Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
Kounicova 688/26, 602 00 Brno
V Brně dne 18.11.2020
Č.j. UDH–02669/2020
Sp.zn.: S-UDH-1407/2020

Protokol o kontrole
Podle ust. § 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 (dále jen „Úřad“)
IČ: 05553466
Sídlo: Kounicova 688/26, 602 00 Brno
IDDS: psn9irb
Označení kontrolujících osob
PhDr. Jan Outlý, Ph.D., číslo průkazu člena 005, vedoucí kontrolní skupiny,
Ing. Jarmila Matějovicová, číslo průkazu pověřeného zaměstnance 010, členka kontrolní skupiny,
Mgr. Naděžda Večeřová, číslo průkazu pověřeného zaměstnance 011, člen kontrolní skupiny
Označení ustanovení právního předpisu vymezujícího pravomoc kontrolního orgánu
k výkonu kontroly
Ust. § 59f odst. 1 písm. a) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně
některých zákonů (dále jen „zákon o volbách do EP“) a ust. § 19f písm. a) a písm. g) zákona č.
424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších
předpisů.
Označení přizvané osoby, včetně důvodu jejího přizvání
Žádné osoby nebyly přizvány.
Označení kontrolované osoby
Evropa společně, IČO 07882467, se sídlem K jezeru 482/18, 149 00 Praha.
Označení předmětu kontroly
Financování volební kampaně před volbami do Evropského parlamentu, konanými ve dnech 24.–25.
5. 2019, a hospodaření politického hnutí v roce 2019.
Kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena, a den, kdy byl tento kontrolní úkon proveden
Doručení oznámení o zahájení kontroly kontrolované osobě dne 4. 6. 2020.
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu o kontrole a den, kdy byl tento
kontrolní úkon proveden
Posouzení podkladů poskytnutých povinnou osobu vyjádřením ze dne 20. 10. 2020 – dokončeno
27. 10. 2020.
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Použité zkratky a synonyma
Úřad,
kontrolní orgán
Zpráva, ZFK, zpráva o financování
kampaně
ESO, politické hnutí, hnutí, Evropa
společně, kontrolovaná osoba
Volební zákon,
zákon o volbách
Zákon o politických stranách,
zákon o sdružování
Správní řád
Kontrolní řád
Zákon o účetnictví

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran
a politických hnutí
Zpráva o financování volební kampaně
Evropa společně, IČO 07882467, se sídlem K jezeru
482/18, 149 00 Praha
Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského
parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických
stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů
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Základní informace o hospodaření strany a kampani a rozsah kontroly
Politické hnutí vzniklo a zahájilo činnost již v době trvání volební kampaně dle volebního zákona.3
Zaregistrováno bylo 11. 2. 2019. Předsedou hnutí a současně volebním lídrem byl v době kampaně
tehdejší poslanec Evropského parlamentu Ing. Jaromír Štětina.
Dne 18. 2. 2019 si hnutí zřídilo zvláštní účet4, základní vklad činil 100,- Kč. Adresu internetové stránky,
na které je zpřístupněn přehled platebních transakcí na zvláštním účtu, oznámilo5 hnutí Úřadu 26.
3. 20196 společně s číslem účtu pro ostatní příjmy a výdaje a číslem účtu pro plnění vyplývající z
pracovněprávního vztahu k hnutí7.
Pro účely financování volební kampaně před volbami do EP si hnutí zřídilo 25. 2. 2019 volební účet
(počáteční vklad 100,- Kč), téhož dne jeho číslo oznámilo Úřadu, a to společně s adresou
internetových stránek, na kterých je volební účet přístupný.8
Kandidátní listinu hnutí podalo 15. 3. 2019, ministerstvo vnitra ji zaregistrovalo 5. 4. 2019.
V oznámení o zahájení kontroly9 byl rozsah kontroly stanoven následujícími body.
1. Na zvláštním účtu politického hnutí vedeném podle ust. § 17a odst. 2 písm. a) zákona o
sdružování se v roce 2019 vyskytovaly obraty, které podle popisu transakce představovaly
půjčky od p. Jaromíra Štětiny. Zvláštní účet však podle uvedeného ustanovení slouží
výhradně k vedení prostředků plynoucích z příjmů z příspěvků ze státního rozpočtu a darů.
Nadto podle ust. §17 odst. 8 písm. i) zákona o sdružování mohou být příjmem strany jen
takové zápůjčky a úvěry, které jsou poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí
elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce
elektronických peněz na území České republiky. Vysvětlete, proč se na zvláštním účtu
vyskytovaly uvedené obraty.
2. Volební účet hnutí pro předmětné volby vykazuje ke dni odeslání tohoto oznámení zůstatek
ve výši 553,41 Kč. Podle ust. § 59a odst. 6 volebního zákona však musejí být veškeré peněžní
prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň do 60 dnů po uplynutí doby
uvedené v odstavci 4, převedeny na jiný účet hnutí vedený podle zákona o sdružování.
Zdůvodněte, proč politické hnutí prostředky nepřevedlo.
3. Politické hnutí do dne odeslání tohoto oznámení nezveřejnilo způsobem umožňujícím
dálkový přístup na svých internetových stránkách zprávu o financování volební kampaně
podle ust. § 59d odst. 2 volebního zákona, ani ji nezaslalo úřadu podle ust. § 59d odst. 5
volebního zákona. V rámci zahájené kontroly tuto zprávu předložte.

