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Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu o kontrole a den, kdy byl tento
kontrolní úkon proveden
Vyhodnocení a kontrola podkladů předložených kontrolovanou osobou dne 24. 3. 2020, která byla
uskutečněna dne 1. 6. 2020.
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1. Průběh kontroly
Předmětem kontroly vedené Úřadem vůči kontrolované osobě bylo splnění povinností a dodržení
lhůt stanovených kandidátovi na funkci prezidenta republiky zákonem o volbě prezidenta.
Kontrolní orgán se zabýval dodržením lhůt stanovených v ust. § 24 zákona o volbě prezidenta,
konkrétně dodržením lhůty podle odst. 1, podle níž 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"), dále lhůty stanovené v odst. 4, podle něhož 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 volby; tento zákaz
se nevztahuje na úhradu výdajů na volební kampaň podle § 37, a lhůty stanovené v odst. 6, podle
něhož do 60 dnů po uplynutí doby uvedené v odst. 4 se veškeré peněžní prostředky na volebním účtu
nevyužité na volební kampaň převedou na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo
jinak veřejně prospěšný účel, a to v rozsahu a způsobem, který určí kandidát na funkci prezidenta
republiky. Kontrolní orgán se taktéž zaměřil na splnění povinnosti a dodržení lhůty stanovené v ust.
§ 24 odst. 7 zákona o volbě prezidenta, podle kterého lze volební účet zrušit teprve poté, co z něj byly
podle odstavce 5 nebo 6 převedeny veškeré peněžní prostředky nevyužité na volební kampaň.
Kontrolní orgán rovněž prověřoval, zda propagace nebo volební agitace šířené prostřednictvím
komunikačních médií obsahují informaci o jejich zadavateli a zpracovateli podle ust. § 35 odst. 5
zákona o volbě prezidenta.
Kontrolní orgán rovněž kontroloval splnění povinnosti stanovené v ust. § 36 odst. 1 zákona o volbě
prezidenta, podle kterého platí, že k úhradě výdajů na volební kampaň lze použít pouze peněžní
prostředky uložené na volebním účtu.
Kontrolní orgán rovněž kontroloval splnění povinnosti stanovené v ust. § 38 odst. 1 zákona o volbě
prezidenta, tj. zda kandidát na funkci prezidenta republiky zajistil, aby přístup k volebnímu účtu byl po
dobu trvání tohoto účtu vymezenou v § 24 zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup
na jeho internetových stránkách.
Kontrolní orgán 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.
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Předmětem kontroly bylo také splnění povinnosti stanovené v ust. § 38 odst. 4 zákona o volbě
prezidenta, podle které zprávu o financování volební kampaně zveřejní kandidát na funkci prezidenta
republiky na formuláři, jehož vzor stanoví Úřad vyhláškou, a povinnosti stanovené v ust. § 38 odst. 5
zákona o volbě prezidenta, podle které 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 9. 12. 2019, a to doručením
oznámení o zahájení kontroly kontrolované osobě, č.j. UDH-03337/2019. Kontrola byla v této fázi
koncipována jako distanční, tj. byly vyžádány konkrétní materiály (účetnictví, faktury, smlouvy
a další dokumenty a data) a vyjádření kontrolované osoby ke konkrétním materiálům
a skutečnostem. Kontrolované osobě byla poskytnuta lhůta 15 dní na dodání požadovaných
informací a materiálů, tedy lhůta do dne 27. 12. 2019. Dne 18. 12. 2019 zaslala kontrolovaná osoba
kontrolnímu orgánu žádost o prodloužení lhůty pro předložení podkladů potřebných pro provedení
kontroly. Úřad žádosti kontrolované osoby vyhověl a dne 19. 12. 2019 usnesením prodloužil lhůtu
pro předložení podkladů do dne 31. 1. 2020. Dne 30. 1. 2020 zaslala kontrolovaná osoba kontrolnímu
orgánu své sdělení reflektující na zaslané oznámení o zahájení kontroly, spolu s požadovanými
podklady. Tyto materiály byly kontrolním orgánem analyzovány a na základě dílčích zjištění byly
následně vyžádány chybějící podklady, případně sděleny požadavky na objasnění nových
skutečností, které z analýzy vyplynuly. Požadavky na upřesnění a vyžádané doplňující podklady byly
specifikovány ve Vyrozumění o pokračování kontroly ze dne 9. 3. 2020, č.j. UDH–605/2020. Dne
24. 3. 2020 kontrolovaná osoba na tento požadavek reagovala a předložila všechny vyžádané
podklady.
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu o kontrole nastal dne 1. 6. 2020, 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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2. Rozsah kontroly a výchozí podklady kontroly
V oznámení o zahájení kontroly č.j. UDH-03337/2019 ze dne 26. 11. 2019 byl rozsah kontroly stanoven
následujícími body a kontrolovaná osoba byla vyzvána k zaslání níže uvedených podkladů, příp.
ke sdělení následujících skutečností:
1. Předložení smlouvy o zřízení a zrušení volebního účtu pro financování kampaně
v prezidentské volbě.
2. Doložení, zda na adrese https://www.pavelfischer.cz/financovani-volebni-kampane/ došlo
v zákonné lhůtě před 1. a 2. kolem volby ke zveřejnění všech dárců, tj. osob, které ve prospěch
kandidáta na funkci prezidenta republiky uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební
kampaň, poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění.
3. Předložení bankovních výpisů z volebního účtu za rok 2017 a 2018.
4. Předložení seznamu všech osob, které ve prospěch kandidáta na funkci prezidenta republiky
uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň, poskytly peněžitý dar nebo
bezúplatné plnění, identifikovaných podle zákona (údaje o osobách 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), a to ve strojově čitelném formátu.
5. Předložení veškerého účetnictví týkající se volební kampaně, tj. 1. účtové osnovy účtů,
na kterých byly účtovány účetní případy související s výdaji na volební kampaň; 2. účetního
deníku souvisejícího s výdaji na volební kampaň, který je veden chronologicky podle § 13
odst. 1 písm. a) zákona o účetnictví; 3. hlavní knihy (položkové) související s výdaji na volební
kampaň, jež je vedena systematicky podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona o účetnictví; 4. soupisu
veškerých dokladů (vč. knihy faktur), které nesou informace o účetních případech
souvisejících s výdaji na volební kampaň. Nikoliv pouze to, co již bylo doloženo (nákladové
účty, rozvaha a výkaz zisku a ztráty).
6. Vyčíslení celkových nákladů volební kampaně v prezidentské volbě jednou souhrnnou
částkou.
7. Předložení veškerých prvotních dokladů (tj. smluv, objednávek, faktur) k tzv. výdajům
hrazených kandidátem v celkové výši 110.000 Kč, které byly uvedeny ve zprávě o financování
volební kampaně, a ke sdělení informace, kde v účetnictví bylo o těchto nákladech účtováno.
8. Doložení úplného výtisku z každého vydání novin, které byly vydávány v souvislosti
s prezidentskou kandidaturou (v papírové, příp. v digitální podobě).
9. Sdělení seznamu internetových stránek, které byly používány nebo vytvořeny v rámci
prezidentské volební kampaně. Dále uvedení, kdo byl zpracovatelem těchto stránek a zda byl
či stále je web (tedy doména a dílo na ní publikované) v jeho vlastnictví. Dále doložení
veškerých účetních dokladů o úhradách související s pořízením těchto webových stránek
(tj. smluv, objednávek, faktur, protokolů o převzetí, apod.).
10. Uvedení seznamu všech profilů na sociální síti Facebook, které kontrolovaná osoba používala
nebo vytvořila v rámci prezidentské volební kampaně. Dále předložení veškerých přehledů
reklam za období prezidentské kampaně, které na těchto profilech byly provozovány.
11. Předložení veškerých účetních dokladů o úhradách související s tiskovou (např. novin,
časopisů atd.) a venkovní (např. billboardů, plakátů apod.) reklamou (tj. smluv, objednávek,
faktur, protokolů o převzetí, apod.).
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V průběhu kontroly byly tyto body konkretizovány a v některých případech si Úřad v návaznosti
na zjištěné skutečnosti vyžádal dne 9. 3. 2020 (č.j. UDH-605/2020) další materiály. Zejména byly
předmětem kontroly následující skutečnosti:
12. Na základě zjištění Úřadu, že na oznámené internetové adrese nedošlo v zákonné lhůtě před
2. kolem volby ke zveřejnění všech dárců, tj. osob, které ve prospěch kandidáta na funkci
prezidenta republiky uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň, poskytly
peněžitý dar nebo bezúplatné plnění, Úřad kontrolovanou osobu vyzval k vysvětlení, proč
tato povinnost nebyla v zákonem stanovené lhůtě splněna, případně k předložení čestného
prohlášení, kdy tato povinnost splněna byla.
13. Vysvětlení rozdílu mezi celkovými zaúčtovanými volebními výdaji uvedenými
v podání doručeném Úřadu dne 9. 1. 2018 a zaevidovaném pod č.j. UDH-22/2018 ve výši
8.577.987,43 Kč na straně jedné a celkovými zaúčtovanými volebními výdaji uvedenými
v podání doručeném Úřadu dne 30. 1. 2020 a zaevidovaném pod č.j. UDH-186/2020 ve výši
8.381.710,82 Kč na straně druhé.
14. Úřadem bylo zjištěno, že u části dárců – fyzických osob s největší pravděpodobností nedošlo
k jejich identifikaci pomocí údajů, které vyžaduje volební zákon (jméno, příjmení, datum
narození a obec, v níž má fyzická osoba, která tyto prostředky poskytla, trvalý pobyt), proto
vyzval k předložení přehledu dárců, u kterých nebyly tyto údaje v době zveřejnění známy,
a to ve strojově čitelném formátu.
15. Předložení vnitřního dokladu VD18/004, na jehož základě došlo k „rozpuštění nevyčerpaných
dohadných položek pasivních“ ve výši 196.517,69 Kč a ke snížení nákladového účtu číslo 5181
Služby – reklama, inzerce a propagace o částku ve výši 196.517,69 Kč.
a. Zdůvodnění a doložení, z jakého důvodu bylo provedeno snížení tohoto nákladového
účtu o částku ve výši 196.517,69 Kč.
16. Uvedení adresy internetových stránek, které byly používány nebo vytvořeny v rámci
prezidentské volební kampaně a k doložení, jak byl hrazen provoz těchto webových stránek
za měsíc leden 2018.
17. Uvedení, jak přesně bylo hrazeno plnění společnosti Trinity Pictures, která byla uvedena jako
zhotovitel volebních novin, a předložení kopie všech dokladů souvisejících s předmětným
plněním, jako je např. smlouva, objednávka, dodací list apod.
18. V souvislosti s venkovní reklamou, kterou poskytla společnost outdoor akzent s.r.o., IČO
00545911 (faktura č. 176331 a č. 176332):
a.
uvedení výše bezúplatného plnění (tj. slevy z ceny obvyklé), jež od společnosti
kontrolovaná osoba obdržela,
b.
uvedení, zda a kde ve zprávě o financování volební kampaně byla příslušná sleva
vykázána jako bezúplatné plnění.
Kontrolní orgán v oznámení o zahájení kontroly stanovil k dodání všech vyžádaných podkladů
kontrolované osobě lhůtu 15 dní od doručení oznámení, tedy do dne 27. 12. 2019. Kontrolovaná
osoba dne 18. 12. 2019 požádala o prodloužení lhůty pro předložení podkladů potřebných pro
provedení kontroly. Úřad žádosti kontrolované osoby vyhověl a dne 19. 12. 2019 usnesením
prodloužil lhůtu pro předložení podkladů do dne 31. 1. 2020. Dne 30. 1. 2020 zaslala kontrolovaná
osoba kontrolnímu orgánu své sdělení reflektující na zaslané oznámení o zahájení kontroly, spolu
s požadovanými podklady. Tyto však nebyly úplné a kontrolní orgán vyžadoval po kontrolované
osobě jednotlivé podklady pro provedení kontroly i po tomto datu. Dne 24. 3. 2020 kontrolovaná
osoba předložila všechny vyžádané podklady (viz výše).
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3. Skutečnosti bez kontrolních zjištění vztahující se k vykonané kontrole
3.1

