Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
Kounicova 688/26, 602 00 Brno
V Brně dne 18. 12. 2020
Č.j. UDH–02855/2020
Sp. zn.: S-UDH-1405/2020

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, Kounicova 688/26, 602 00 Brno
Označení kontrolujících osob
PhDr. Jan Outlý, Ph.D., číslo průkazu člena 005, vedoucí kontrolní skupiny,
Bc. Jitka Otáhalová, číslo průkazu pověřeného zaměstnance 009, členka kontrolní skupiny,
Mgr. Ivo Kousal, číslo průkazu pověřeného zaměstnance 007, 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
- Petr Suchý, nar.
, bydliště
, 530 09 Pardubice,
- Michal Bláha, nar.
, bydliště
48, 251 64 Mnichovice
- Jan Hamal Dvořák, nar.
, bydliště
, 182 00 Praha 8.
Všechny uvedené osoby byly přizvány k analýze podkladů předložených v průběhu kontroly společností
Server Port s.r.o., IČO 08369518, se sídlem Luční 249, 250 66 Zdiby, a Nelou Capouškovou, IČO 07759576,
, 403 39 Chlumec u Ústí nad Labem, které mají vůči kontrolované osobě postavení tzv.
povinných osob podle § 5 odst. 2 písm. a) kontrolního řádu, a to ve věcech IT zakázek („pronájem poštovního
serveru + serveru pro informační systém“ a „vývoj sytému pro správu členů, regionálních sdružení +
informační systém hnutí + následný update a servis v rozsahu 200 hodin“ ) v rámci hospodaření
kontrolované osoby a financování předmětné volební kampaně.
Označení kontrolované osoby
ANO, vytrollíme europarlament, IČO 07266782, se sídlem Bučovická 937/8, 627 00 Brno.
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 14. 6. 2020.
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu o kontrole a den, kdy byl tento
kontrolní úkon proveden
Posouzení podkladů poskytnutých přizvanou osobu vyjádřením ze dne 7. 12. 2020 – dokončeno 11. 12. 2020.
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Použité zkratky a synonyma
Úřad,
kontrolní orgán
Zpráva, ZFK, zpráva
o financování kampaně
VFZ
„EU TROLL“, politické hnutí,
hnutí, kontrolovaná osoba
Volební zákon,
zákon o volbách
Zákon o politických stranách,
zákon o sdružování
Správní řád
Kontrolní řád
Zákon o bankách
Zákon o účetnictví
Zákon o silniční dopravě

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran
a politických hnutí
Zpráva o financování volební kampaně
Výroční finanční zpráva
ANO, vytrollíme europarlament, IČO 07266782, se sídlem
Bučovická 937/8, 627 00 Brno
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. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů
Zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů.
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Základní informace o hnutí a důvody kontroly
Politické hnutí vzniklo a zahájilo činnost půl roku před začátkem předmětné volební kampaně (3. 7.
2018)1 jako lokální uskupení pod názvem Šimičáci. S neoficiálním dodatkem názvu „politické hnutí
pro Židenice“ deklarovalo: „Chceme na komunální úrovni působit dlouhodobě, ne jen jedno volební
období. Proto se oproti některým politickým subjektům záměrně vyhýbáme populismu a nesplnitelným
slibům.“2 Pět týdnů po vyhlášení voleb do Evropského parlamentu, 26. 2. 2019, však hnutí změnilo
svůj název na ANO, vytrollíme europarlament a vstoupilo do volební kampaně pro tyto volby.
Z hlediska hospodaření hnutí a financování kampaně kontrolní orgán zaujaly například veřejné
výroky lídryně kandidátky Lucie Schejbalové (ve veřejném prostoru často vystupující pod
pseudonymem Serjoška) „když z toho pro mě něco kápne, budu ráda“ či „v politice je plno lidi, kteří
okrádají stát, každý má šanci si to zkusit“3 a kandidáta na druhém místě listiny Antonína Capouška
(ve veřejném prostoru používajícího pseudonym Ištván Jeseter), který sdělil, že příspěvek ze
státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů hodlá hnutí využít „na financování hnutí a tučného
platu všech partajních funkcionářů“4. Kontrolní orgán si však je vědom, že hnutí se po změně názvu
začalo prezentovat jako recesistické uskupení, což potvrdilo i svým volebním programem pro
předmětné volby, který je formulován v žertovném duchu a je zjevně nerealizovatelný.5 Proto také
ke zmíněným výrokům o zamýšleném hospodaření kontrolované osoby přistupoval Úřad
s nadhledem, ačkoliv, vzhledem ke skutečnostem prezentovaným v kapitole 3.7.2, nelze vyloučit, že
část veřejnosti v těchto výrocích nadsázku nespatří (to ostatně nelze vyloučit ani u volebního
programu hnutí). K zahájení kontroly vedly Úřad relevantní důvody dané objektivními skutečnostmi
o hospodaření hnutí.
Při zvažování důvodů kontroly hospodaření hnutí v roce konání voleb do Evropského parlamentu se
Úřad zajímal o stav hospodaření hnutí k poslednímu dni roku předchozího. Výroční finanční zpráva
hnutí za rok 2018 uvedla nulové příjmy i výdaje a účetní závěrka k 31. 12. 2018 nevykázala žádné
údaje. Na základě veřejně dostupných informací bylo důvodné se domnívat, že deklarované údaje
neodpovídají skutečnosti. Protokol se k tomu blíže vyjadřuje v kapitole 3.1.
Hlavním důvodem pro zahájení kontroly byla skutečnost, že ačkoliv se hnutí účastnilo voleb do
Evropského parlamentu, vykázalo v té souvislosti sponzorské dary i výdaje na propagaci a na
Kampaň ve smyslu volebního zákona začala 17. 1. 2019 (den vyhlášení voleb) a skončila 28. 5. 2019 (den
oznámení konečných výsledků voleb).
2
Šimičáci. 2018. „Náš program“ [online]. Dostupné na https://simicaci.zaridi.to/nas-program/, navštíveno 8.
12. 2020.
3
Smetana, Emma. 2019. „Milion za “vytrollené” volby? Když z toho pro mě něco kápne, budu ráda, říká
Sejroška“. Aktualne.cz/DVTV 5. 6. 2019 [online]. Dostupné na https://video.aktualne.cz/dvtv/milion-zavytrollene-volby-kdyz-z-toho-pro-me-neco-kapne-bud/r~c72ffb84870711e998d70cc47ab5f122/, navštíveno
28. 6. 2020.
4
Ťopek, Martin. 2019. „Strana, která slibovala vytrollit Brusel, je zklamaná. Očekávala zisk osmi mandátů“.
Aktualne.cz 27. 5. 2019 [online]. Dostupné na https://zpravy.aktualne.cz/domaci/volby-do-evropskehoparlamentu/strana-ktera-slibovala-vytrollit-brusel-je-zklamanaocekaval/r~072e429e805b11e9ab10ac1f6b220ee8/, navštíveno 28. 6. 2020.
5
Volební program hnutí prezentoval například tyto teze: „Dotace na okurkovej salát. A kdo ho nejí, zaplatí dva,
čímž vyrovnáme schodek v okurkovém rozpočtu. (...) Zavedeme emisní povolenky na čočku a fazole. (...) Všechny
úřední formuláře a dokumenty budou tištěny na jedlém papíře. (...) Tuning není zločin. Dotace na samolepky na
auto. Čím víc samolepek, tím víc koní. (...) Jsme pro nahrazení maturitních otázek za otázky z TV soutěže NIKDO
NENÍ DOKONALÝ. (...) Chceme pro ČR zajistit moře. (...) Jsme proti opuštění ČR z EU. Jsme pro, aby EU opustily
všechny ostatní státy.“ Zdroj: https://www.facebook.com/notes/ano-vytroll%C3%ADmeeuroparlament/program-na%C5%A1eho-hnut%C3%AD/425168438055693/
1
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základě zisku 1,56 % hlasů se kvalifikovalo pro výplatu příspěvku ze státního rozpočtu na úhradu
volebních nákladů, nepředložilo výroční finanční zprávu za rok 2019 a neoznámilo Úřadu adresu
internetové stránky, na které je zpřístupněn přehled platebních transakcí na zvláštním účtu.6
K otázce nepředložení výroční finanční zprávy viz blíže kapitolu 3.2, o neoznámení zvláštního účtu
viz kapitolu 3.3.