3

Kampaň ve smyslu volebního zákona začala 17. 1. 2019 (den vyhlášení voleb) a skončila 28. 5. 2019 (den
oznámení konečných výsledků voleb).
4
Účet podle ust. § 17a odst. 2 písm. a) zákona o sdružování.
5
Povinnost dle ust. § 17b odst. 3 zákona o sdružování
6
Dokument č.j. UDH-924/2019, sp. zn. S-UDH–00623/2019 OKSŘ
7
Účty podle ust. § 17a odst. 2 písm. d) a b).
8
Dokument č.j. UDH-623/2019, opětovně tyto informace zaslali Úřadu dne 26. 2. 2020 - dokument č.j. UDH651/2019.
9
Dokument č.j. UDH-1407/2020.
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4. Politické hnutí do dne odeslání tohoto oznámení nezaslalo úřadu veškeré účetnictví týkající
se volební kampaně podle ust. § 59d odst. 5 volebního zákona. Účetnictví v rámci zahájené
kontroly předložte v následujícím rozsahu a struktuře. Předložte:
a) účtovou osnovu účtů, na kterých byly účtovány účetní případy související s výdaji na
volební kampaň;
b) účetní deník související s výdaji na volební kampaň vedený chronologicky podle ust. §
13 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o účetnictví“);
c) hlavní knihu (položkovou) související s výdaji na volební kampaň vedenou systematicky
podle ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona o účetnictví;
d) soupis veškerých dokladů (vč. knihy faktur), které nesou informace o účetních případech
souvisejících s výdaji na volební kampaň. Rovněž předložte kopie prvotních dokladů
(faktury, pokladní doklady, interní doklady apod.), zaznamenané výběry hotovosti
z volebního účtu a jejich následné užití na financování volební kampaně.
5. Předložte veškeré účetnictví za rok 2019, tedy
a) účtovou osnovu účtů, na kterých byly účtovány účetní případy;
b) účetní deník vedený chronologicky podle ust. § 13 odst. 1 písm. a) zákona o účetnictví;
c) hlavní knihu (položkovou) vedenou systematicky podle ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona
o účetnictví. Rovněž předložte kopie prvotních dokladů (faktury, pokladní doklady,
bankovní výpisy ze všech vedených bankovních účtů, interní doklady apod.).
6. Předložte kopie darovacích smluv na všechny dary a bezúplatná plnění přesahující částku
1.000 Kč přijatých v roce 2019.
7. Zdůvodněte, proč politické hnutí dosud (do dne odeslání oznámení) nepředložilo Úřadu
výroční finanční zprávu za rok 2019, ač zákonný termín pro její předložení uplynul 1. 4. 2020.
Zprávu v rámci zahájené kontroly předložte.
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Skutečnosti bez kontrolních zjištění vztahující se k vykonané kontrole

3.1

Nezveřejnění zprávy o financování kampaně
a nepředložení volebního účetnictví

Úřad dne 21. 10. 2019 mimo režim kontroly ověřil, zda politické hnutí splnilo povinnosti stanovené
v ust. § 59d odst. 2 a 5 volebního zákona. Dle nich kandidující politická strana, politické hnutí nebo
koalice do 90 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb (1.) zveřejní zprávu o financování
volební kampaně způsobem umožňujícím dálkový přístup na svých internetových stránkách10 a (2.)
zašlou Úřadu veškeré účetnictví týkající se volební kampaně a zprávu o financování volební
kampaně.11
Celkové výsledky voleb byly vyhlášeny dne 28. 5. 2019. Lhůta pro zaslání veškerého účetnictví
týkajícího se volební kampaně a zveřejnění zprávy o financování volební kampaně uplynula dne 26.
8. 2019. V tento den (26. 8. 2019) politické hnutí prostřednictvím telefonního hovoru požádalo Úřad
o prodloužení lhůty k předložení volebního účetnictví, a to z důvodu zdravotní indispozice
(operačního zákroku) osoby, která má volební účetnictví na starosti.
Dne 27. 8. 2019 Úřad prověřil obsah internetových stránek, které hnutí oznámilo Úřadu podle § 59d
odst. 2 volebního zákona, tedy https://www.evropaspolecne.cz/, a zjistil, že zde není zveřejněna
zpráva o financování volební kampaně.
Jelikož hnutí Úřadu nezaslalo ani účetnictví týkající se volební kampaně, ani nezveřejnilo a Úřadu
nepředložilo zprávu o financování volební kampaně, Úřad jej 2. 9. 2019 vyzval12 k jejich předložení,
respektive zveřejnění, a to do 23. 9. 2019. Politické hnutí však na výzvu nijak nereagovalo, a to nejen
ve stanovené lhůtě, ale ani později.13 Proto dne 13. 1. 2020 Úřad vydal příkaz14, kterým uznal politické
hnutí vinným ze spáchání příslušných přestupků podle volebního zákona15 a uložil mu pokutu 20.000
Kč. Proti tomuto příkazu podalo hnutí dne 27. 1. 2020 odpor16. Příkaz tím byl zrušen a Úřad
pokračoval v řízení z moci úřední a rozhodnutím ze dne 16. 4. 202017 pokutu ve výši 20.000 Kč
potvrdil. Politické hnutí podalo proti tomuto rozhodnutí žalobu ke Krajskému soudu v Brně. Ke dni
vyhotovení tohoto protokolu soud o žalobě nerozhodl.