Celková výše volebních výdajů

Kontrolovaná osoba měla v souladu s ust. § 38 odst. 5 zákona o volbě prezidenta 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 dne 30. 4. 2018.
Vzhledem k tomu, že Zpráva a účetnictví kontrolované osoby nebylo úplné a z podání nebylo možné
s určitostí stanovit částku celkových výdajů vynaložených na volební kampaň, kontrolní orgán
v oznámení o zahájení kontroly č.j. UDH-03337/2019 ze dne 26. 11. 2019 požadoval v bodu 6)
předložení vyčíslení celkových nákladů kampaně a v bodu 7) předložení prvotních dokladů
k výdajům hrazeným kandidátem a k vyjádření, zda o výdajích hrazených kandidátem ve výši
110.000 Kč bylo účtováno ve volebním účetnictví.
Na základě těchto požadavků kontrolovaná osoba zaslala Úřadu dne 30. 1. 2020 (č.j. UDH-186/2020)
podání, v němž sdělila, že o výdajích hrazených kandidátem (pánské obleky a dámské obleky)
ve výši 110.000 Kč neúčtovala, nemá k těmto výdajům prvotní doklady a jedná se o soukromý výdaj
kontrolované osoby. Na základě vyjádření kontrolované osoby, činí výše zaúčtovaných volebních
výdajů včetně bezúplatného plnění, o kterém bylo účtováno ve volebním účetnictví na účtu 5183,
částku ve výši 8.381.710,82 Kč.
Z předloženého účetnictví a na základě vyjádření kontrolované osoby činí celkové volební výdaje
součet částky 8.381.710,82 Kč a částky ve výši 110.000 Kč (výdaje hrazené kandidátem), částku
v celkové výši 8.491.710,82 Kč. Byl tedy dodržen limit volebních výdajů podle § 37 odst. 2 zákona
o volbě prezidenta.
3.2

Namátková kontrola faktur přijatých

Kontrolou bylo prověřováno, zda faktury přijaté jsou zahrnuty do zaúčtovaných volebních výdajů,
do Zprávy a zda byly uhrazeny z volebního účtu.
Kontrolovaná osoba v rámci kontroly dne 30. 1. 2020 (č.j. UDH-186/2020) zaslala kopie faktur
přijatých:
1.

Faktura přijatá č. 50170025, ze dne 29. 12. 2017, vystavená společností Tiskárna Libertas a.s.,
IČO 25678990, se sídlem Drtinova 10, 150 00 Praha 5, za PF DL, na částku 264.990 Kč.

2.

Faktura přijatá č. 50170018, ze dne 19. 12. 2017, vystavená společností Tiskárna Libertas a.s.,
IČO 25678990, se sídlem Drtinova 10, 150 00 Praha 5, za plakáty Fischer rA2 a A3, na částku 9.252
Kč.

3.

Faktura přijatá č. 50170016, ze dne 15. 12. 2017, vystavená společností 3d consulting s.r.o., IČO
24848646, se sídlem Jaromírova 1036/38, 128 00 Praha 4, za BO, CLV, na částku 9.665,50 Kč.

4.

Faktura přijatá č. 50170015, ze dne 8. 12. 2017, vystavená společností 3d consulting s.r.o., IČO
24848646, se sídlem Jaromírova 1036/38, 128 00 Praha 4, za BO, KM, PVC samolepky, na částku
98.003,90 Kč.
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5.

Faktura přijatá č. 50170014, ze dne 15. 12. 2017, vystavená společností Jazz Communications
s.r.o., IČO 26730626, se sídlem Přemyslovská 2345/9, 130 00 Praha 3, za tiskové práce pro
prezidentskou kampaň, na částku 223.825,80 Kč.

6.

Faktura přijatá č. 50170007, ze dne 20. 11. 2017, vystavená společností Jazz Communications
s.r.o., IČO 26730626, se sídlem Přemyslovská 2345/9, 130 00 Praha 3, za dodané zboží a služby,
na částku 78.064,36 Kč.

7.

Faktura přijatá č. 50170003, ze dne 22. 11. 2017, vystavená společností 3d consulting s.r.o., IČO
24848646, se sídlem Jaromírova 1036/38, 128 00 Praha 4, za samolepky, Forex desky, Bigboardy,
smartboardy, letáky A5, na částku 191.129,10 Kč.

8.

Faktura přijatá č. 50180007, ze dne 8. 1. 2018, vystavená společností SAMAB PRESS GROUP, a.s.,
IČO 25524291, se sídlem Cyrilská 357/14, 602 00 Brno, na částku 136.730 Kč.

