (outdoor, print, online) i za 

cenu, že v případě nepostupu tyto propadnou. Tam, kde to bylo možné, byly takové plochy či prostor 

nabídnuty týmu Jiřího Drahoše. 

Dále služby a práce čerpané po 1. kole. Hlavní náklad: závazná rezervace inzerce v tištěných médiích. 

Od 6.1.18, 258 858 Kč - hlavní náklad: Pronájem outdoorových ploch pro období 14.–28.1.2018. Tam, 

kde to bylo možné, byly tyto plochy nabídnuty týmu Jiřího Drahoše. 

Od 01.02.18, 275 078 Kč -  hlavní náklad: Povolební analýzy, příprava a nastavení facebook kampaní 

pro případné 2. kolo, správa a uzavření kampaní, facebook spend po 1. kole.“ 

Po zhodnocení všech skutečností (zejména po kontrole deklarovaného v příslušných dokumentech 

dokladující financování volební kampaně a v kontextu uvedeného kontrolovanou osobou) kontrolní 

orgán konstatuje, že výdaji volební kampaně jsou ty finanční prostředky, které jsou použity po dni 

vyhlášení voleb. V případě, kdy by byla realizována finanční plnění přede dnem vyhlášení voleb, jsou 

tato výdaji volební kampaně v případě, kdy je jejich předmět využit v rámci volební kampaně, tedy 

po dni vyhlášení voleb. 

Kontrolní orgán dále konstatuje, že u kontrolované osoby došlo k situaci, kdy v době volební 

kampaně byly subjektem zajišťujícím organizaci volební kampaně kandidáta hrazeny výdaje 

související s druhým kolem volby, do kterého však kandidát na funkci prezidenta nepostoupil.  Tyto 

výdaje nebyly zahrnuty do Zprávy o financování volební kampaně kontrolované osoby. Kontrolní 

orgán má za to, že v případě, kdy kandidát do druhého kola voleb nepostoupí, nejsou výdaje 

korespondující právě s druhým kolem volby, výdaji volební kampaně sloužící k propagaci či agitaci 

kandidáta, které se započítávají do limitu volební kampaně. Na základě předložených podkladů a 

vysvětlení kontrolované osoby kontrolní orgán u uvedených výdajů spolku neshledal porušení 

zákona. 
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5 Shrnutí 

 

Kontrolní orgán vedl vůči kontrolované osobě kontrolu podle příslušných ustanovení kontrolního 

řádu. Průběh a předmět kontroly byl popsán v kapitole 1. V kapitole 2 kontrolní orgán rekapituloval 

rozsah kontroly, vč. popisu jejích jednotlivých bodů. V rámci kontroly některých bodů kontrolní 

orgán neshledal žádná pochybení co do porušení příslušných ustanovení volebního zákona.  

Tyto závěry kontrolní orgán popsal v kapitole 3. V případě, kdy kontrolní orgán pochybení zjistil, tyto 

popsal a uvedl v kapitole 4. Jejich shrnutí přináší níže Tabulka 1.  
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Kapitola Název Zjištěná 
pochybení/Porušený 
předpis 

4.2 Kontrola evidence peněžních prostředků na volebním účtu v kontextu ust. 36 odst. 3 zákona o volbě 

prezidenta republiky 

§ 36 odst. 3  

zákona o volbě 
prezidenta republiky 

 

4.3 Splnění povinnosti stanovené v ust. § 38 odst. 3 zákona o volbě prezidenta republiky § 38 odst. 3 zákona o 

volbě prezidenta 
republiky 

 

Tabulka 1 - Zjištěná pochybení
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6 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. 
 

 
    Ing. František Sivera                    

člen Úřadu pověřený výkonem kontroly 
 

 

 
 

 

Rozdělovník  
Kontrolní spis  

Kontrolovaná osoba 
 

 