3.2

Neposkytnutí součinnosti

Požadavky na dodatečné předložení zprávy o financování volební kampaně, volebního účetnictví a
výroční finanční zprávy za rok 2019 (viz kapitola 3.1) byly jen částí požadavků, jež kontrolní orgán
politickému hnutí adresoval v oznámení o zahájení kontroly.
Ust. § 59d odst. 2 volebního zákona
Ust. § 59d odst. 5 volebního zákona
12
Dokument č.j. UDH-02709/2019, sp. zn. S-UDH–00623/2019.
13
Zpráva o financování kampaně ani volební účetnictví nebyly předloženy ani ke dni vyhotovení tohoto
protokolu.
14
Dokument č.j. UDH-36/2020, sp. zn. S-UDH-03238/2019.
15
Přestupky dle ust. § 63 odst. 2 písm. l) volebního zákona
16
Dokument č.j. UDH-00111/2020 a UDH-00112/2020 (oprava písařské chyby), sp. zn. S-UDH-03238/2019.
17
Dokument č.j. UDH-1075/2020, sp. zn. S-UDH-03238/2019.
10
11
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Plný rozsah poptávaných podkladů je uveden v kapitole 2. Kontrolovaná osoba na ně 24. 6. 2020
reagovala sdělením18, v němž se stručně vyjádřila k prvnímu (blíže viz kapitolu 4.2) a druhému (viz
kapitolu 4.4) z požadavků. K ostatním se vyjádřila kuse: „Ad 3. Zpráva bude zveřejněna. Ad 4.
Požadované podklady budou předloženy. Ad 5. Veškeré účetnictví bude předloženo. Ad 6. Veškeré
smlouvy na obdržené dary budou předloženy. Ad 7. Zpráva nebylo možno v termínu zpracovat a
předložit v důsledku mimořádných opatření vyhlášených vládou ČR a ministrem zdravotnictví ČR.“ Na
předložení zbývajících materiálů a vyjádření kontrolní orgán marně čekal více než tři týdny.
Podle ust. § 10 odst. 2 kontrolního řádu je kontrolovaná osoba povinna vytvořit podmínky pro výkon
kontroly, umožnit kontrolujícímu výkon jeho oprávnění stanovených tímto zákonem a poskytovat
k tomu potřebnou součinnost a podat ve lhůtě určené kontrolujícím písemnou zprávu o odstranění
nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou, pokud o to kontrolující požádá.
Politické hnutí Úřadu poskytlo určitou součinnost jen u požadavků uvedených v oznámení o
zahájení kontroly pod body 1 a 2. Další vyžádané podklady, tj. výroční finanční zprávu za rok 2019,
zprávu o financování volební kampaně, veškeré účetnictví vztahující se k volební kampani, celoroční
účetnictví za rok 2019 a darovací smlouvy kontrolovaná osoba ani po třech týdnech od uplynutí
lhůty stanovené kontrolním orgánem v oznámení o zahájení řízení nezaslala a nezveřejnila zprávu o
financování volební kampaně na svých internetových stránkách.
Úřad proto dne 20. 7. 2020 vydal příkaz,19 kterým uznal politické hnutí vinným z neposkytnutí
potřebné součinnosti,20 a uložil hnutí pokutu ve výši 12.000 Kč.
Dne 17. 8. 2020 kontrolovaná osoba odeslala21 Úřadu doplnění podkladů, které však obsahovalo
pouze čtyři darovací smlouvy. Osoba pověřená poskytnutím součinnosti v rámci kontroly
v průvodním dopise uvedla následující: „(…) Předkládám dokumenty, které mám aktuálně k dispozici
a sděluji, že veškeré ostatní požadované předložím nejpozději dne 02. 09. 2020. Do tohoto termínu je
nemám vzhledem k čerpání řádné dovolené mé i dalších odpovědných osob možnost zajistit.“ Žádné
další podklady však politické hnutí až do 27. 10. 2020, kdy byl proved poslední kontrolní úkon,
nezaslala.

3.3

Poznatky získané bez součinnosti hnutí

Protože politické hnutí neposkytlo kontrolnímu orgánu potřebnou součinnost (viz kapitola 3.2), pokusil
se Úřad zjistit alespoň částečný rozsah a výši výdajů kampaně jiným způsobem. Na základě údajů
z volebního účtu identifikoval většinou dodavatelů služeb. Významné dodavatele inzertního
prostoru vyzval k součinnosti spočívající v poskytnutí příslušných účetních dokladů za účelem
ověření úplnosti údajů na volebním účtu. Dále Úřad zjišťoval, zda hnutí vydávalo prostředky za
propagaci na sociálních sítích.

Dokument ze dne 24. 6. 2020, č.j. UDH-01503/2020.
Příkaz č.j. UDH–01657/2020.
20
Přestupek podle ust. § 15 odst. 1 písm. a) kontrolního řádu.
21
Průvodní dopis je sice datován 23. 6. 2020, avšak z datové schránky hnutí byl odeslán spolu s přílohami 17.
8. 2020. Podání je evidováno pod č.j. UDH-1900/2020.
18
19
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Identifikace výdajů na volebním účtu
Za dobu od zřízení volebního účtu do převedení nevyužitých prostředků na jiný účet hnutí odeslala
kontrolovaná osoba z volebního účtu platby v souhrnné hodnotě 2.053.749,59 Kč. Soudě dle
uvedených popisů transakcí se ve všech případech jednalo o výdaje na kampaň. Jejich přehled
v členění podle dodavatele přináší Tabulka 2. Ve dvou případech (výdaje celkem 72.527,40 Kč) se
dodavatele služeb nepodařilo identifikovat.
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Tabulka 2: Přehled dodavatelů zboží a služeb, v jejichž prospěch byla provedena úhrada z volebního účtu
Název dodavatele
Akcent s.r.o.
APIS PRESS, s.r.o.
APIS PRESS, s.r.o.
ARTAX, a.s.
BigMedia, spol. s r.o.
BigMedia, spol. s r.o.
BigMedia, spol. s r.o.
BigMedia, spol. s r.o.
CZECH NEWS CENTER a.s.
CZECH NEWS CENTER a.s.
Dignify z.ú.
Dominik Jirovský
Dopravní podnik města Brna, a.s.
Edita Gollová
Elena Chvojková
EUROPLAKAT spol. s r. o.
Fast Forward s.r.o.
Humanoid s.r.o..
i-reklamka s.r.o.
Jaromír Procházka
Jaromír Procházka
Kilion, s.r.o.
MgA. Jan Králík
MgA. Jan STRNAD
Michael Kabát
Miroslav Pich