Zvláštní účet zřizují politické strany a politická hnutí dle § 17a odst. 2 zákona o sdružování povinně pro
příspěvky ze státního rozpočtu, příjmy z darů a jiných bezúplatných plnění. Povinnost oznámit adresu
internetoví stránky, na které je účet zpřístupněn, stanovuje § 17b odst. 3 zákon a o sdružování.
6
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Rozsah a průběh kontroly
S hlavními problémy, zmíněnými v kapitole 1, které Úřad vedly k zahájení kontroly, se pojily další
okruhy, které bylo nutné v rámci kontroly objasnit. V oznámení o zahájení kontroly7 byl rozsah
kontroly stanoven následujícími body.
1. 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.
2. Předložte veškeré účetnictví za rok 2019, tedy
a) účtovou osnovu účtů, na kterých byly účtovány účetní případy;
b) účetní deník vedený chronologicky podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona o účetnictví;
c) hlavní knihu (položkovou) vedenou systematicky podle § 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.).
3. Předložte kopii účetního dokladu k výdaji předmětné volební kampaně ve výši 5.000 Kč.
Předložte rovněž další dokumentaci k tomuto výdaji, pokud existuje (smlouvu o dílo, dodací
list atp.).
4. Volební účet hnutí pro předmětné volby vykazuje ke dni odeslání tohoto oznámení zůstatek
ve výši 623,90 Kč. Podle § 59a odst. 6 volebního zákona však musí být veškeré peněžní
prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň do 60 dnů po uplynutí doby
uvedené v § 59a odst. 4 převedeny na jiný účet hnutí vedený podle zákona o sdružování.
Zdůvodněte, proč politické hnutí prostředky nepřevedlo.
5. Registrovaným politickým stranám a politickým hnutím ukládá zákon o sdružování v § 17a
odst. 2 povinnost vést pro přijímání darů oddělený transparentní bankovní účet, tzv. zvláštní
účet. Politické hnutí však dosud zvláštní účet nezřídilo, neoznámilo Úřadu adresu
internetové stránky, na které je zpřístupněn přehled platebních transakcí na tomto účtu.
Dary hnutí přijímalo na volební účet zřízený pro předmětné volby. Ač tyto dary následně
vracelo, 7. 6. 2019 a 12. 1. 2020 zaznamenal volební účet další příchozí platby, které se jeví
jako dary politickému hnutí. Vyjádřete se k této skutečnosti. Pokud politické hnutí zvláštní
účet zřídilo, oznamte Úřadu adresu internetové stránky, na které je zpřístupněn přehled
platebních transakcí na tomto účtu, a předložte všechny výpisy z tohoto účtu za rok 2019.
6. Předložte kopii výpisu z účtu, na který byl poukázán příspěvek na úhradu volebních nákladů
podle § 65 volebního zákona ve výši 1.111.380 Kč za účast ve volbách do Evropského
parlamentu v roce 2019, a to za období, ve kterém byl příspěvek na tento účet poukázán.

7

Dokument č.j. UDH-1405/2020.
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Skutečnosti bez kontrolních zjištění vztahující se k vykonané kontrole

3.1

Údaje o hospodaření k začátku kontroly, které neodpovídají zjištěním Úřadu

Jak předeslala kapitola 1, v rámci předkontrolních úkonů se Úřad zajímal o stav hospodaření hnutí
k začátku kontrolovaného období, respektive ke dni, který mu předcházel (čili k poslednímu dni
roku 2018). Výroční finanční zpráva hnutí za rok 2018 uvádí nulové příjmy i výdaje, účetní závěrka
k 31. 12. 2018 nevykazuje žádné údaje. Kontrolovaná osoba se však (pod názvem Šimičáci) v roce
2018 účastnila voleb do zastupitelstva městské části Brno – Židenice10 a v době před volbami
agitovala ve svůj prospěch způsobem, za který se poskytne nebo obvykle poskytuje úplata. Jak
ukazuje Obrázek 1 a Obrázek 2, hnutí disponovalo předvolební webovou prezentací s vlastním
logem a profesionálně působící grafikou11 a na sociální síti YouTube.com provozovalo vlastní kanál12,
na němž zveřejnilo celkem šest videí, z nichž přinejmenším video nazvané VOLTE PRO13 představuje
materiál, za který se obvykle úplata poskytuje (použití loga, grafických a zvukových efektů,
přechodů, střihů a podobně). Hnutí tak buď uskutečnilo finanční výdaj spojený s komunální volební
kampaní, nebo přijalo nepeněžitý dar od toho, kdo tyto prostředky kampaně hnutí poskytl na své
náklady nebo bezúplatně zhotovil. Vzhledem k tomu, že povinnou součástí výroční finanční zprávy
jsou jak výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb, kterých se hnutí zúčastnilo v daném
kalendářním roce, tak přehled o dárcích a jejich darech s uvedením obvyklé ceny nepeněžitého
daru,14 měla některá z těchto položek být ve výroční finanční zprávě za rok 2018 uvedena.
Kontrola se omezila nicméně na hospodaření v roce 2019, takže protokol neuvádí tuto skutečnost
jako kontrolní zjištění. Popsané okolnosti mohou pro Úřad být důvodem, aby provedl úkony podle
§ 19h odst. 5 zákona o sdružování.15

Získala zde 5,44 % hlasů a jeden mandát.
https://simicaci.zaridi.to/
12
https://www.youtube.com/channel/UCaFJ5HQOzFOxFs3BGh2gb2A
13
https://www.youtube.com/watch?v=koIX_fit8W4&t=1s
14
Ust. § 19h odst. 1 písm. f) a g) zákona o sdružování.
15
„(…) Je-li výroční finanční zpráva neúplná nebo údaje v ní uvedené neodpovídají zjištěním Úřadu, vyzve
Úřad stranu nebo hnutí v přiměřené lhůtě k jejímu doplnění nebo odstranění nedostatků (…).“
10
11
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Obrázek 1: Ukázka zpracování webové prezentace hnutí (z doby, kdy neslo název Šimičáci)16

Obrázek 2: Náhled YouTube kanálu hnutí (z doby, kdy neslo název Šimičáci)17

16
17

https://simicaci.zaridi.to/
https://www.youtube.com/channel/UCaFJ5HQOzFOxFs3BGh2gb2A
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3.2