9.

Faktura přijatá č. 50180005, ze dne 8. 1. 2018, vystavená společností HB Media s.r.o., IČO
28930185, se sídlem Na Kozačce 1289/7, 120 00 Praha 2, na základě rámcové smlouvy
o vykonání služby se společností outdoor akcent s.r.o., na částku 49.912,50 Kč.

10. Faktura přijatá č. 20171001, ze dne 13. 11. 2017, vystavená společností Agentura CEZAA s.r.o.,
IČO 27565793, se sídlem Na Košince 2175/8, 180 00 Praha 8, za poskytnuté služby dle rámcové
smlouvy ze dne 1. 10. 2017 dle vyúčtování za období říjen 2017, na částku 132.761,20 Kč.
11. Faktura přijatá č. 20171002, ze dne 4. 12. 2017, vystavená společností Agentura CEZAA s.r.o., IČO
27565793, se sídlem Na Košince 2175/8, 180 00 Praha 8, za dodané služby dle rámcové smlouvy
za období listopad 2017, na částku 277.545 Kč.
12. Faktura přijatá č. 20171008, ze dne 31. 12. 2017, vystavená společností Agentura CEZAA s.r.o.,
IČO 27565793, se sídlem Na Košince 2175/8, 180 00 Praha 8, za dodané služby dle rámcové
smlouvy za období prosinec 2017 – V., na částku ve výši 288.299,50 Kč.
Kontrolní orgán ověřil, že o těchto fakturách bylo řádně účtováno ve volebním účetnictví, byly
uhrazeny z volebního účtu a byly uvedeny ve Zprávě. Kontrolou tak nebyly shledány závady.

3.3

Webová stránka https://www.pavelfischer.cz

Úřad v rámci kontroly po kontrolované osobě požadoval, aby sdělila seznam internetových stránek,
které byly používány nebo vytvořeny v rámci prezidentské volební kampaně. Dále, aby uvedla, kdo
byl zpracovatelem těchto stránek a zda byl či stále je web (tedy doména a dílo na ní publikované)
v jejím vlastnictví. Rovněž bylo požadováno doložení veškerých účetních dokladů o úhradách
souvisejících s pořízením těchto webových stránek (tj. smluv, objednávek, faktur, protokolů
o převzetí, apod.).
Kontrolovaná osoba, v rámci podání doručeném dne 30. 1. 2020 (č.j. UDH-186/2020), uvedla,
že v rámci kampaně používala internetové stránky https://www.pavelfischer.cz, jejichž
zpracovatelem byl pan Ondřej Klimeš. Webové stránky byly vytvořeny na základě ústní dohody
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a byly spuštěny dne 10. 10. 2017. Pan Ondřej Klimeš byl zpracovatelem, správcem a vlastníkem
domény.
Fakturace za služby pana Ondřeje Klimeše proběhla v rámci faktur přijatých od Agentury CEZAA
s.r.o., IČO 27565793, se sídlem Na Košince 2175/8, 180 00 Praha, která zajišťovala služby pro vedení
kampaně. Do konce kampaně pro volbu prezidenta republiky se jednalo o částky v celkové výši
160.000 Kč, které byly zahrnuty do celkových fakturovaných cen, konkrétně do následujících faktur
přijatých:
-

Faktura přijatá č. 20171001, ze dne 13. 11. 2017, za poskytnuté služby dle rámcové smlouvy
z dne 1. 10. 2017 dle vyúčtování za období říjen 2017, na částku 132.761,20 Kč (za služby pana
Klimeše částka 40.000 Kč).

-

Faktura přijatá č. 20171002, ze dne 4. 12. 2017, za dodané služby dle rámcové smlouvy za období
listopad 2017, na částku 277.545 Kč (za služby pana Klimeše částka 60.000 Kč).

-

Faktura přijatá č. 20171008, ze dne 31. 12. 2017, za dodané služby dle rámcové smlouvy
za období prosinec 2017 – V., na částku ve výši 288.299,50 Kč (za služby pana Klimeše částka
60.000 Kč).

Vzhledem k tomu, že nebyla doložena úhrada za služby pana Ondřeje Klimeše za měsíc leden 2018,
byla kontrolovaná osoba dotázána na skutečnost, jak byl hrazen provoz těchto webových stránek
za měsíc leden 2018 (č.j. UDH-605/2020 ze dne 9. 3. 2020).
Kontrolovaná osoba v podání ze dne 24. 3. 2020 (č.j. UDH-761/2020) kontrolnímu orgánu sdělila:
„Internetové stránky, které byly vytvořeny a používány v rámci prezidentské volební kampaně, byly
umístěny na následující adrese: https://www.pavelfischer.cz. Tuto stránku používáme
do současnosti. Založení stránek a jejich provoz byl hrazen podle přehledu, který jsme předložili
v minulém dopise. Poslední faktura, kterou jsme také minule předložili, byla vystavena v roce 2017, a
to 31. ledna pod číslem č. 170100029. Na základě naší ústní dohody s dodavatelem byl nakonec
do této úhrady zahrnut i provoz a služby do 9. ledna 2018. První následující faktura byla vystavena
a proplacena za únor 2018. Od tohoto měsíce hradím provoz stránek až do současnosti,
a to na základě měsíční fakturace.“
Vzhledem ke skutečnosti, že kampaň kontrolované osoby byla oficiálně ukončena ke dni 9. 1. 2018,
což kontrolovaná osoba sdělila Úřadu v podání ze dne 9. 1. 2018 (č.j. UDH-22/2018-3), Úřad považuje
zaslané vysvětlení kontrolované osoby za uspokojivé.
3.4

Informace o převedení nevyužitých peněz na dobročinné účely

Kontrolní orgán prověřil, zda kontrolovaná osoba splnila povinnost stanovenou v ust. § 38 odst. 6
zákona o volbě prezidenta, podle níž kandidát na funkci prezidenta republiky do 15 dnů ode dne,
kdy byly peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň převedeny na veřejně
prospěšný účel podle § 24 odst. 6, zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na svých
internetových stránkách a současně zašle Úřadu jím podepsanou informaci o tom, komu, v jakém
rozsahu a na jaký veřejně prospěšný účel byly tyto peněžní prostředky převedeny.
Informace o převodu zůstatku na volebním účtu na dobročinné účely jsou uvedené ve zprávě
o financování volební kampaně, jež byla na Úřad doručena dne 23. 8. 2018 (č.j. UDH- 582/2018) a dále
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v podání zaslaném Úřadu dne 10. 9. 2018 (č.j. UDH-950/2018). Kontrolovaná osoba rovněž dne
10. 9. 2018 zveřejnila tuto informaci na svých internetových stránkách.
Kontrolou bylo ověřeno, že dne 27. 3. 2018 byla provedena platba ve výši 241,08 Kč z volebního účtu
na bankovní účet č. 75450006/2700, který náleží Hospici svatého Lazara z.s., IČO 66361508, se sídlem
Sladkovského 2472/66A, 326 00 Plzeň. 1
Kontrolou bylo prověřeno, že v případě kontrolované osoby byla dodržena zákonná lhůta pro
oznámení Úřadu o převedení nevyužitých prostředků na volební kampaň na veřejně prospěšný účel,
a že v zákonné lhůtě byla tato informace kontrolovanou osobou zveřejněna na internetových
stránkách.