IČO dodavatele
63990083
25554158
25554158
25535234
26479451
26479451
26479451
26479451
2346826
2346826
2807408
3910539
25508881
1136348
1421964
40614832
26256258
2943182
5919975
68050861
68050861
27666654
87358590
71543287
88896111
13978772

Datum
09.05.2019
15.05.2019
02.05.2019
20.05.2019
13.05.2019
09.05.2019
12.04.2019
12.04.2019
31.05.2019
24.05.2019
12.04.2019
13.05.2019
24.05.2019
02.05.2019
02.05.2019
15.05.2019
25.03.2019
02.05.2019
19.03.2019
15.05.2019
09.05.2019
17.05.2019
12.04.2019
02.05.2019
29.05.2019
29.05.2019

Částka
30 842,00 Kč
21 485,89 Kč
7 199,50 Kč
11 142,00 Kč
5 929,00 Kč
16 516,50 Kč
50 444,90 Kč
111 168,75 Kč
94 684,00 Kč
268 668,00 Kč
10 000,00 Kč
6 000,00 Kč
7 562,50 Kč
4 000,00 Kč
10 000,00 Kč
118 580,00 Kč
66 707,00 Kč
5 500,00 Kč
9 922,00 Kč
3 750,00 Kč
47 800,00 Kč
2 735,00 Kč
30 000,00 Kč
15 000,00 Kč
10 000,00 Kč
5 082,00 Kč
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Popis plnění
výroba promo stánku
tisk letáků
zhotovení banneru
tisk letáků
Reklamní kampaň - tisk
Tisk a instalace reklamy
pronájem reklamních panelů
pronájem reklamních panelů
inzerce
inzerce
tvorba webových stránek
tvorba vide
Jízda historickou tramvají
natáčení spotu ESO
produkční práce
reklamní kampaň
pronájem reklamní plochy
pronájem techniky
potisk panelů
grafické práce
grafické práce
výroba banneru
konzultační a produkční činnost
natáčení spotu ESO
fotografické práce
technické zabezpečení

VS platby
1910784
19250
19212
5511900805
120190961
120190854
310190016
310190018
3966000945
3908800044
201920032
20190006
6412190408
20190012
20190006
19502420
220190065
20190008
20190025

19180197
1908
1910
1926
1901028

Miroslav Pich
Miroslav Pinďák
Nezjištěno (IČO patří hnutí)
Občanské sdružení CM Pajtáš
OMIKRON Invest s.r.o.
OMIKRON Invest s.r.o.
OMIKRON Invest s.r.o.
OMIKRON Invest s.r.o.
Outpoint, s.r.o.
PAROLA, spol. s r.o.
Pavel Nosek
Pavel Trávníček, DiS.
Pavel Trávníček, DiS.
PRAGUE BOATS s.r.o.
Práh jižní Morava, z.ú.
RAILREKLAM, spol. s r.o.
RAILREKLAM, spol. s r.o.
RAILREKLAM, spol. s r.o.
RAILREKLAM, spol. s r.o.
RAILREKLAM, spol. s r.o.
Reportér magazín s. r. o.
Richard Šimek
Richard Šimek
SAWAGO s.r.o.
Seznam.cz, a.s.
STEM/MARK, a.s.
STUDIO FONTÁNA spol. s r.o.
TAČEVSKI s.r.o.
YASHICA s.r.o.

13978772
67514481
7882467
2197634
28458427
28458427
28458427
28458427
62909096
18199283
75286386
87094584
87094584
48592439
70288101
17047234
17047234
17047234
17047234
17047234
2975831
4722485
4722485
27566692
26168685
61859591
63672014
27088146
46980121

19.03.2019
15.05.2019
29.05.2019
17.05.2019
29.05.2019
15.05.2019
02.05.2019
16.04.2019
10.05.2019
10.05.2019
09.05.2019
24.05.2019
27.03.2019
20.05.2019
17.05.2019
13.05.2019
12.04.2019
10.05.2019
16.04.2019
16.04.2019
13.05.2019
02.05.2019
02.05.2019
10.05.2019
02.05.2019
10.05.2019
09.05.2019
19.03.2019
29.05.2019

5 082,00 Kč
13 019,60 Kč
40 946,40 Kč
6 000,00 Kč
3 896,20 Kč
45 306,00 Kč
11 883,00 Kč
15 815,00 Kč
24 200,00 Kč
11 537,00 Kč
30 250,00 Kč
52 200,00 Kč
9 900,00 Kč
22 605,00 Kč
4 775,00 Kč
7 623,00 Kč
31 581,00 Kč
28 616,50 Kč
1 064,80 Kč
333 845,05 Kč
24 200,00 Kč
4 500,00 Kč
4 500,00 Kč
11 000,00 Kč
220 000,00 Kč
77 440,00 Kč
6 050,00 Kč
33 275,00 Kč
1 920,00 Kč
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ozvučení tisková konference
výroba bannerů
inzerce
nezjištěno
tisk letáků
tisk letáků
tisk plakátů
tisk letáků a propagačních předmětů
nezjištěno
inzerát
režie spotu
grafické práce
grafické práce
plavba lodí
pronájem sálu + občerstvení
výroba materiálů
výroba materiálů
realizace a provozování reklamy
výroba materiálů
realizace a provozování reklamy
reklama
natáčení spotu ESO
natáčení spotu ESO
obrazová postprodukce ESO spot
inzerce
nezjištěno, patrně sociologický průzkum
licenční poplatek k výrobě reklamy
foto + retuše
pronájem