Nepředložení výroční finanční zprávy za rok 2019

Protože kontrolovaná osoba nepředložila Úřadu v zákonném termínu výroční finanční zprávu za rok
2019, vyzval ji Úřad k jejímu předložení v rámci kontroly.
Zákonná lhůta pro předložení výroční finanční zprávy za rok 2019 uplynula 1. 4. 2020. Hnutí dne 17.
3. 2020 požádalo18 Úřad o prodloužení lhůty. Důvodem mělo být vyhlášení nouzového19 stavu a
nemožnost schválení VFZ kongresem politického hnutí, který nebylo možné za nouzového stavu
uspořádat. „EU TROLL“ v žádosti rovněž uvedl, že se kongres (dle stanov) může svolat až po
ukončení zákazu shromažďování (plus 30 dní) a teprve poté se mohou dokumenty předat auditorovi.
Hnutí požádalo o odklad na neurčito s tím, že nový termín předložení bude určen, jakmile bude
nouzový stav ukončen. Úřad hnutí dne 18. 3. 2020 sdělil,20 že zákon o sdružování Úřadu neumožňuje
prominout zákonem stanovené povinnosti, tedy ani povinnost předložit VFZ v zákonem stanovené
lhůtě. Když však hnutí v zákonném termínu výroční finanční zprávu nepředložilo, vyzval ho Úřad dne
8. 4. 202021 k předložení VFZ do 45 kalendářních dnů od doručení výzvy, tedy do 26. 5. 202022.
Vzhledem k tomu, že nouzový stav byl na území České republiky ukončen dne 17. 5. 202023, má Úřad
zato, že uložil dostatečně dlouhou dodatečnou lhůtu ke splnění povinnosti VFZ předložit, a to i
s ohledem na skutečnost, že ještě před vyhlášením nouzového stavu mělo hnutí dostatečně dlouhou
dobu (2,5 měsíce) na to, aby VFZ včetně všech zákonem stanovených náležitostí vypracovalo. Hnutí
ale VFZ za rok 2019 Úřadu nepředložilo ani po uplynutí této dodatečné lhůty, proto mu Úřad příkazem
ze dne 6. 10. 202024 uložil pokutu ve výši 10.000 Kč.
Nad rámec výše zmíněné výzvy Úřadu požadoval kontrolní orgán předložení VFZ za rok 2019 i v rámci
zahájené kontroly. Ani v režimu zahájené kontroly však hnutí zprávu nepředložilo. Bylo to jedním
z důvodů pro udělení pokuty za nesoučinnost. K tomu blíže viz kapitola 3.4.

3.3

Neoznámení adresy internetových stránek zvláštního účtu

Zákon o sdružování ukládá25 všem registrovaným stranám a hnutím povinnost přijímat dary a
příspěvky ze státního rozpočtu26 na takzvaný zvláštní účet. Ten musí být transparentní čili musí
umožňovat bezplatný a nepřetržitý dálkový (internetový) přístup třetích osob k zobrazování
přehledu platebních transakcí. Adresu příslušné internetové stránky, na které je zvláštní účet
dostupný, jsou politické strany a politická hnutí povinny27 oznámit Úřadu, který ji dále zveřejní na
svých internetových stránkách.
Dokument č.j. UDH-00703/2020, sp. zn. S-UDH–00703/2020 OKSŘ
Nouzový stav byl na území České republiky vyhlášen dne 12. 3. 2020 usnesením vlády č. 194 ze dne 12. 3.
2020 a ukončen dne 17. 5. 2020 usnesením vlády č. 485 ze dne 30. 4. 2020.
20
Dokument č.j. UDH-00724/2020, sp. zn. S-UDH–00703/2020 OKSŘ
21
č.j. UDH-01030/2020, sp. zn. S-UDH–00703/2020 OKSŘ
22
Výzva byla doručena 11. 4. 2020.
23
Usnesení vlády č. 485 ze dne 30. března 2020, dostupné na www.vlada.cz.
24
Dokument č.j. UDH-02266/2020, sp. zn. S-UDH-01691/2020.
25
Ust. § 17a odst. 3 zákona o sdružování.
26
Finanční prostředky podle § 17a odst. 2 písm. a) zákon a o sdružování.
27
Podle ust. § 17b odst. 3 zákon a o sdružování.
18
19
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Kontrolovaná osoba přijala za účelem financování volební kampaně finanční dar (který uvedla ve
zprávě o financování kampaně), navíc se vzhledem k volebnímu zisku 1,56 % platných hlasů ve
volbách do Evropského parlamentu kvalifikovala pro výplatu příspěvku ze státního rozpočtu na
úhradu volebních nákladů podle § 65 volebního zákona, a to ve výši 1.111.380 Kč. Adresu nutnou
k nahlížení na zvláštní účet však Úřadu neoznámila, a to přesto, že ji na tuto povinnost Úřad dne 9. 5.
2019 upozornil28. Protože tím spáchala přestupek29, uložil jí Úřad příkazem30 ze dne 2. 7. 2019 pokutu
ve výši 15.000 Kč.

3.4

Nepředložení dalších podkladů, pokuta za neposkytnutí součinnosti

Jak bylo popsáno v kapitole 2, kromě dodatečného předložení výroční finanční zprávy za rok 2019
požadoval Úřad po hnutí v rámci kontroly
- předložení veškerého účetnictví za rok 2019,
- samostatně předložení volebního účetnictví,
- kopii účetního dokladu k výdaji, který byl uveden ve zprávě o financování kampaně,
- adresu internetové stránky, na které je zpřístupněn zvláštní účet a všechny výpisy z tohoto
účtu, a
- kopii výpisu z účtu, na který byl poukázán příspěvek na úhradu volebních nákladů za
předmětné volby ve výši 1.111.380 Kč, na němž je tato transakce uvedena.
Stanovená patnáctidenní lhůta pro předložení těchto podkladů uplynula dne 29. 6. 2020, hnutí však
žádný z podkladů nepředložilo, ani na oznámení o zahájení kontroly nezareagovalo jiným
způsobem. Proto mu kontrolní orgán příkazem ze dne 21. 7. 2020 31 uložil pokutu za neposkytnutí
součinnosti32 ve výši 15.000 Kč.

3.5

Porušení volebního zákona zjištěná mimo režim kontroly

Mimo režim kontroly, v rámci své průběžné dohledové činnosti, úřad zjistil, že politické hnutí
porušilo několik ustanovení volebního zákona pro předmětné volby. Tato porušení zákona naplnila
znaky skutkových podstat přestupků, proto za ně bylo hnutí sankcionováno pokutou.
1) Hnutí mělo povinnost nejpozději bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podávání
kandidátních listin, tedy do 19. 3. 2019, oznámit Úřadu adresu svých internetových stránek,
kde budou zveřejňovány informace o financování volební kampaně, dále zřízení volebního
účtu, a adresu internetových stránek, na kterých je účet přístupný. Učinilo tak ale až 14. 5.
2019, tedy více než dva měsíce po termínu a krátce před hlasováním.