3.5

Náklady na outdoorovou reklamu

Kontrolní orgán prověřil, zda kontrolovaná osoba splnila povinnost stanovenou v ust. § 38 odst. 3
zákona o volbě prezidenta, a to uvedením všech výdajů na volební kampaň, včetně bezúplatných
plnění, se zaměřením na výdaje na outdoorovou reklamu.
Za tímto účelem byla kontrolovaná osoba v oznámení o zahájení kontroly (č.j. UDH-03337/2019)
vyzvána k předložení veškerých účetních dokladů k úhradách souvisejících s tiskovou (např. noviny,
časopisy atd.) a venkovní (např. billboardy, plakáty apod.) reklamou (tj. smlouvy, objednávky,
faktury, protokoly o převzetí, apod.). V této souvislosti poskytla kontrolovaná osoba příslušné
doklady – smlouvy a faktury se společností outdoor akzent s.r.o., IČO 00545911, se sídlem Štětkova
1638/18, 140 00 Praha 4. Doplňující dotaz kontrolního orgánu následně směřoval k tomu, zda byla
v oblasti outdoorové reklamy poskytnuta nějaká sleva z ceny obvyklé, a zda tuto slevu kontrolovaná
osoba vykázala jako nepeněžní plnění.
Z kopie smlouvy č. 318691 / CH, kterou ke kontrolnímu bodu kontrolovaná osoba poskytla, a která
byla uzavřená mezi kontrolovanou osobou a společností outdoor akzent s.r.o., IČO 00545911,
se sídlem Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 vyplynulo, že hodnota nepeněžního daru byla vyčíslena
na částku 992.500 Kč.
Na základě výzvy kontrolního orgánu kontrolovaná osoba dne 24. 3. 2020 (č.j. UDH-761/2020) sdělila:
„V odpovědi upřesňujeme, že jsme o žádné slevě z ceny obvyklé se společností Outdoor akzent s.r.o.
nevyjednávali. Zakázku na venkovní reklamu zajišťovala společnost HB media, která také
zprostředkovala vyjednání smlouvy se společností Outdoor akzent. S vedením této společnosti jsme se
osobně neviděli, o poskytnutí slevy jsme žádná jednání nevedli. Tato položka se pak skutečně objevila
v textu smlouvy, jak píše
te
, ale my jsme ji do úče
tnictví ne
zahrnuli. Šlo z naší strany
o opomenutí, nikoli o záměr. K dotazu Úřadu, zda a kde ve Zprávě byla tato sleva vykázána jako
bezúplatné plnění, kontrolovaná osoba uvedla: „O slevách jsme nejednali. Na základě uzavřené
smlouvy jsme dostali náklady k proplacení formou zálohy, do výsledných nákladů jsme vzhledem
k výše uvedenému žádné bezúplatné plnění ve zprávě o financování k této položce neuvedli. Přikládám
seznam příslušných faktur i strojově čitelnou podobou příslušné tabulky našeho účetnictví. Jako

1

Číslo bankovního účtu je veřejně dostupné na internetové stránce https://hsl.cz/.
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bezúplatné plnění jsme tuto slevu v účetnictví nikde nevykázali. Z naší strany šlo
o opomenutí při zpracování účetní dokumentace, v níž jsme vykazovali přehled bezúplatných plnění.“
Přestože je dle dalších kontrolních zjištění Úřadu běžně poskytována kandidátům na funkci
prezidenta republiky sleva v oblasti různých marketingových služeb, právě v oblasti outdoorové
reklamy jsou tyto slevy oproti „ceníkovým cenám“ markantní. Je proto povinností kontrolované
osoby, aby buď zajistila a na vyžádání kontrolního orgánu doložila, že jí získaná sleva odpovídá
situaci v místě a čase obvyklé, nebo, pokud tohoto není schopna, slevu automaticky vykázala jako
bezúplatné plnění ve zprávě o financování volební kampaně.
Tuto slevu tak měla kontrolovaná osoba vykázat jakožto bezúplatné plnění poskytnuté kandidátovi
na funkci prezidenta. Není však možné tuto slevu v plné výši tak, jak je deklarována na faktuře,
započítat jako bezúplatné plnění, neboť skutečná výše bezúplatného plnění se odvíjí od tzv. ceny
obvyklé 2 za poskytnutou službu. K této skutečnosti tedy v rámci kontrolních závěrů kontrolní orgán
nepřihlíží, neboť není možné tyto výdaje, resp. bezúplatné plnění, vyčíslit.

3.6

Náklady na propagaci na sociální síti Facebook

Kontrolou bylo zjištěno, že v době volební kampaně byl kontrolovanou osobou provozován veřejný
sponzorovaný profil na sociální síti Facebook (Pavel Fischer – prezident 2018,
https://www.facebook.com/PavelFischerOfficial/). Kontrola se zaměřila na vykazování údajů
o platbách za reklamu na tomto médiu podle ust. § 38 odst. 3 písm. b) zákona o volbě prezidenta.
Vzhledem k tomu, že nebylo možné identifikovat platby za úhradu nákladů na sociální síti Facebook
ze Zprávy, kontrolní orgán si v rámci kontroly vyžádal předložení seznamu všech profilů na sociální
síti Facebook, které kontrolovaná osoba používala nebo vytvořila v rámci své prezidentské volební
kampaně. Dále byla vyzvána k předložení přehledu veškerých reklam za období prezidentské
kampaně, které na těchto profilech byly provozovány.

Pojem „cena obvyklá“ není v rámci volebních zákonů nikterak definován. Kontrolní orgán tedy per analogiam
iuris (srov. ust. § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997, o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon
o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů) cenu obvyklou chápe jako cenu, která by byla dosažena
při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby
v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají
na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů
prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například
stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí
zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou
se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena
vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.

2

Úřad dále také zohlednil definici uvedenou v zákoně č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
dle nějž se cenou obvyklou rozumí cena shodného nebo z hlediska užití porovnatelného nebo vzájemně
zastupitelného zboží volně sjednávaná mezi prodávajícími a kupujícími, kteří jsou na sobě navzájem
ekonomicky, kapitálově nebo personálně nezávislí na daném trhu, který není ohrožen účinky omezení
hospodářské soutěže. Nelze-li zjistit cenu obvyklou na trhu, určí se cena pro posouzení, zda nedochází
ke zneužití výhodnějšího hospodářského postavení, kalkulačním propočtem ekonomicky oprávněných
nákladů a přiměřeného zisku.
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Kontrolovaná osoba dne 30. 1. 2020 (č.j. UDH-186/2020) předložila požadované podklady, které
doprovodila popisem reklamních aktivit na sociální síti Facebook. Kontrolovaná osoba konkrétně
předložila: 1. přehled kampaně na sociální síti Facebook v období od 6. 10. 2017 do 12. 1. 2018;
2. faktury přijaté od společnosti HB Media s.r.o., IČO 28930185, se sídlem Na Kozačce 1289/7, 120 00
Praha 2 (faktura č. 20170174 ze dne 31. 12. 2017 vystavená na částku 895.730,90 Kč; faktura
č. 20180005 ze dne 8. 1. 2018, vystavená na částku 345.583,90 Kč; faktura č. 20180008 ze dne
12. 1. 2018, vystavená na částku 96.837,50 Kč); 3. přehled kampaně v období od 30. 11. 2017
do 12. 1. 2018; 4. snímek s oznámením o přesunu aktivit na profil @PavelFischerOfficial.
Na základě předložených faktur byly identifikovány platby za úhradu nákladů na sociální síti
Facebook ve volebním účetnictví a na volebním účtu a bylo ověřeno, že platby za propagaci
na sociální síti Facebook byly hrazeny z volebního účtu a započteny do celkových výdajů na volební
kampaň.

3.7

Zaúčtování volebních nákladů

Z předloženého účetnictví kontrolovanou osobou ze dne 9. 1. 2018 (č.j. UDH-22/2018-3) vyplynulo,
že o bezúplatném plnění v celkové výši 1.313.323 Kč bylo účtováno na nákladovém účtu číslo 5183 –
ost. sl. nepeněžní plnění. Celkové zaúčtované volební výdaje byly vyčísleny na částku ve výši
8.577.987,43 Kč. Z podání ze dne 23. 4. 2018 (č.j. UDH-582/2018) vyplynulo, že o bezúplatném plnění
v celkové výši 1.313.323 Kč bylo rovněž účtováno na nákladovém účtu číslo 5183 – ost. sl. nepeněžní
plnění, ale celková výše zaúčtovaných nákladů byla vyčíslena ve výši 8.381.710,82 Kč.
Z předložených dokladů tak vyplynulo, že výše celkových zaúčtovaných volebních nákladů byla
rozdílná.
Protože nebylo možné jednoznačně stanovit celkovou výši volebních nákladů, kontrolní orgán
si v rámci kontroly vyžádal předložení veškerého účetnictví týkajícího se volební kampaně. Kontrolní
orgán rovněž po kontrolované osobě požadoval vyčíslení celkových nákladů volební kampaně
jednou souhrnnou částkou a dále předložení veškerých prvotních dokladů (tj. smluv, objednávek,
faktur) k tzv. výdajům hrazených kandidátem v celkové výši 110.000 Kč, a ke sdělení informace, kde
v účetnictví bylo o těchto nákladech účtováno.
Kontrolovaná osoba předložila požadované doklady a účetnictví a uvedla: „Zároveň se Vám chci
tímto omluvit. Zaslal jsem totiž neúplnou účetní dokumentaci, a teprve při této kontrole jsme zjistili, že
jsem kompletní dokumentaci ani nedostal, takže jsem odevzdával pouze část. Nebyl v tom úmysl, paní
účetní věci včas a řádně zpracovala, ale nedostaly se ke mně kompletní.“
Z předloženého účetnictví vyplývá výše zaúčtovaných nákladů dle níže uvedené tabulky:
Tabulka 1: Výše zaúčtovaných nákladů