1901011
19012
19400018
161190277
181190093
161190213
161190173
102019
102464
20190105
20190101
1290000490
19139
1900075
1900041
1900074
1920330
1900040
19022097
2019040012
2019040012
20190036
5199509243
20190233
190100499
41200075

Tištěná, outdoorová a internetová reklama
Z transakcí na volebním účtu a z vlastního monitoringu kampaně vyplynulo, že hnutí využilo
reklamní prostor poskytovaný několika společnostmi. Ty, u nichž kontrolní orgán shledal
potenciální nesrovnalosti s ohledem na vlastní monitoring kampaně, vyzval k součinnosti jako
povinné osoby dle kontrolního řádu.22 Všechny oslovené firmy na výzvu k součinnosti reagovaly a
požadované podklady poskytly. Konkrétně se jedná o následující společnosti:23
- BigMedia, spol. s r.o., IČO 26479451, se sídlem Na strži 2097/63, 140 00 Praha 4 – Krč;
- i-reklamka s.r.o., IČO 05919975, se sídlem Husova 691, 539 73 Skuteč;
- RAILREKLAM, spol. s r.o., IČO 17047234, se sídlem Na strži 2097/63, 140 00 Praha 4 – Krč;
- Seznam.cz, a.s., IČO 26168685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 – Smíchov;
- Economia, a.s., IČO 28191226, se sídlem Pernerova 673/47, 186 00 Praha 8 – Karlín;
- EUROPLAKAT spol. s r. o., IČO 40614832, se sídlem Rohanské nábřeží 678/25, 186 00 Praha 8
– Karlín.
Na základě zaslaných smluv a účetních dokladů kontrolní orgán zjistil, že ve třech případech
(vyznačeno vykřičníkem) nebyly faktury, vystavené kontrolované osobě jako odběrateli, uhrazeny
z volebního účtu. Přehled všech fakturovaných služeb přináší tabulka Tabulka 3. Položkám
neuhrazeným z volebního účtu se věnuje kapitola 4.1.
Tabulka 3: Úřadem zjištěné výdaje hnutí na outdoorovou, tištěnou a internetovou reklamu
Společnost

Číslo dokladu
75019023703
75019024595
75219000301
19502420
13000667
120191176
120190961
320190015
120190854
1911545
1920346
1920330
1911947
1920441
20190025

Částka vč. DPH
Celkem
20 000,00 Kč (!)
Seznam.cz, a.s.
220 000,00 Kč
239 519,00 Kč
481,00 Kč24
Europlakat, spol. s r.o.
118 580,00 Kč
118 580,00 Kč
Economia, a.s.
40 000,00 Kč (!)
40 000,00 Kč
50 444,90 Kč
5 929,00 Kč
BigMedia, spol. s r.o.
184 059,15 Kč
111 168,75 Kč
16 516,50 Kč
333 845,05 Kč
31 581,00 Kč
RAILREKLAM, spol. s r.o.
1 064,00 Kč
402 729,55 Kč
28 616,50 Kč
7 623,00 Kč
i-reklamka s.r.o.
9 922,00 Kč(!)
9 922,00 Kč
Celkem
994 809,70 Kč
Pozn.: (!) Takto označené faktury, vystavené kontrolované osobě jako odběrateli, nebyly uhrazeny
z volebního účtu. Blíže viz kapitolu 4.1.

22

Povinnou osobou je dle ust. § 5 odst. 2 písm. a) kontrolního řádu osoba, která kontrolované osobě dodává
nebo dodala zboží nebo ho od ní odebrala či odebírá, koná nebo konala pro ni práce, anebo jí poskytuje nebo
poskytovala služby nebo její služby využívala či využívá, případně se na této činnosti podílí nebo podílela.
23
Jak je patrné z představení průběhu kontroly v kapitole 1, výzva byla zaslána i společnostem JCDecaux, Městský
mobiliář, spol. s r.o. a outdoor akzent s.r.o. Ty však Úřadu sdělily, že kontrolované osobě služby neposkytovaly
ony samy, nýbrž jejich dceřiné společnosti BigMedia, spol. s r.o., respektive EUROPLAKAT spol. s r. o.
24
Jednalo se o dobropis.
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Propagace na sociální síti Facebook
Kromě tištěné, outdoorové a internetové reklamy se kontrolní orgán pokusil vyčíslit také výdaje
politického hnutí za propagaci na sociální síti Facebook. Zaměřil se na facebookový profil hnutí
@evropaspolecne a monitoroval také tři profily představitelů hnutí, které byly na začátku kampaně
mezi tehdy existujícími profily kandidátů nejaktivnější: Jaromíra Štětiny (@Jaromir.Stetina.Politik)
– lídr kandidátky, Leoše Fučíka (@LeosFucikEsoNo5) – 5. místo na listině a Jany Fašinové
(@jfasinova) – 6. místo na listině. Výdaje na propagaci ověřoval Úřad pomocí tří nástrojů, které na
jednotlivé profily aplikoval podle dostupnosti dat: SocialBakers, FB knihovna reklam a FB nástroj
Info and ads. Úřad zjistil, že na všech těchto profilech byly činěny výdaje na propagaci a dosáhly
částky minimálně 207.865 Kč. Naprostou většinu těchto výdajů tvořila propagace na profilu
politického hnutí. Žádný z těchto výdajů nebyl hrazen z volebního účtu hnutí. Bližší informace viz
kapitola 4.1.
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Kontrolní zjištění