E-mail č.j. UDH–01934/2019, sp. zn. S-UDH–01934/2019 OKSŘ.
Přestupek podle § 19j odst. 2 písm. c) zákona o sdružování.
30
Dokument č.j. UDH–2105/2019, sp. zn. S-UDH–01934/2019 OKSŘ.
31
Dokument č.j. UDH–1658/2020.
32
Přestupek podle § 15 odst. 1 písm. a) kontrolního řádu, kterého se dopustil tím, že jako kontrolovaná
osoba nesplnil povinnost stanovenou v § 10 odst. 2 kontrolního řádu.
28
29
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3.7.1

Na jaký účet zaslalo Ministerstvo financí státní příspěvek na úhradu volebních
nákladů?

Kontrolní orgán požádal38 Ministerstvo financí o součinnost při identifikaci bankovního účtu, na
který zaslalo hnutí příspěvek na úhradu volebních nákladů výši 1.111.380 Kč. Ministerstvo sdělilo,39
že na základě žádosti „EU TROLL“ zaslalo příspěvek na bankovní účet č.
304/2010, vedený u
Fio banky, a.s.
Následně kontrolní orgán vyzval postupně třemi výzvami Fio banku, a.s., k součinnosti dle zákona o
bankách.40 Nejprve požádal41 o sdělení, kdo je majitelem účtu č.
304/2010. Poté, co Fio
banka, a.s. odpověděla42, že účet patří kontrolované osobě, vyzval43 ji Úřad k zaslání přehledu
platebních transakcí na tomto účtu od jeho zřízení účtu do dne zaslání výzvy. Z podkladů, které
kontrolní orgán obdržel,44 vyplynulo, že státní příspěvek za volební hlasy, připsaný na účet dne 25.
7. 2019 ve výši 1.111.380 Kč, byl vůbec první transakcí na tomto účtu a současně jedinou příjmovou
položkou. Zůstatek účtu ke dni poskytnutí informací bankou (10. 9. 2020) činil 30.680 Kč. Lze tedy
říci, že účet posloužil výhradně k přijetí státního příspěvku a následnému převedení naprosté většiny
prostředků na cizí účty.

3.7.2

Na jaké účty byly prostředky ze státní příspěvku následně odeslány?

Úřad si výzvami podle zákona o bankách45 vyžádal identifikaci majitelů účtů, na které byly dle
poskytnutého přehledu transakcí získané prostředky zasílány. Tento krok se netýkal jen Fio banky,
ale také ostatních bank, do nichž byly prostředky posílány – konkrétně České spořitelny, a.s.,
Raiffeisenbank a.s. a mBank S.A., organizační složky.46 Důvodem pro tento postup byla potřeba
zjistit, zda platby měly charakter plnění vyplývajícího z pracovněprávního vztahu, financování
volební kampaně, nebo se jednalo o ostatní výdaje. Jinými slovy považoval kontrolní orgán za
potřebné zjistit, zda hnutí naplňuje zákonnou povinnost vést pro tyto druhy výdajů oddělené účty.47
Přehled zjištěných pohybů na účtu č.
304/2010 přináší Tabulka 3. Žádná odchozí transakce
nesměřovala na jiný účet hnutí. Ve dvou případech byla z účtu uhrazena pokuta uložená Úřadem a
jednou byla vybrána hotovost. V ostatních případech nebyl účel platby z přehledu transakcí patrný
a bylo třeba jej zjistit od příjemců plateb.
Při provádění kontrolních úkonů v souvislosti se zjišťováním identity příjemců plateb neunikla
pozornosti Úřadu skutečnost, že s výjimkou úhrady ve výši 5.000 Kč Romanu Machancovi (platba ze
dne 13. 9. 2019) a již zmíněných plateb pokut, respektive hotovostního výběru, směřovaly všechny
ostatní transakce fyzickým a právnickým osobám, které v předmětných volbách za hnutí buď přímo

Dokument č.j. UDH–01633/2020 ze dne 16. 7. 2020.
Dokument č.j. UDH–01689/2020 ze dne 23. 7. 2020.
40
Podle ust. § 38 odst. 3 písm. k) zákona o bankách
41
Dokument č.j. UDH–01833/2020 z 4. 8. 2020.
42
Dokument č.j. UDH–01894/2020 z 14. 8. 2020.
43
Dokument č.j. UDH–02064/2020 z 3. 9. 2020.
44
Dokument č.j. UDH–02093/2020 z 10. 9. 2020.
45
Podle ust. § 38 odst. 3 písm. k) zákona o bankách.
46
Dokumenty č.j. UDH–02112/2020, UDH–02113/2020, UDH–02114/2020 a UDH–02116/2020, vše z 15. 9. 2020.
47
Podle § 17a odst. 2 zákona o sdružování
38
39
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kandidovaly, nebo byly s kandidáty v rodinných, respektive obchodních vztazích.48 Tyto vztahy
dokumentuje Obrázek 3. Kontrolovaná osoba uvedeným osobám a společnostem poukázala celkem
1.039.500 Kč, tedy 94 % z celkových 1.111.380 Kč, jež obdržela jako příspěvek na úhradu volebních
nákladů. Z toho největší část (505.000 Kč, tedy 49 %) obdržely společnosti, které 100% vlastní
předseda hnutí Jiří Kyjovský. V roce 2019, na který se zaměřila kontrola, zaslalo hnutí společnostem
svého předsedy 450.000 Kč. Stejnou částku, 450.000 Kč, tvoří součet plateb ve prospěch volební
lídryně hnutí Bc. Lucie Schejbalové a Nely Capouškové,49 s níž je jednička kandidátky v rodinném
vztahu. Tyto skutečnosti nejsou nikterak v rozporu se zákonem o sdružování ani volebním zákonem,
Úřad se však s obdobným případem při své dohledové činnosti dosud nesetkal a považuje tedy tuto
praxi za značně neobvyklou. Současně má Úřad za to, že ve světle zjištěných okolností může část
veřejnosti dojít k názoru, že výroky představitelů hnutí, citované v kapitole 1 („když z toho pro mě
něco kápne, budu ráda“, „v politice je plno lidi, kteří okrádají stát, každý má šanci si to zkusit“ či využití
státního příspěvku „na financování hnutí a tučného platu všech partajních funkcionářů“) nemusely
být nutně míněny jako recese.

48

Tyto informace vyplývají z historie výpisů z obchodního rejstříku zmíněných firem i dalších veřejně
dostupných informací na internetu, například z osobního profilu Antonína Capouška na adrese
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Capou%C5%A1ek#https://cs.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%AD
n_Capou%C5%A1ek
49
Bc. Schejbalové později hnutí zaslalo další platbu, a to ve výši 25.500 Kč.
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Obrázek 3: Vazby mezi příjemci plateb z prostředků získaných ze státního rozpočtu ČR jako příspěvek na úhradu volebních nákladů

Strana 17 z 28

3.7.3

K jakým výdajům bankovní účet č.

304/2010 sloužil?

Protože žádná z odchozích transakcí na zjištěném účtu nesměřovala na jiný účet hnutí, bylo namístě
předpokládat, že příjemci prostředků (s výjimkou dvou úhrad na účet České národní banky, kdy šlo
o zaplacení pokuty) vykazují znaky tak zvané povinné osoby ve smyslu kontrolního řádu,50 tedy že pro
„EU TROLL“ konali práce, anebo jí poskytovali služby nebo její služby využívali, případně se na této
činnosti podíleli. Úřad tedy všechny majitele účtů, v jejichž prospěch byly platby provedeny, vyzval
k součinnosti,51 a to konkrétně k písemnému sdělení, jakou povahu měla příslušná platba. Z vyjádření
povinných osob plyne, že v jednom případě se jednalo o úhradu peněžitého dluhu z volební kampaně, ve
zbylých případech šlo o ostatní provozní výdaje. Blíže se tomuto zjištění věnuje kapitola 4.1.