Název účtu
5014 Spotřeba materiálu - letáky vizitky atd.
5015 Spotřeba materiálu - propagační předměty
5016 Spotřeba materiálu - drobný hmotný majetek
5017 Spotřeba materiálu - vybavení kanceláře
512 Cestovné
513 Náklady na represent.
5180 Služba -Web (tvorba, design a správa web
5181Služby - reklama , inzerce, propagace
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Celková částka
794.091,40 Kč
21.757,00 Kč
2.350,00 Kč
42.818,38 Kč
44.546,00 Kč
65.663,62 Kč
1.291.227,30 Kč
2.667.324,71 Kč

5182 Služby IT , nájem, účet. a pers. ag.
5183 Ost. služby Nepeněžní plnění § 37 odst. 2
5184 Ostatní služby - poštovné
5186 Inzerce (billboardy a plakáty)
5188 Ostatní služby, tisk
5189 Ost. služby jinde neuvedené
543 Dary
568 Ost. finanč. Náklady

1.693.069,10 Kč
1.313.323,00 Kč
12.783,00 Kč
301.890,16 Kč
122.686,00 Kč
6.470,07 Kč
241,08 Kč
1.470,00 Kč

Zaúčtované volební náklady celkem činí 8.381.710,82 Kč
Zaúčtované volební náklady bez bezúplatného plnění zaúčtovaného na účtu 5183 činí
7.068.387,82 Kč.
V zaslaném účetnictví tak činí celkové zaúčtované volební náklady částku ve výši 8.381.710,82 Kč, s
tím, že o bezúplatném plnění v celkové výši 1.313.323 Kč bylo účtováno na nákladovém účtu číslo
5183 – ost. sl. nepeněžní plnění. Z předloženého účetnictví a na základě vyjádření kontrolované
osoby činí celkové volební výdaje částku ve výši 8.491.710,82 Kč, tj. součet částky 8.381.710,82 Kč a
částky ve výši 110.000 Kč - výdaje hrazené kandidátem, o kterých nebylo účtováno.
Vzhledem k tomu, že u kontrolované osoby byl zjištěn rozdíl ve výši zaúčtovaných volebních
nákladů, vyzval kontrolní orgán kontrolovanou osobu dne 9. 3. 2020 (č.j. UDH-605/2020), aby
vysvětlila rozdíl mezi celkovými zaúčtovanými volebními výdaji uvedenými v podání doručeném
Úřadu dne 9. 1. 2018 (č.j. UDH-22/2018) a ze dne 30. 1. 2020 (č.j. UDH-186/2020), tedy v částce ve výši
8.577.987,43 Kč a ve výši 8.381.710,82 Kč.
Kontrolovaná osoba dne 24. 3. 2020 (č.j. 761/2020) sdělila: „ ….ke dni 9.1.2018 byly předloženy účetní
výkazy v situaci, kdy jsme teprve očekávali některé zbývající účetní doklady. Ty přicházely
až do konce měsíce ledna 2018. Proto jsme zde vyšli z předpokladu částky nákladů, které teprve
obdržíme od dodavatelů k proplacení. Tento předpoklad se promítl do podoby účetnictví. Tato částka
byla zaúčtována na účtu dohadných položek pasivních vnitřními doklady VD 18/002 a 18/003 v hodnotě
938.836,-. Po obdržení zbývajících dokladů, tedy po dni 9.1.2018, byly tyto faktury účtovány čerpáním
dohadných položek pasivních, protože částka součtu obdržených faktur byla nižší, než se původně
předpokládalo. Učinili jsme tak dokladem VD 18/004 a provedli tím rozpuštění nevyčerpaných položek
pasivních v hodnotě 196.517,69 Kč.“
Tabulka 2: Rekapitulace kontrolované osoby

Rekapitulace

3

náklady 9. 1. 2018, předpoklad

Kč

8.577.987,43

Náklady 30. 1. 2018

Kč

8.381.710,82

rozdíl

Kč

196.276,61

VD 18/004

Kč

196.517,69

rozdíl 3

Kč

241,08

Hodnota daru poskytnutého dne 27. 3. 2018 pro Hospic svatého Lazara, z.s.

15

Kontrolní orgán konstatuje, že dodatečně předložené účetnictví ke kontrole je koherentní a není tak
v rozporu se zákonem o volbě prezidenta.
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4. Kontrolní zjištění
4.1

Volební účet

Kontrolou bylo prověřováno, zda byly dodrženy lhůty a s tím související povinnosti, pro nakládání
s volebním účtem uvedené v ust. § 24 zákona o volbě prezidenta.
4.1.1

Splnění povinnosti podle ust. § 24 odst. 6 zákona o volbě prezidenta

Zákonodárce v ust. § 24 odst. 6 zákona o volbě prezidenta kandidátům stanovil povinnost do 60 dnů
po uplynutí doby uvedené v odst. 4 4 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 31. 7. 2018 do 1. 10. 2018.
Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba převedla dne 27. 3. 2018 nevyužité peněžní
prostředky ve výši 241,08 Kč ve prospěch účtu společnosti Hospic svatého Lazara z.s., IČO
66361508, se sídlem Sladkovského 2472/66A, 326 00 Plzeň, což je spolek zabývající se paliativní
(hospicovou) péčí.
S ohledem na výše uvedené kontrolní orgán konstatuje, že tím, že kontrolovaná osoba dne
27. 3. 2018 převedla nevyužité prostředky ve prospěch účtu společnosti Hospic svatého Lazara,
z.s., nebyla splněna povinnost stanovená v ust. § 24 odst. 4 a odst. 6 zákona o volbě prezidenta,
neboť k převodu finančních prostředků mělo dojít v období od 31. 7. 2018 do 1. 10. 2018.
4.1.2

Splnění povinnosti podle ust. § 24 odst. 7 zákona o volbě prezidenta

Povinností kandidáta na funkci prezidenta republiky je v souladu s ust. § 24 odst. 7 zákona o volbě
prezidenta povinnost zrušit volební účet teprve poté, co z něj byly podle odstavce 5 a 6 převedeny
veškeré peněžní prostředky nevyužité na volební kampaň.
Zákonodárce v ust. § 24 odst. 6 zákona o volbě prezidenta kandidátům stanovil povinnost do 60 dnů
po uplynutí doby uvedené v odst. 4 5 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.
Rovněž v návaznosti na ust. § 24 odst. 4 zmíněného zákona, kandidát na funkci prezidenta republiky
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 vyhlášení volby; tento zákaz se nevztahuje na úhradu výdajů
na volební kampaň podle ust. § 37 zákona o volbě prezidenta.
5
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 vyhlášení volby; tento zákaz se nevztahuje na úhradu výdajů
na volební kampaň podle ust. § 37 zákona o volbě prezidenta.
4
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s peněžními prostředky na volebním účtu nevyužitými na volební kampaň nemůže nakládat po dobu
180 dnů ode dne vyhlášení celkového výsledku volby, tj. (s přihlédnutím k ust. § 607 občanského
zákoníku) do dne 30. 7. 2018.
V rámci předmětného kontrolního bodu předložila kontrolovaná osoba Potvrzení o vedení
volebního účtu ze dne 23. 1. 2020 od Fio banky, a.s., IČO 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10,
117 21 Praha 1, z něhož vyplývá, že zrušila volební účet ke dni 2. 5. 2018.
S ohledem na výše uvedené kontrolní orgán konstatuje, že tím, že kontrolovaná osoba zrušila
volební účet dne 2. 5. 2018, porušila povinnost stanovenou v ust. § 24 odst. 7 zákona o volbě
prezidenta.