4.1

Nehrazení volebních výdajů z volebního účtu
1) Politické hnutí uhradilo dne 26. 4. 2019 ze zvláštního účtu zálohovou fakturu25 č. 5199509362
na 20.000 Kč, vystavenou mu společností Seznam.cz, a.s., IČO 26168685, se sídlem Radlická
3294/10, 150 00 Praha 5 – Smíchov s předmětem plnění novinky – Leaderboard floating,
zprávy – leaderboard a zprávy – mobilní square premium. Jednalo se o úhradu faktury za
reklamní prostor pro politické hnutí v době volební kampaně – tedy o volební výdaj, který
měl být uhrazen nikoliv ze zvláštního, ale z volebního účtu.
2) Dne 30. 5. 2019 vystavila společnost Economia, a.s., IČO 28191226, se sídlem Pernerova
673/47, 186 00 Praha 8 – Karlín, kontrolované osobě fakturu č. 13000667 na částku 40.000 Kč
s předmětem plnění Floating - Nativní formáty a Respekt - Halfpage/Medium Rectangle.
Faktura byla uhrazena dne 31. 5. 2019 z bankovního účtu
, vedeného u
České spořitelny, a.s.. Jak vyplývá z účetní dokumentace poskytnuté26 na základě výzvy
k součinnosti27 společností Economia, a.s. i ze sdělení28 poskytnutého na základě výzvy
k součinnosti29 Českou spořitelnou, a.s., je majitelem tohoto účtu předseda politického
hnutí Jaromír Štětina.
3)

Dne 4. 3. 2019 vystavila společnost i-reklamka s.r.o., IČO 05919975, se sídlem Husova 691,
539 73 Skuteč, kontrolované osobě fakturu č. 20190025 na částku 9.922 Kč s předmětem
plnění panely k pop up stěně s tiskem – 4 ks.30 Faktura byla uhrazena dne 5. 3. 2019
z bankovního účtu
, vedeného u České spořitelny, a.s.. Majitelem tohoto
účtu je, jak bylo vysvětleno výše, Jaromír Štětina. Dne 19. 3. 2019 byla táž faktura uhrazena
znovu, a to z volebního účtu kontrolované osoby. Protože se jednalo o opakovanou platbu
téže faktury, vrátila společnost i-reklamka s.r.o. tuto platbu zpět na volební účet hnutí.
Výdaj, který byl předmětem faktury č. 20190025, tak zůstal uhrazen Jaromírem Štětinou
z jeho soukromého účtu.

4) Předkontrolními úkony Úřad zjistil, že politické hnutí a jeho kandidáti vynakládali finanční
prostředky za propagaci svých veřejných volebních profilů na sociální síti Facebook. Jednalo
se o facebookový profil hnutí @evropaspolecne a profily kandidátů Jaromíra Štětiny
(@Jaromir.Stetina.Politik) – lídr kandidátky, Leoše Fučíka (@LeosFucikEsoNo5) – 5. místo na
listině a Jany Fašinové (@jfasinova) – 6. místo na listině. Výdaje na propagaci těchto profilů
v době volební kampaně činily dle zjištění Úřadu celkem nejméně 207.865 Kč. Přehled těchto
výdajů přináší Tabulka 4. Žádný z těchto výdajů nebyl hrazen z volebního účtu hnutí.

25

Konečnou fakturu se stejnými údaji vystavil Seznam, a.s., dne 29. 4. 2019.
Dokument č.j. UDH-02419/2020.
27
Dokument č.j. UDH-02354/2020.
28
Dokument č.j. UDH-02378/2020.
29
Dokument č.j. UDH-02350/2020.
30
Faktura byla poskytnuta na základě výzvy k součinnosti společností i-reklamka s.r.o., IČO 05919975 dokument č.j. UDH-02180/2020.
26
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Tabulka 4: Úřadem zjištěné výdaje hnutí na propagaci na Facebooku31
Profil
SocialBakers FB knihovna reklam FB nástroj Info and ads Zjištěná částka
Evropa společně
ne
ano
ano
199.351 Kč
Štětina Jaromír
ano
ano
ano
8.042 Kč
Fučík Leoš
ne
ano
ne
472 Kč
Jana Fašinová
ne
ne
ano
nezjištěno32
Celkem minimálně
207.865 Kč

Podle ust. § 59b odst. 1 volebního zákona lze k úhradě volebních výdajů použít pouze peněžní
prostředky uložené na volebním účtu. Politické hnutí toto ustanovení zákona porušilo, když
1) zálohovou fakturu č. 5199509362 na 20.000 Kč, vystavenou mu společností Seznam.cz, a.s.,
IČO 26168685, uhradilo ze zvláštního účtu;
2) fakturu č. 13000667 na částku 40.000 Kč vystavenou společností Economia, a.s., IČO
28191226, a fakturu č. 20190025 na 9.922 Kč, vystavenou společností i-reklamka s.r.o., IČO
05919975, uhradil ze svého osobního účtu předseda hnutí Jaromír Štětina33 a když
3) výdaje na propagaci hnutí a jeho kandidátů na Facebooku byly hrazeny z jiného (jiných) než
volebního účtu.34