50
51

Ust. § 5 odst. 2 pís m. a) kontrolního řádu.
Ust. § 10 odst. 3 kontrolního řádu.
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4.1.2

Transakce na bankovním účtu č.

304/2010

Jak již ukázala kapitola 3.7.2, odchozí transakce z účtu, na který hnutí přijalo příspěvek ze státního
rozpočtu, směřovaly (kromě uhrazení pokut Úřadu a jednoho hotovostního výběru ve výši 1.200 Kč)
ke čtyřem fyzickým osobám (Nela Capoušková, Bc. Lucie Schejbalová, Roman Machanec a Bc.
Ondřej Mikšík) a třem právnickým osobám (BroodMother s.r.o., IČO 02111799, se sídlem Bučovická
937/8, 62700 Brno, Středoevropská dopravní s.r.o., IČO 07795521, se sídlem Milešovská 558, 68354
Otnice a Server Port s.r.o., IČO 08369518, se sídlem Luční 249, 25066 Zdiby). Za účelem zjištění
povahy plateb vyzval kontrolní orgán všechny tyto osoby s výjimkou Bc. Ondřeje Mikšíka, jemuž
hnutí převedlo částku 4.000 Kč až 2. 6. 2020, tedy mimo časový záběr kontroly, k poskytnutí
součinnosti jako povinné osoby ve smyslu kontrolního řádu.57 Chronologii komunikace Úřadu
s povinnými osobami a označení dokumentace obsahuje Tabulka 1 na s. 7, níže ji protokol již znovu
neuvádí.

Roman Machanec – volební video klip
Roman Machanec,
, 756 63 Krhová, poskytl kontrolované osobě služby jako OSVČ, IČO
01871960. Hnutí účtoval „zpracování volebního spotu pro volby do Europarlamentu 2019“, a to dvěma
fakturami,58 oběma vystavenými 29. 4. 2019 na částku 5.000 Kč. První faktura měla splatnost 2. 5.
2019, druhá o měsíc později, 2. 6. 2019. První fakturu „EU TROLL“ zaplatil 2. 5. 2019 z volebního účtu
č.
425/2010, druhou uhradil více než tři měsíce po splatnosti, 13. 9. 2019 platebním příkazem
z účtu
304/2010.59 O povaze poskytnutých služeb nemá kontrolní orgán pochyb. Roman
Machanec video prezentuje ve svém portfoliu na internetové adrese https://buduju.cz/, je k dispozici
na webu https://vytrollime-europarlament.eu/volebni-spot/60 i na sociální síti YouTube a je zřejmé,
že představovalo prostředek kampaně. Úhrada první faktury proběhla v souladu se zákonem
z volebního účtu. Druhá faktura byla zaplacena až po uplynutí termínu pro zveřejnění a předložení
zprávy o financování kampaně,61 proto je v pořádku, že k její úhradě hnutí nepoužilo volební účet –
jednalo se již o provozní výdaj. Ve zprávě o financování kampaně ale měl „EU TROLL“ závazek uvést
jako peněžitý dluh, k jehož splnění se v souvislosti s financováním kampaně zavázal. K této věci se
protokol vrací v kapitole 4.3.

Bc. Lucie Schejbalová – správa sociálních sítí
Lídryně kandidátky Bc. Lucie Schejbalová, IČO 05037841,
, 403 39 Chlumec, hnutí „EU
TROLL“ fakturovala62 správu sociálních sítí – Twitter, Facebook, Instagram v ceně 108.886 Kč a
uvedla, že „fakturováno je za období od ukončení voleb do evropského [sic] parlamentu do začátku
kampaně do PSP ČR“. Spravovány mají být profily na dostupné na adresách
- https://www.facebook.com/vytrollimeeuroparlament,
- https://twitter.com/vytrollime,
Povinnou osobou jsou podle ust. § 5 odst. 2 písm. a) kontrolního řádu osoby, které pro kontrolovanou
osobu konaly práce, anebo jí poskytovaly služby nebo její služby využívaly, případně se na této činnosti
57

podílely.
58

Faktury č. 2019004 a 2019005
Obě platby měly variabilní symbol 2019005. Podle vyjádření Romana Machance se jednalo o omyl.
60
Dle sdělení na domovské stránce webu (https://vytrollime-europarlament.eu/) se nicméně jedná o
neoficiální fanouškovskou stránku hnutí, zatímco oficiální web se nachází na adrese https://www.eutroll.cz/.
61
Lhůta uplynula 26. 8. 2019.
62
Faktura č. 2019-12.
59
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-

https://www.instagram.com/ano_vytrollime_europarlament/.

Faktura byla vystavena dne 25. 7. 2019, tedy ve stejný den, kdy byl hnutí na účet připsán příspěvek
ze státního rozpočtu, a ještě téhož dne hnutí fakturu uhradilo (splatná byla do 4. 8. 2019).

Kontrolní orgán v souvislosti s fakturovanými službami zaujala skutečnost, že Bc. Schejbalová ani
„EU TROLL“ nemohly v době fakturace s určitostí vědět, za jaké časové období, a tedy ani v jakém
objemu budou služby poskytovány. Nadto je z pohledu Úřadu zásadní skutečnost, že v průběhu
plnění se může měnit povaha poskytnutých služeb. V době, kdy neprobíhá žádná volební kampaň,
má správa sociálních sítí povahu provozního výdaje. Ovšem v době konání jakékoliv volební
kampaně (s výjimkou voleb do zastupitelstev obcí), jíž by se hnutí účastnilo, by propagace na
sociálních sítích měla povahu volebního výdaje a hnutí by takto příslušnou část předem uhrazeného
plnění muselo vykázat ve zprávě i volebním účetnictví.
Zatímco o začátku doby fakturovaného plnění lze na základě Bc. Schejbalovou deklarovaných
skutečností říci, že nastal 28. 5. 2019 (den po oznámení konečných výsledků voleb), délka doby
plnění není jistá. V případě, že by se volby do Poslanecké sněmovny konaly v řádném termínu, tedy
v říjnu 2021 a byly by vyhlášeny v obvyklém časovém předstihu, tedy na rozmezí jara a léta 2021,
zasahovala by faktura do tří kalendářních let, tedy tří účetních období. Stejně tak se ale mohly
předem fakturované služby, jak jsou účetním dokladem vymezeny, vztahovat na několik týdnů či
měsíců v případě, že by Poslanecká sněmovna byla rozpuštěna a volby by se konaly předčasně.63
Úřadu nepřísluší zkoumat, jakým způsobem Bc. Schejbalová přistoupila či přistoupí k rozpisu
fakturované částky do jednotlivých let v souladu se zásadou úplného a věrného obrazu hospodaření
účetní jednotky (to může být případně předmětem zájmu příslušného finančního úřadu). Ale
vzhledem k zákonné povinnosti politického hnutí rozlišit část plnění mající povahu provozních
výdajů od části plnění, která by spadala do volebních výdajů, pokud by se hnutí voleb (s výjimkou
komunálních) účastnilo, se kontrolní orgán zajímal o způsob stanovení fakturované částky a
akceptace fakturovaných, ale dosud neposkytnutých služeb odběratelem. Bc. Schejbalová poskytla
Úřadu následující vyjádření:
„Stanovení ceny a rozsah prací: Moje práce na sociálních sítích je spíše uměleckého charakteru. Nedá
se stanovit, že denně udělám X normostran humoru. K tvorbě příspěvků je třeba, aby mě něco
inspirovalo. Dohoda byla, že se budu starat o sociální sítě a vtipně budu glosovat aktuální denní. Není
možné zde stanovit určitá KPI, stejně, jako nemůžete s autorem básní udělat dohodu, že každý den
napíše jednu básničku. Do mé práce nespadá jen to, že vymyslím příspěvek. Vymyšlení příspěvku
předchází určitá příprava. Každý den musím monitorovat média, co řekl premiér, co jaké ministerstvo
připravuje a jak na dané situace reaguje veřejnost. Podle toho následně buď připravím, nebo
nepřipravím příspěvek a následně naplánuji jeho publikaci. Po publikaci se dále starám o reakce
fanoušků a vtipně odpovídám na jejich komentáře a zpětně analyzuji jaký příspěvek byl nebo nebyl
úspěšný a následně poznatky zahrnuji do tvorby nových příspěvků. Cena byla stanovena dohodou za
celou dobu mé plánované práce. Výše ceny byla kompromisem. Můj původní návrh ceny byl vyšší, ale
postupným smlouváním jsme se dostali na konečnou cílovou částku. (…) Moje služby vždy fakturuji
předem. Ať jde o jakoukoli spolupráci s jakoukoli společností, nebo značkou. Pokaždé fakturuji předem
celou částku, protože si na dané časové období alokuji čas, který již mám zabookovaný a nepřiděluji
ho dalším spolupracím. (…) V případě, že by hnutí nepřistoupilo na můj požadavek zaplatit celou
63