4.2

Veřejný přístup k volebnímu účtu podle ust. § 38 odst. 1 zákona o volbě prezidenta

Ust. § 38 odst. 1 zákona o volbě prezidenta stanoví povinnost kandidátovi na funkci prezidenta
republiky, zajistit, aby přístup k volebnímu účtu byl po dobu trvání tohoto účtu, vymezenou v § 24,
zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup na jeho internetových stránkách.
Přehled lhůt platných pro kontrolovanou osobu je uveden v níže uvedené tabulce 3. Z této tabulky
vyplývá i lhůta, po kterou měl kandidát na funkci prezidenta republiky zajistit, aby přístup
k volebnímu účtu byl po dobu trvání tohoto účtu vymezenou v § 24 odst. 1 zákona o volbě
prezidenta, zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na jeho internetových stránkách.
Ze smlouvy o zrušení volebního účtu, kterou kontrolovaná osoba předložila kontrolnímu orgánu
na základě výzvy, vyplývá, že volební účet byl zrušen dne 2. 5. 2018, byť z ust. § 24 odst. 7 zákona
o volbě prezidenta vyplývá 6, že volební účet mohl být zrušen nejdříve dne 31. 7. 2018.
Na základě výzvy Úřadu k zabezpečení funkčního odkazu na volební účet ze dne 23. 5. 2018
(č.j. UDH-668/2018-1), kontrolovaná osoba nejprve telefonicky přislíbila, že ve Fio bance, a.s. zajistí,
aby byl náhled na zrušený volební účet obnoven. Následně v podání doručeném Úřadu dne
10. 9. 2018 (č.j. UDH-950/2018) sdělila: „V bance Fio dnes budu opět požadovat zpřístupnění
transparentního účtu – zavřeli ho krátce poté, kdy jsem ho přestal používat a na mou písemnou žádost
o nové zpřístupnění dosud neodpověděli. Mezitím na webové stránce vyvěsíme výpisy z účtu a
informaci o daru Hospici….“ Součástí sdělení byly rovněž výpisy z volebního účtu, a to za období od
6. 10. 2017 do 27. 3. 2018. Tyto bankovní výpisy byly rovněž zveřejněny na internetových stránkách
kontrolované osoby.
S ohledem na výše uvedené kontrolní orgán konstatuje, že kontrolovaná osoba nezajistila, aby
přístup k volebnímu účtu byl po dobu trvání tohoto účtu, jež je vymezena v ust. § 24 odst. 1
a násl. zákona o volbě prezidenta, zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na jeho
internetových stránkách a došlo tak k porušení ust. § 38 odst. 1 zákona o volbě prezidenta.

Volební účet lze zrušit teprve poté, co z něj byly podle odst. 5 a 6 převedeny veškeré peněžní prostředky
nevyužité na volební kampaň.
6
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4.3

Zpráva a účetnictví týkající se volební kampaně

Podle ust. § 38 odst. 2 zákona o volbě prezidenta zveřejní kandidát na funkci prezidenta republiky
do 90 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledku volby, způsobem umožňujícím dálkový přístup
na svých internetových stránkách zprávu o financování volební kampaně.
Ust. § 38 odst. 3 zákona o volbě prezidenta stanoví, 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.
Povinností kandidáta na funkci prezidenta je rovněž dle ust. § 38 odst. 4 zákona o volbě prezidenta,
zprávu o financování volební kampaně zveřejnit podle odstavce 2 na formuláři, jehož vzor stanoví
Úřad vyhláškou.
Kontrolovaná osoba měla v souladu s ust. § 38 odst. 5 zákona o volbě prezidenta Úřadu zaslat
veškeré účetnictví týkající se volební kampaně a jím podepsanou Zprávu, a to do 90 dnů ode dne
vyhlášení celkového výsledku volby, tedy do dne 30. 4. 2018. Kontrolní orgán konstatuje,
že kontrolovaná osoba účetnictví dodala již dne 9. 1. 2018, ale pouze v rozsahu nákladových účtů.
Zprávu o financování volební kampaně dodala kontrolovaná osoba dne 23. 4. 2018 (č.j. UDH582/2018). Spolu se Zprávou dne 23. 4. 2018 předložila kontrolovaná osoba účetnictví, jež
obsahovalo pouze výkaz zisku a ztráty, aktiva, pasiva a výsledovku.
V rámci předmětného kontrolního bodu dospěl kontrolní orgán k závěru, že kontrolovanou osobou
nebylo předloženo veškeré účetnictví, neboť kontrolovaná osoba předložila pouze výkaz zisku
a ztráty, aktiva, pasiva a výsledovku. 7
V rámci úkonů předcházejících kontrole, kontrolní orgán dále zjišťoval, zda kontrolovaná osoba
v souladu s ust. § 38 odst. 2 zákona o volbě prezidenta zveřejnila způsobem umožňujícím dálkový
přístup na svých internetových stránkách zprávu o financování volební kampaně a zda je tato Zpráva
zveřejněna na formuláři, jehož vzor stanovil Úřad vyhláškou. 8

Pojem „veškeré účetnictví“ Úřad specifikoval na svých internetových stránkách v sekci „Dotazy a odpovědi“
v bodu č. 28, dostupné https://www.udhpsh.cz/dotazy-odpovedi-prezident#ot28
8
Vyhláška č. 113/2017 Sb., o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně
7
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Úřad v této souvislosti zjistil, že Zpráva nebyla předložena na formuláři, jehož vzor stanovil Úřad
vyhláškou č. 113/2017 Sb., o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně,
tedy ani v předepsané podobě nebyla zveřejněna na internetových stránkách kontrolované osoby.
Na základě výše uvedeného kontrolní orgán konstatuje, že tím, že Zpráva nebyla
na internetových stránkách kontrolované osoby zveřejněna na formuláři, jehož vzor Úřad
stanovil vyhláškou, došlo k porušení povinnosti stanovené v ust. § 38 odst. 4 zákona o volbě
prezidenta. Kontrolní orgán rovněž konstatuje, že tím, že předložené účetnictví nebylo dodáno
kompletní a nejednalo se tedy o veškeré účetnictví týkající se volební kampaně, byla porušena
povinnost stanovená v ust. § 38 odst. 5 zákona o volbě prezidenta.
Tabulka 3: Shrnutí ke lhůtám souvisejícím s volební kampaní

Založení volebního účtu

Zákonné lhůty platné pro
kontrolovanou osobu9
Nejpozději 6. 10. 2017

Lhůta pro nakládání
s prostředky na účtu

Od 6. 10. 2017 do 30. 7. 2018

Lhůta pro převod na veřejně
prospěšný účel

Nejdříve od 31. 7. 2018 do 1.
10. 2018

Lhůta pro zrušení volebního
účtu

Nejdříve od 31. 7. 2018 do 1.
10. 2018

Lhůta pro oznámení Úřadu
o převedení nevyužitých
prostředků na volební kampaň
na veřejně prospěšný účel
Lhůta pro zveřejnění
na internetových stránkách
s informacemi o financování

Nejdříve od 14. 8. 2018,
nejpozději do 16. 10. 2018

Nejdříve od 14. 8. 2018,
nejpozději do 16. 10. 2018

Lhůty, ve kterých konala
kontrolovaná osoba
6. 10. 2017 (je v souladu s ust.
§ 24 odst. 1 zákona o volbě
prezidenta) 10
Od 6. 10. 2017 do 26. 3. 2018
(je v rozporu s ust. § 24 odst. 4
zákona o volbě prezidenta)
27. 3. 2018 (je v rozporu s ust.
§ 24 odst. 6 zákona o volbě
prezidenta)
2. 5. 2018 (je v rozporu s ust. §
24 odst. 7 zákona o volbě
prezidenta)
23. 8. 2019 a 10. 9. 2018 (je
v souladu s ust. § 38 odst. 6
zákona o volbě prezidenta)
10. 9. 2018 (je v souladu s ust.
§ 38 odst. 6 zákona o volbě
prezidenta)