4.2

Přijetí půjčky od nepřípustné osoby

Lídr hnutí Jaromír Štětina poskytl politickému hnutí postupně v 10 transakcích celkem 1.996.000 Kč.
Částky byly připisovány na zvláštní účet a platby by tak měly mít charakter darů.35 Ve třech
případech,36 které v úhrnu tvoří částku 400.000 Kč (viz tabulka Tabulka 5), byla ovšem transakce
označena slovy „půjčka dle smlouvy“. Ve dvou případech37 s úhrnnou hodnotou 296.000 Kč nebyl
uveden žádný účel transakce.
Tabulka 5: Přehled transakcí mezi Jaromírem Štětinou a hnutím
Datum transakce
Částka
Účel transakce
18. 3. 2019 500.000 Kč plnění dle smlouvy 15.3.
15. 4. 2019 200.000 Kč půjčka dle smlouvy
Výdaje na propagaci ověřoval Úřad pomocí tří nástrojů, které na jednotlivé profily aplikoval podle
dostupnosti dat: SocialBakers, FB knihovna reklam a FB nástroj Info and ads.
32
Z FB nástroje Info and ads je zřejmé, že na profilu Jany Fašinové byla v době volební kampaně také placena
propagace. Nebyla však – v rozporu s pravidly Facebooku – označena jako politická, Facebook sám ji neodhalil a
zpětně neoznačil, ani Facebooku tyto reklamy nikdo jako politické nenahlásil. Propagované příspěvky se tedy
nenacházejí v knihovně reklam a nelze stanovit výši vynaložených volebních výdajů.
33
V případě úhrady platby ze soukromého účtu p. Štětiny mohlo hnutí porušení zákona předejít, pokud by
zveřejnilo a Úřadu předložilo zprávu o financování volební kampaně, v níž by tento výdaj uvedlo jako výdaj
hrazený kandidátem, případně jako bezúplatné plnění poskytnuté p. Štětinou. Hnutí však zprávu o financování
volební kampaně nezveřejnilo ani Úřadu nepředložilo.
34
Také u výdajů za propagaci na Facebooku mohla kontrolovaná osoba porušení zákona předejít, pokud by
zveřejnila a Úřadu předložila zprávu o financování volební kampaně, v níž by tyto výdaje uvedla jako výdaje
hrazené kandidáty, případně jako jimi poskytnutá bezúplatná plnění.
35
Účet dle ust. § 17a odst. 2 písm. a) zákona o sdružování (zvláštní účet) se vede pro příspěvky ze státního
rozpočtu, příjmy z darů a jiných bezúplatných plnění.
36
Platby z 15. 4. 2019 a 2x z 16. 5. 2019.
37
Platby z 22. 5. 2019 a z 31. 5. 2019.
31
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25. 4. 2019
2. 5. 2019
9. 5. 2019
15. 5. 2019
16. 5. 2019
16. 5. 2019
22. 5. 2019
31. 5. 2019

200.000 Kč
200.000 Kč
100.000 Kč
100.000 Kč
100.000 Kč
100.000 Kč
260.000 Kč
36.000 Kč

plnění dle smlouvy 24.4. 2019
plnění dle smlouvy z 2.5.19
dle smlouvy
převod peněz dle smlouvy
půjčka dle smlouvy
půjčka dle smlouvy

Podle zákona o sdružování se politické strany a hnutí mohou zadlužit pouze zápůjčkami a úvěry
poskytnutými bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou
zahraniční banky, platební institucí nebo institucí elektronických peněz na území České republiky.38
Nesmějí přijmout půjčku od fyzické osoby.
V reakci39 na oznámení o zahájení kontroly, v němž Úřad požadoval vysvětlení plateb označených
jako půjčky, hnutí uvedlo, že toto označení „bylo poznámkou uvedenou v příkazu k úhradě zadaném
Jaromírem Štětinou. Jedná se pouze o interní označení platby plátcem, nikoli závazné označení. Dle
vyjádření samotného plátce byl tento text poznámky způsoben omylem při zadávání příkazu k úhradě.
Prostředky poskytnuté dárcem Jaromírem Štětinou jsou správně uvedeny v seznamu dárců a
peněžitých darů poskytnutých kandidujícímu subjektu (…)“. Kontrolní orgán považuje toto vysvětlení
z několika důvodů za nevěrohodné.
1) Omyl při zadávání příkazu k úhradě se může stát (byť slova půjčka a dar mají zásadně odlišný
věcný i právní význam a z jazykového hlediska mají společné jediné písmeno), je však krajně
nepravděpodobné, že by se zadavatel platebního příkazu shodným způsobem zmýlil třikrát
během jednoho měsíce.
2) V popisu všech transakcí, jejichž odesílatelem byl Jaromír Štětina, se používá spojení „dle
smlouvy“. Úřad kontrolovanou osobu vyzval k předložení všech darovacích smluv u plnění
nad 1.000 Kč a tento požadavek urgoval i pokutou za nesoučinnost. Během pěti měsíců
trvání kontroly hnutí přesto darovací smlouvu s Jaromírem Štětinou Úřadu neposkytlo. Pan
Štětina byl přitom od vzniku politického hnutí po celou dobu trvání kontroly předsedou
hnutí a nemohlo tak být obtížné smlouvu zajistit (případně vyhotovit duplikát) a předložit.
Neexistuje-li, respektive nebyla-li předložena darovací smlouva, která by dokázala opak, a
byly-li současně transakce označeny jako půjčka, nelze než považovat příslušné platby
odeslané Jaromírem Štětinou za půjčku poskytnutou jím politickému hnutí.
3) Kontrolní orgán odmítá názor, který hnutí ve výše citovaném podání sdělilo, že označení
transakce má pouze interní charakter a nejde o závazné označení. Naopak, povinnost
označit každou transakci poukázanou ve prospěch zvláštního účtu účelem transakce je
zakotvena v zákoně o sdružování striktně a jednoznačně.40 O významu, který zákonodárce
přikládá uvedení tohoto údaje, svědčí například povinnost umožnit třetím osobám nahlížet
do historie platebních transakcí zpětně za období posledních 3 let41 či skutečnost, že