Dle čl. 17 odst. 2 Ústavy České republiky se v případě rozpuštění Poslanecké sněmovny volby konají do
šedesáti dnů po jejím rozpuštění.

Strana 21 z 28

službu předem, spolupráci bych nepřijala. (…) Co se týče akceptace probíhá následovně. Mám
absolutní tvůrčí svobodu. Pokud se některý z mých příspěvků zdá být vedení hnutí mimo koncept hnutí,
zatelefonují mi a vysvětlíme si směr, kterým se dále ubírat. Pokud se nikdo neozve, bere se příspěvek
za schválený a akceptovaný.“
Úřad nemá ambici ani kompetenci zasahovat do obchodních vztahů mezi politickým hnutím a jeho
dodavatelem služeb, byť se v daném případě jedná o někdejší volební lídryni a mediálně známou
tvář hnutí (na sociálních sítích vystupující jako Serjoška). Ve vztahu k předmětu kontroly je však
třeba konstatovat, že popsané nastavení spolupráce neumožnuje hnutí používat k úhradě služeb
v závislosti na jejich povaze prostředky vedené na oddělených bankovních účtech, vykázat v případě
potřeby poměrnou část výdaje ve zprávě o financování kampaně, ani není možné vést oddělené
volební účetnictví.
Pro účely kontrolního závěru považuje Úřad úhradu ve výši 108.886 Kč za služby poskytnuté Bc. Lucií
Schejbalovou za provozní výdaj, neboť v době do vypracování kontrolního protokolu nebylo jisté,
zda se hnutí v době fakturovaného plnění, tedy „do začátku kampaně do PSP ČR“ bude účastnit
některé ze zákonem regulovaných volebních kampaní.

BroodMother s.r.o. a Středoevropská dopravní s.r.o. – přepravní služby
Společnosti BroodMother s.r.o., IČO 02111799, se sídlem Bučovická 937/8, 62700 Brno, a
Středoevropská dopravní s.r.o., IČO 07795521, se sídlem Milešovská 558, 68354 Otnice, jsou 100%
vlastněny předsedou kontrolované osoby Jiřím Kyjovským, který je též jednatelem obou firem.
Pozornosti Úřadu v té souvislosti neušlo, že ač Jiří Kyjovský jako statutární zástupce obou firem
v pozici povinných osob s kontrolním orgánem osobně a bez prodlení komunikoval, hnutí jako
takové od začátku kontroly až do vyhotovení tohoto protokolu na korespondenci Úřadu nijak
nereagovalo a písemnosti byly doručovány tzv. fikcí, i když má hnutí zřízenou datovou schránku
(stejně jako obě firmy, pro něž je povinná).
Podle účetních dokladů,64 které obě společnosti na základě výzvy k součinnosti kontrolnímu orgánu
poskytly, využilo hnutí služeb „dopravy“ (plnění je ve všech fakturách popsáno stroze slovy
„fakturujeme vám za dopravu“) v hodnotě 505.000 Kč, z čehož 450.000 Kč spadalo do
kontrolovaného období, tedy roku 2019.
Úřad v opakované výzvě trval na specifikaci poskytnutých služeb s poukazem na to, že obě
společnosti jsou držitelem živnostenského oprávnění k silniční motorové dopravě osobní,
provozované vozidly určenými pro přepravu nejvýše devíti osob včetně řidiče. Taková doprava má
podle zákona o silniční dopravě povahu taxislužby.65 Vozidlo taxislužby66 buď musí být vybaveno
taxametrem, nebo lze tímto vozidlem poskytovat přepravu výhradně na základě předchozí písemné
smlouvy.67 V případě, že se jedná o vozidlo s taxametrem, je řidič taxislužby povinen68 ihned po
ukončení přepravy pořídit jako výstup z tiskárny taxametru záznam o přepravě. Není-li vozidlo
vybaveno taxametrem, ukládá zákon dopravci povinnost disponovat všemi smlouvami, na jejichž
64