Lhůty uvedené v zákoně o volbě prezidenta se používají ve vazbě na ust. § 607 občanského zákoníku, podle
něhož připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den
nejblíže následující.
10
Volební kampaň byla podle ust. § 35 odst. 3 zákona o volbě prezidenta zahájena dnem vyhlášení volby
prezidenta republiky, tj. dne 28. 8. 2017, kdy bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 275/2017 Sb.,
rozhodnutí předsedy Senátu o vyhlášení volby prezidenta republiky. Nicméně dle výkladu Úřadu nastává pro
kandidáta, který do kampaně vstupuje až po jejím oficiálním zahájení, povinnost zřídit si volební účet v den,
v němž svým jednáním poprvé naplnil znaky volební kampaně. Úřad zastává stanovisko, že tito kandidáti
a kandidující subjekty v den zahájení své volební kampaně již mají mít zřízený volební účet a tento mají
povinnost Úřadu neprodleně oznámit. Kontrolovaná osoba oficiálně vstoupila do prezidentské kampaně
až po jejím zahájení. Volební účet byl založen dne 6. 10. 2017, a dne 6. 10. 2017 došlo k prvním platebním
transakcím na volebním účtu. Také z volebního účetnictví předloženého ke kontrole vyplývá, že i v pokladně
(účet 211) byl první pohyb dne 6. 10. 2017. Vzhledem k tomu, že pohyby na volebním účtu byly ode dne
6. 10. 2017, je lhůta pro založení volebního účtu nejpozději dne 6. 10. 2017. Informace o zřízení účtu s uvedením
čísla účtu 2001304080/2010 byla Úřadu sdělena dne 31. 10. 2017 (č.j. UDH-1059/2017). Následně byla Úřadu
zaslána adresa internetové stránky, na které se zobrazuje obsah transparentního volebního účtu podáním
zaslaným z datové schránky kontrolované osoby, a to dne 6. 11. 2017 (č.j. UDH-1084/2017).
9
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volební kampaně, komu a
v jakém rozsahu a na jaký
veřejně prospěšný účel byly
peněžní prostředky
na volebním účtu nevyužité na
volební kampaň převedeny na
veřejně prospěšný účel
Lhůta pro dálkový přístup
k volebnímu účtu

4.4

Nejpozději od 6. 10. 2017 do
31. 7. 2018

od 6. 10. 2017 do 2. 5. 2018 (je
v rozporu s ust. § 38 odst. 1
zákona o volbě prezidenta)

Bezúplatná plnění poskytnutá kandidátovi

Kontrolou bylo prověřováno, zda zpráva o financování volební kampaně obsahuje povinné údaje,
jež stanovuje ust. § 38 odst. 3 písm. a) zákona o volbě prezidenta 11 v návaznosti na vyhlášku
č. 113/2017 Sb., o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně.
Z předložené Zprávy lze u bezúplatných plnění pouze vyčíst:
5.1 Reklamní plochy

5.1

Věc
Bannery
Billboardy
Plakáty
Reklamní plochy celkem

Počet
237
3
1294

V ceně
177.750 Kč
15.000 Kč
258.800 Kč
451.550 Kč

5.2 Ostatní plnění

5.2

Věc
Plakáty a letáky
Výlep
Samolepky
Materiál na „placky“
Pronájem o ozvučení pódia
Inzerce
Pošta - distribuce
Ostatní celkem

V ceně
22.556 Kč
7.508 Kč
97.472 Kč
22.764 Kč
15.950 Kč
8.039 Kč
57.964 Kč
232.253 Kč

5.3 Práce dobrovolníků

11

Ust. § 38 odst. 3 zákona o volbě prezidenta stanoví, 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,
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Dobrovolníci vykázali celkem 5.246 odpracovaných hodin za 629.520 Kč. Vycházíme z ceny
za hodinovou práci obvyklé, tj. 120 Kč/hod.
Osob
5.3

239 dobrovolníků

Orientační
sazba
120 Kč/hod.

Počet hodin

Což odpovídá hodnotě

5.246

629.520 Kč

Ve Zprávě předložené kontrolovanou osobou je tak pouze obecný přehled bez uvedení jednotlivých
poskytovatelů bezúplatného plnění a bez uvedení povinných identifikačních údajů stanovených
v ust. § 36 odst. 3 zákona o volbě prezidenta.
V rámci předmětného kontrolního bodu dospěl kontrolní orgán k závěru, že tím, že ve Zprávě
nebyl uveden přehled jednotlivých poskytovatelů bezúplatného plnění s uvedením povinných
údajů v souladu s ust. § 36 odst. 3 zákona o volbě prezidenta, došlo k porušení ust. § 38 odst. 3
písm. a) zákona o volbě prezidenta.

4.5

Přehled výdajů na volební kampaň

Kontrolou bylo prověřováno, zda Zpráva obsahuje povinné údaje, jež stanovuje ust. § 38 odst. 3
písm. b) zákona o volbě prezidenta 12 v návaznosti na vyhlášku č. 113/2017 Sb., o vzoru formuláře pro
zveřejnění zprávy o financování volební kampaně.
Ve Zprávě jsou uvedeny pouze kumulované údaje, a to za:
Nákup reklamního, inzertního prostoru, webových stránek ve výši

3.958.522,01 Kč

Výrobu propagace (tiskoviny, letáky, propagační předměty, výroba videomateriálu včetně
volebních spotů) ve výši
1.242.774,56 Kč
Cestovné ve výši

44.546,00 Kč

Reprezentaci ve výši

65.663,62 Kč

Náklady za pronájem, provoz a personální služby štábu uvádí ve výši

1.748.670,48 Kč

Celkem

7.060.176,67 Kč

Z výše uvedeného vyplývá, že celkové uváděné výdaje ve Zprávě ve výši 7.060.176,67 Kč
neodpovídají celkové výši zaúčtovaných nákladů 7.068.387,82 Kč (bez výše v částce 1.313.323 Kč
zaúčtovaného bezúplatného plnění). Zpráva tedy v části 4) není úplná.
Ve Zprávě předložené kontrolovanou osobou je tak pouze obecný přehled výdajů bez uvedení
konkrétního účelu a bez uvedení povinných identifikačních údajů.

12

Ust. § 38 odst. 3 zákona o volbě prezidenta stanoví, že zpráva o financování volební kampaně obsahuje:
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
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V rámci předmětného kontrolního bodu dospěl kontrolní orgán k závěru, že tím, že ve Zprávě
nebyl uveden přehled jednotlivých výdajů na volební kampaň s uvedením účelu; bylo-li plnění
poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, s uvedením identifikačních údajů poskytovatele
v rozsahu stanoveném v § 36 odst. 3, došlo k porušení ust. § 38 odst. 3 písm. b) zákona o volbě
prezidenta.

4.6

Neúplná identifikace dárců

Z předložené Zprávy kontrolovanou osobou vyplývá, že přijala finanční dary od 506 dárců v celkové
výši 7.052.688,27 Kč.
V předloženém účetnictví jsou dary členěny na dary od tuzemských dárců ve výši 4.712.372,42 Kč
zaúčtované na výnosovém účtu 6482 - dary od tuzemských subjektů a od zahraničních dárců ve výši
2.340.315,85 Kč zaúčtované na výnosovém účtu 6481- dary od zahraničních subjektů. Zaúčtované
finanční dary činily celkovou výši 7.052.688,27 Kč. Kontrolou bylo zjištěno, že tato částka
koresponduje s výší darů, které jsou evidované na volebním účtu a v pokladně.
Kontrolou bylo prověřováno, zda Zpráva obsahuje zákonem požadované údaje o dárcích peněžitých
darů, tj. údaje podle ust. § 36 odst. 3 zákona o volbě prezidenta republiky, 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.
Úřad v oznámení o zahájení kontroly č.j. UDH-03337/2019 ze dne 26. 11. 2019, požadoval v bodu 4)
předložení seznamu všech osob, které ve prospěch kontrolované osoby uhradily nebo se zavázaly
uhradit výdaje na volební kampaň, poskytly peněžní dar nebo bezúplatné plnění, identifikované
podle zákona o volbě prezidenta, ve strojově čitelném formátu.
Na základě tohoto požadavku Úřadu kontrolovaná osoba zaslala podání zaevidované dne
30. 1. 2020 (č.j. UDH-00186/2020), v rámci kterého, předložila seznam všech dárců a uvedla: „Volební
tým učinil vše, aby identifikoval tyto dárce. To se však u všech nepodařilo“.
Na základě výzvy Úřadu ze dne 9. 3. 2020, č.j. UDH-605/2020 byl kontrolovanou osobou zaslán
přehled dárců, u kterých nebyly údaje v době zveřejnění známy, a to ve strojově čitelném formátu.
Jedná se o níže uvedený seznam dárců:
Tabulka 4: Seznam dárců