38

Ust. § 17 odst. 8 písm. i) zákona o sdružování.
Dokument č.j. UDH-1503/2020.
40
Ust. § 17b odst. 1 zákona o sdružování: „V platebním příkaze, jímž strana a hnutí a politický institut nebo jiná
osoba žádá o provedení platební transakce ve prospěch nebo k tíži zvláštního účtu, musí být uveden účel
platební transakce.“
41
Ust. § 17b odst. 2 zákona o sdružování.
39
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neuvedení účelu transakce je přestupkem, za jehož spáchání hrozí vůbec nejvyšší nominálně
stanovená pokuta ze všech přestupků, které zákon o sdružování definuje.42
4) Hnutí mělo možnost podpořit verzi, že předmětné platby byly jako půjčka označeny omylem
a ve skutečnosti jde o dary, tím, že by je takto uvedlo ve zprávě o financování kampaně či ve
výroční finanční zprávě. Oba dokumenty obsahují zvláštní části pro vykázání darů a pro
vykázání úvěrů (půjček). Žádnou z těchto zpráv ale hnutí nepředložilo ani v zákonném
termínu, ani dodatečně v rámci kontroly, byť k tomu bylo vyzváno, ba dokonce bylo pro
nesoučinnost pokutováno.
Na základě výše uvedeného kontrolní orgán dospěl k závěru, že politické hnutí porušilo ust. § 17
odst. 8 písm. i) zákona o sdružování, když ve třech úhradách ze dní 15. 4. 2019 a 16. 5. 2019 přijalo
půjčky od jiné osoby, než je banka, platební instituce nebo instituce elektronických peněz nebo
pobočka zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České
republiky.

4.3

Přijetí daru v rozporu se zákonem

Jak konstatovala kapitola 4.2, poukázal Jaromír Štětina kontrolované osobě na její zvláštní účet 22.
5. 2019 částku 260.000 Kč a 31. 5. 2019 částku 36.000 Kč43. U žádné z těchto dvou plateb nebyl uveden
účel transakce. Vzhledem k tomu, že prostředky byly přijaty na zvláštní účet a absence popisu
transakce neumožňuje jiný výklad, má Úřad za to, že tyto platby v souhrnné výši 296.000 Kč byly dary
ve prospěch hnutí. Přehled transakcí na zvláštním účtu hnutí a volebním účtu hnutí ve spojení s
průběžnými zůstatky na těchto účtech po každé provedené transakci dokládají, že hnutí tyto
prostředky přijalo (převedlo je na jiný svůj účet) a použilo (uhradilo jimi výdaje kampaně).
S ohledem na výše uvedené kontrolní orgán konstatuje, že tím, že u dvou uvedených transakcí nebyl
uveden účel platební transakce, došlo k porušení ust. § 17b odst. 1 zákona o sdružování.
Zákon v takovém případě hnutí ukládá vrátit dary dárci, a to nejpozději do 1. dubna roku
následujícího po roce, ve kterém je získalo, tedy do 1. 4. 2020. Není-li vrácení možné, požaduje zákon
v téže lhůtě odvedení peněžní částky odpovídající peněžitým darům do státního rozpočtu, a to
včetně jejich úrokového zhodnocení ve výši diskontní sazby České národní banky platné ke dni
vrácení.44 Vzhledem k tomu, že kontrola hospodaření strany se omezila na rok 2019, může být
ověření, jak hnutí naložilo s dary přijatými v rozporu se zákonem, předmětem případné jiné kontroly
v budoucnu.

4.4

Nepřevedení zůstatku na volebním účtu

Volební zákon ukládá politickým stranám a politickým hnutím,45 aby ve lhůtě začínající den po 180.
dni ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb a trvající 60 dní, převedly veškeré peněžní
42

Ust. § 19i zákona o sdružování: „(1.) Fyzická osoba, která žádá o provedení platební transakce ve prospěch
nebo k tíži zvláštního účtu, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 17b odst. 1 neuvede v platebním příkaze
účel platební transakce. (2.) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 2 000 000 Kč.“
43
V obou případech jde o data připsání částky na účet hnutí.
44
Ust. § 18 odst. 3 zákona o sdružování.
45
Ust. § 59a odst. 6 volebního zákona: „Do 60 dnů po uplynutí doby uvedené v odstavci 4 se veškeré peněžní
prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň převedou na účet politické strany nebo politického
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prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň na jiný svůj účet vedený podle zákona o
sdružování. Celkové výsledky voleb byly ve Sbírce zákonů vyhlášeny 28. 5. 201946 a nevyužité peněžní
prostředky tak bylo třeba převést v době od 25. 11. 2019 do 24. 1. 2020. Z přehledu platebních
transakcí na volebním účtu hnutí je zřejmé, že kontrolovaná osoba tuto povinnost nesplnila.
S ohledem na výše uvedené kontrolní orgán konstatuje, že tím, že kontrolovaná osoba dne 24. 6.
2020 převedla nevyužité prostředky na účet vedený podle zákona o sdružování, nebyla splněna
povinnost stanovená v ust. § 59a odst. 6 volebního zákona, neboť k převodu finančních prostředků
mělo dojít v období od 25. 11. 2019 do 24. 1. 2020.

hnutí vedený podle zákona upravujícího sdružování v politických stranách a politických hnutích. (…)“ Odst. 4: „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 celkových výsledků voleb. (…)“
46
Sdělení Státní volební komise č. 132/2019 Sb. ze dne 27. května 2019 o vyhlášení a uveřejnění celkových
výsledků voleb do Evropského parlamentu konaných na území České republiky ve dnech 24. a 25. května 2019.
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Poučení
Proti výše uvedeným kontrolním zjištěním může kontrolovaná osoba podle ust. § 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.

PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
vedoucí kontrolní skupiny

Ing. Jarmila Matějovicová
členka kontrolní skupiny

Rozdělovník
Kontrolní spis
Kontrolovaná osoba
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Mgr. Naděžda Večeřová
členka kontrolní skupiny