BroodMother s.r.o: faktura č. 2019010 ze dne 29. 7. 2019 na 200.000 Kč a faktura č. 202001 z 3. 1. 2020
(vystavena mimo kontrolované období) na 55.000 Kč. Středoevropská dopravní s.r.o.: faktura 2019005 z 2. 8.
2019 na 250.000 Kč.
65
Ust. § 2 odst. 9 zákona o silniční dopravě, ve znění platném a účinném od 4. 10. 2017 do 30. 6. 2020.
66
Viz ust. § 21a odst. 2 písm. b) zákona o silniční dopravě.
67
Smlouva podle § 21 odst. 4 zákona o silniční dopravě.
68
Ust. § 21 odst. 3 písm. h) zákona o silniční dopravě.
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základě je přeprava prováděna, nebo jejich kopiemi.69 Smlouva musí obsahovat údaje o
přepravovaných osobách, datu a trase přepravy a ceně za přepravu nebo způsob jejího určení.
Dodatečně poskytnutá dokumentace ukázala, že v případě obou společností se jednalo o vozidlo /
vozidla bez taxametru. Ze Smlouvy o přepravě osob, uzavřené mezi kontrolovanou osobou a
BroodMother s.r.o. dne 1. 7. 2019, vyplynulo, že společnost BroodMother s.r.o. poskytla politickému
hnutí v roce 2019, na který se kontrola omezila, služby v hodnotě 200.000 Kč (konkrétně za období
od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019). Doprava v hodnotě zbylých 55.000 Kč se již uskutečnila v roce 2020.
Podle Smlouvy o přepravě osob, uzavřené mezi kontrolovanou osobou a Středoevropskou dopravní
s.r.o. dne 1. 8. 2019 pak firma dodala „EU TROLL“ přepravní služby v hodnotě 250.000 Kč za dobu od
1. 8. 2019 do 31. 12. 2019.
Podle obou smluv byla cena služeb stanovena předem s tím, že byla „uskutečňována paušálně za
neomezený počet využití poskytnutí služby (bez limitu kilometrů ani počtu cest)“. Žádná ze smluv
neobsahovala údaje o přepravovaných osobách, datu a trase přepravy, jak vyžaduje zákon.70 Úřadu
nepřísluší zabývat se možnými porušeními zákona o silniční dopravě, poukazuje však na zásadu
spolupráce kontrolních orgánů podle § 25 kontrolního řádu.
Pokud jde o Úřadem žádanou další specifikaci služeb, společnost BroodMother s.r.o.
prostřednictvím jednatele Jiřího Kyjovského sdělila, že vozidlo s řidičem bylo k dispozici „NONSTOP
na telefonickou objednávku“ a že služba byla využívána „vcelku dost“. Namísto žádaného
podrobného přehledu jízd společnost sídlící v Brně sdělila, že „převážně byl přepravován první
místopředseda hnutí pan Capoušek, který byl přepravován na schůze krajských organizací71 (pana
Capouška bylo převážně potřeba vyzvedávat v Teplicích, nebo Ustí nad Labem a byl přepravován
většinou do Prahy, Brna a méně často do krajských měst a po skončení akce byl převážen zpět do místa
bydliště) na konference, na přednášky spojené s činnosti hnutí, na schůzky s představiteli jiných
politických stran nebo do televize, rádia či na schůzky s novináři. Vozidlo s řidičem využívali i další
funkcionáři hnutí a byli tak přepravováni ze svých bydlišť na schůze vedení hnutí.“ Firma
Středovropská dopravní s.r.o. z Otnic, které se nacházejí asi 30 km jihovýchodě od Brna, pak skrze
totožnou osobu jednatele uvedla: „Převážně byl přepravován druhý místopředseda hnutí pan Sus a
koordinátorka paní Kořínková, oba byli přepravováni na schůze zakládajících krajských organizací
(pana Suse bylo převážně potřeba vyzvedávat v Brně nebo České Lípě, paní Kořínkovou v Praze nebo
Hošticích a byli přepravován většinou do Prahy, Brna a méně často do krajských měst a po skončení
akce byl převáženi zpět) na konference, na přednášky spojené s činnosti hnutí, na schůzky s
představiteli jiných politických stran nebo. Vozidla s řidiči využívali i další funkcionáři hnutí a byli tak
přepravováni ze svých bydlišť na schůze vedení hnutí.“
Kontrolní orgán konstatuje, že jeho úlohou není dohlížet na hospodárné vynakládání prostředků
politických stran a hnutí, ale pouze dohlížet na transparentnost hospodaření a financování
kampaně. Stejně jako ve výše zmíněném případu paušální úhrady služeb správy sociálních sítí
kontrolní orgán konstatuje, že fakturování služeb, které sice v době fakturace představují provozní
výdaj hnutí, ale v průběhu konzumování se jejich část může stát volebním výdajem, dopředu a za
paušální částku, s sebou nese riziko, že hnutí nebude schopno splnit zákonnou povinnost vykázat
přesnou výši volebních výdajů, využít pro jejich úhradu prostředky vedené na oddělených účtech a
vést samostatné volební účetnictví. V daném případě však všechny fakturované služby byly
poskytnuty v roce 2019 po skončení voleb do Evropského paramentu, jichž jediných se v daném roce
Ust. § 21 odst. 4 zákona o silniční dopravě.
Ust. § 21 odst. 4 zákona o silniční dopravě.
71
V této souvislosti je třeba poukázat na to, že podle údajů vyplývajících z Rejstříku politických stran a politických
hnutí v případě „EU TROLL“ nebyly ustavovány organizační jednotky
69
70
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kontrolovaná osoba účastnila. Všechny výdaje fakturované kontrolované osobě společnostmi
BroodMother s.r.o. a Středoevropská dopravní s.r.o. v roce 2019 tak byly pro hnutí provozními
výdaji.

Nela Capoušková – vývoj softwaru
Nela Capoušková, IČO 07759576,
, 403 39 Chlumec, fakturovala72 hnutí „vývoj systému
pro správu členů, regionálních sdružení + informační systém hnutí + následný update a servis v rozsahu
200 hodin“ v hodnotě 341.114 Kč. Také tato faktura byla vystavena 25. 7. 2019, tedy ve stejný den,
kdy byl hnutí na účet připsán příspěvek ze státního rozpočtu, a ještě téhož dne byla uhrazena
(splatnost faktury ostatně byla jednodenní). Zhotovitelka upřesnila, že kromě 200 hodin servisu a
updatu „šlo konkrétně o informační systém spravující přihlášky nových členů hnutí, správu
regionálních sdružení hnutí, správu výborů hnutí“.
Vzhledem k tomu, že z jediných dvou dokumentů, které hnutí dle zákona vydalo, tedy výroční
finanční zprávy za rok 2018 a zprávy o financování volební kampaně z voleb do EP 2019, nelze
usuzovat na početnou členskou základnu (nebyly vykázány žádné členské příspěvky ani jiné vlastní
prostředky hnutí) či rozvitou organizační strukturu (nebyly vykázány žádné provozní náklady) a tak
se výdaj v řádech statisíců korun, jehož účelem mělo být administrativní obsáhnutí činnosti hnutí,
jevil jako poněkud překvapivý, vyzval kontrolní orgán Nelu Capouškovou k další specifikaci služeb.
Konkrétně žádal poskytnutí dokumentace atributů, schopností nebo vlastností systému (včetně
screenshotů), popisu architektury systému, kódu a algoritmů, popisu rozhraní a API (byla-li
implementována) a přehled updatů a servisních zásahů v rozsahu 200 hodin. Tyto podklady Nela
Capoušková v omezeném rozsahu dodala.
Kontrolní orgán sám nedisponuje znalostmi nutnými pro posouzení softwarové dokumentace,
proto o posouzení dodaných materiálů požádal tři odborníky z oblasti vývoje informačních systémů,
a to jako přizvané osoby dle kontrolního řádu.73 Přizvanými osobami byli
Petr Suchý, nar.
, bydliště
, 530 09 Pardubice,
Michal Bláha, nar.
, bydliště
, 251 64 Mnichovice a
Jan Hamal Dvořák, nar.
, bydliště
, 182 00 Praha 8.
74
O přizvání těchto osob ke kontrole byl „EU TROLL“ vyrozuměn a byl poučen o svých právech a
povinnostech.
Petr Suchý odhadl práci na systému, jak byl popsán a doložen, na 68 dní a fakturovanou částku
považoval za odpovídající v případě, že by systém vytvářel zkušený programátor. Zpochybnil však
kvalitu, ba funkčnost systému na základě dodané části zdrojového kódu: „Heslo k emailu v
plaintextu, (...) ukládání hesel uživatelů v MD5, (...) programátor vůbec nenastavil validaci vstupních
polí při registraci (kromě emailu), (...) při zadání roku 1900 při registraci spadne server (vrátí chybu
500), (...) určitě se nejedná o dobrého programátora a výsledná práce vůbec neodpovídá utracené
částce. Část, kterou jsem viděl (včetně kusu kódu) mohla zabrat cca 5–10 dní práce.“ Také podle
Michala Bláhy jsou náklady na vývoj tohoto systému a předplacený rozsah hodin úprav v
přiměřeném běžném cenovém rozsahu. Pracnost dle dodaných podkladů podle Bláhy odpovídá

72

Faktura č. 2019-0012 ze dne 25. 7. 2019.
Dle ust. § 6 odst. 1 kontrolního řádu kontrolní orgán může k účasti na kontrole v zájmu dosažení jejího
účelu přizvat fyzickou osobu.
74
Dokument č.j. UDH–02707/2020 ze dne 25. 11. 2020.
73
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přibližně 1 měsíci práce, tzn. 160 hodinám. Kvalitu prací a funkčnost systému Michal Bláha
nehodnotil. Třetí přizvaná osoba své posouzení otázky do doby vyhotovení protokolu nezaslala.
Na základě předložených účetních dokladů a dalších vyjádření Nely Capouškové a poskytnutých
vyjádření přizvaných osob Úřad bere na vědomí, že kontrolovaná osoba v roce 2019 nabyla
nehmotný majetek (informační systém) a měla výdaje provozního charakteru na servis a update
systému. Úřad očekává, že tyto položky nalezne ve výroční zprávě za rok 2019 a v účetní závěrce k 31.
12. 2019.

Server Port s.r.o. – pronájem serverů
Společnost Server Port s.r.o., IČO 08369518, se sídlem Luční 249, 25066 Zdiby, pronajala
kontrolované osobě poštovní server a server „pro informační systém 2019“, jak dokumentuje faktura
z 22. 11. 201975 na částku 55.000 Kč.
Ze stejných důvodů, které protokol zmiňuje v případě služeb poskytnutých Nelou Capouškovou, si
kontrolní orgán vyžádal bližší specifikaci dodávky a požádal o její posouzení uvedené tři přizvané
osoby. Úřad společnost vyzval ke specifikaci, za jaké časové období byl pronájem serverů
fakturován, jaká byla cena za časovou jednotku pronájmu (typicky kalendářní měsíc), s jakou
konektivitou, kapacitou a typem disku, kapacitou RAM, operačním systémem, instalovaným
softwarem, konektivitou a přenosem dat a jaké služby byly v souvislosti s pronájmem serverů
sjednány (zálohování, administrace atp.), a to pro každý server odděleně.
Společnost uvedla, že služba nebyla zasmluvněna. Technická specifikace a cenové podmínky byly
dle dodavatele následující. HP: 2x XEON 12 core 2.67GHZ, 4x 1TB SSD, 144 GB RAM (cena pronájmu
3.500 Kč /měsíc), fakturováno na kalendářní rok (42.000 Kč za roční pronájem). V ceně pronájmu byla
konektivita 2 x 1 Gbps bez omezení přenosu dat (zahraniční konektivita 2 x 100 Mbps bez omezení
přenosu dat) a jeden blok IPv6 a /29 IPv4. Jako příplatkové byly poskytnuty služby zálohování do
externí lokality 1 TB, cena 500 Kč / měsíc, fakturováno na kalendářní rok (6.000 Kč), instalace
PROXMOX a konfigurace CEPTH za cenu 7.000 Kč. Server byl osazen virtualizační technologií
PROXMOX (postavený na OS Debian). Samotnou kontejnarizaci na PROXMOX již konfigurovala firma
dodávající SW.
Z vyjádření Petra Suchého i Michala Bláhy jako přizvaných osob vyplývá, že fakturovaná cena je za
popsané služby odpovídající. Pokud jsou však podle Petra Suchého služby určeny k provozování díla
Nely Capouškové (viz https://trollove.eutroll.cz/), je zvolená konfigurace značně nadsazená. Na
provoz uvedených webových stránek s informačním systémem, jak byl specifikován, by dle mínění
Petra Suchého kontrolované osobě stačila mnohem levnější konfigurace (v ceně odhadem 5.000 až
10 000 Kč za rok). Petr Suchý se dále pozastavil nad skutečností, že si hnutí služby objednalo bez
uzavření smlouvy. „Nevím vůbec o nikom, kdo by si něco takového dovolil udělat. Pokud by
poskytovateli služby např. shořely servery, tak by kontrolované hnutí ANO, vytrollíme europarlament,
přišlo o veškerá data bez jakékoliv záruky na odškodnění, případně získání dat,“ uvedl ve stanovisku.
Třetí přizvaná osoba své posouzení otázky do doby vyhotovení protokolu nezaslala. Kontrolní orgán
i v tomto případě konstatuje, že jeho úlohou není dohlížet na hospodárné vynakládání prostředků
politických stran a hnutí a pečování o majetek (informační systém ve statisícové hodnotě) s péčí
řádného hospodáře. Proto tyto okolnosti nehodnotí, současně však považuje za vhodné je
v protokolu uvést, neboť je to relevantní informace týkající se hospodaření hnutí v roce 2019.
75

Faktura VF1-0003/2019.

Strana 25 z 28

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. 201977 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, neboť
zůstatek na volebním účtu ke dni 25. 1. 2020 činil 623,90 Kč.78
S ohledem na výše uvedené kontrolní orgán konstatuje, že tím, že kontrolovaná osoba v době od 25.
11. 2019 do 23. 1. 2020 nepřevedla prostředky nevyužité na volební kampaň na jiný účet vedený
podle zákona o sdružování, porušila povinnost stanovenou v ust. § 59a odst. 6 volebního zákona.

4.3

Neuvedení skutečností ve zprávě o financování kampaně

Jak bylo popsáno v kapitole 4.1.2, poskytl Roman Machanec, IČO 01871960,
, 756 63
Krhová kontrolované osobě službu „zpracování volebního spotu pro volby do Europarlamentu 2019“.
Za tuto službu hnutí fakturoval dokladem č. 2019005 částku 5.000 Kč. Faktura byla splatná 2. 6. 2019,
„EU TROLL“ ji ale uhradil až 13. 9. 2019, tedy po lhůtě pro vyhotovení zprávy o financování
kampaně,79 a to z účtu
304/2010. O povaze poskytnutých služeb nemá kontrolní orgán
pochyb, byly využity k propagaci hnutí ve volební kampani. Peněžitý dluh však hnutí ve zprávě
neuvedlo.
Kontrolovaná osoba porušila § 59d odst. 3 písm. c) volebního zákona, když neuhrazenou fakturu č.
2019005 od dodavatele Romana Machance, IČO 01871960, ve výši 5.000 Kč za zpracování volebního
spotu pro kampaň před volbami do Evropského parlamentu 2019 neuvedla ve zprávě o financování
kampaně jako peněžitý dluh, k jehož splnění se v souvislosti s financováním volební kampaně
zavázala.

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. (…)“
77
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.
78
Úřední záznam – dokument č.j. UDH–02842/2020.
79
Lhůta vypršela 26. srpna 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

Bc. Jitka Otáhalová
členka kontrolní skupiny

Rozdělovník
Kontrolní spis
Kontrolovaná osoba
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Mgr. Ivo Kousal
člen kontrolní skupiny