1 4 000 Kč Marie Kuchařová
2 4 000 Kč Josef Petlák
3 3 000 Kč Zdeněk Fuchs
4 2 500 Kč Jan Fiedler
5 2 018 Kč Martin Cudka Praha
6 2 000 Kč Hana Beránková Praha
7 2 000 Kč BNP Paribas Personal Praha
8 2 000 Kč Pavel Horák
9 2 000 Kč Miroslav Janout
10 2 000 Kč Mgr. Václav Kapsa
11 2 000 Kč Jaroslav Klápště

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
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777 Kč Václav Kabriel
750 Kč Pavel Zedníček
690 Kč David Hlavinka
600 Kč Pavel Stašek
600 Kč Matěj Svoboda
500 Kč Stanislav Ambrož
500 Kč Marie Černíková
500 Kč Jan Friede
500 Kč Jan Friede
500 Kč Jiří Horčička
500 Kč Markéta Hosnedlová

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

2 000 Kč Věroslava Klárová
2 000 Kč Bohumil Krebs
2 000 Kč Bohdana Kučerová Praha
2 000 Kč Bohumil Šmucr
2 000 Kč Jan Zahradníček
2 000 Kč Kamila Ženatá
1 965 Kč Jan Hrudka
1 500 Kč Martin Tuček
1 500 Kč Helena Žofáková 1969 Praha
1 200 Kč Veronika Vaněčková
1 200 Kč Martin Zima Praha
1 000 Kč Hynek Bartoš
1 000 Kč Zdeněk Bláha
1 000 Kč Magdalena Bousi
1 000 Kč Aleš Cimala
1 000 Kč Martin Čech
1 000 Kč Jan Divecký
1 000 Kč Jiří Fischer
1 000 Kč Petr Gabrlik
1 000 Kč Dominik Gregora
1 000 Kč Jiří Heiser
1 000 Kč Stanislava Holadová
1 000 Kč Jana Holemářová
1 000 Kč Pavel Holešinský
1 000 Kč Erich Chalupa
1 000 Kč Jan Chlebovský
1 000 Kč Radek Jakoubek
1 000 Kč Ludmila Josefusová
1 000 Kč David Kazický
1 000 Kč Jan Košák
1 000 Kč Václav Koukal
1 000 Kč Josef Křička
1 000 Kč Marie Leváková
1 000 Kč Marcela Lisová
1 000 Kč Juraj Lovecký 1970 Praha
1 000 Kč Pavla Macounová 1968 Praha
1 000 Tomáš Marek 01.01.1950 Praha
1 000 Kč Mariana Muchová
1 000 Kč David Novotný
1 000 Kč Božena Ondrová
1 000 Kč Dominik Oujeský
1 000 Kč Jana Pěcháčková
1 000 Kč Jan Ruschka
1 000 Kč Jiri Sapak
1 000 Kč Robert Sedlák

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
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500 Kč Tetana Jahoda
500 Kč Filip Jakš 1997 Praha
500 Kč Ondřej Ježek
500 Kč Jana Kleckova
500 Kč Martina Kotyková
500 Kč Michal Král
500 Kč Martin Král
500 Kč Petr Kreuz
500 Kč Jindřich Květoň
500 Kč Helena Leitlová
500 Kč Martina Loflerová
500 Kč Martin Loučka
500 Kč Jakub Plášil
500 Kč Daniel Rybka
500 Kč Anna Serdarevi
500 Kč Pavel Slabý
500 Kč Martin Šnajdr
500 Kč Roman Turowski
500 Kč Jindřich Strejček
400 Kč Marcela Kučerová
400 Kč Tomáš Orlík
350 Kč Zdenka Brejchová
333 Kč Ondřej Hanulík
333 Kč Lucie Haschková
333 Kč Adam Micinec
333 Kč Jan Palán
300 Kč Martin Čihák
300 Kč Adam Hošek
300 Kč Petra Janečková
300 Kč Filip Toužimský
260 Kč Pavel Peroutka
250 Kč Daniel Orlík
250 Kč Václav Pekárek
250 Kč Štěpánka Ransdorfová
200 Kč Romana Bečvová
200 Kč Vladimír Brablec
200 Kč Jan Doubal
200 Kč Jana Jásenská
200 Kč Milan Lenhart
200 Kč Tomáš Matuška
200 Kč Roman Mikulencak
200 Kč Robert Pelc
200 Kč Pavel Ponec
200 K Eva Pošíková
200 Kč Ondřej Prvý

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

1 000 Kč Jiří Skopalík
1 000 Kč Michal Syrový
1 000 Kč Josef Ševčík
1 000 Kč Lucie Šiklová
1 000 Kč Martin Šimunský
1 000 Kč Lenka Trödlerová
1 000 Kč Markéta Tůmová
1 000 Kč Libor Válek
1 000 Kč Pavel Zelinka
1 000 Kč Marie Zelinková
1 000 Kč Tomáš Životský
1 000 Kč Dominik Juřica
999 Kč Jiří Brauner
897 Kč Lukás Vitala
800 Kč Petr Matiášek
800 Kč Jitka Tichá

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

200 Kč Mojmír Randula
200 Kč Jakub Šandera
200 Kč Ondřej Švorc
111 Kč Edita Kremláčková
107 Kč Aleš Krajdl
100 Kč Zdeněk Bořil
100 Kč Matouš Hájek
100 Kč Antonín Hrubý
100 Kč Josef Kneř
100 Kč Anna Mračková
100 Kč Matěj Pavlík
100 Kč Zdeněk Skopal
100 Kč Adéla Šmerdová
77 Kč Jakub Vavrečka
18 Kč Radek Nesnídal
0 Kč Krištof Zelenka (dar ve výši 0,01 Kč)

Kontrolou bylo zjištěno, že u 144 dárců peněžitých darů, kteří darovali dary v celkové výši 120.901,01
Kč, nebyla uvedena řádná identifikace dle ust. § 36 odst. 3 zákona o volbě prezidenta 13.
Kontrolou bylo rovněž zjištěno, že kontrolovaná osoba přijala na volební účet dne 27. 12. 2017, pošta
60401, dar ve výši 1.000 Kč, kdy dárce 14 není ve Zprávě řádně identifikován dle ust. § 36 odst. 3 zákona
o volbě prezidenta, konkrétně zde chybí jméno, příjmení, datum narození a obec v níž má fyzická
osoba, která tyto finanční prostředky poskytla, trvalý pobyt.
Kontrolní orgán v souvislosti s výše uvedeným konstatuje, že tím, že kontrolovaná osoba
řádně neidentifikovala dárce 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, bylo-li
přiděleno, byla porušena povinnost stanovená v ust. § 38 odst. 3 odst. a) zákona o volbě
prezidenta.

4.7

Neúplná identifikace daru od zahraničního dárce

Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba přijala dar od zahraniční právnické osoby FONTIS
Family Office, Loffelstrasse 4, Stuttgart, Germany, HRB 22018 STUTTGART, ve výši 1.497.384,60 Kč,
a to dne 9. 11. 2017 na volební účet. O tomto daru bylo účtováno ve volebním účetnictví, rovněž
tohoto dárce a jeho dar uvedla kontrolovaná osoba v podání zaslaném e-mailem a datovou
schránkou dne 9. 1. 2018 (č.j. UDH-22/2018.)
Kontrolou bylo následně zjištěno, že tento dar není uveden v seznamu dárců finančních darů
ve Zprávě, ani v seznamu dárců, který byl předložen kontrolovanou osobou v rámci kontroly.
S uvedením jména, příjmení, data narození a obce v níž má fyzická osoba, která tyto finanční 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.
14
Dárce je uveden ve Zprávě v příloze č. 4 pod č. 295 v seznamu dárců fyzických osob.
13
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Znamená to, že kontrolovaná osoba nezajistila, aby ve Zprávě byli uvedeni všichni dárci a veřejnost
byla řádně informována o všech dárcích, kteří kandidátovi na prezidenta poskytli finanční dar.
Kontrolní orgán v souvislosti s výše uvedeným konstatuje, že tím, že kontrolovaná osoba
nezahrnula a neidentifikovala zahraničního dárce s uvedením jeho obchodní firmy nebo názvu,
sídla a identifikačního čísla, bylo-li přiděleno, ve Zprávě, byla porušena povinnost stanovená
v ust. § 38 odst. 3 odst. a) zákona o volbě prezidenta.
4.8

Přijetí daru v hotovosti

Zákonodárce v ust. § 36 odst. 1 zákona o volbě prezidenta stanoví, že financování volební kampaně
zahrnuje veškeré výdaje na volební kampaň. K úhradě těchto výdajů lze použít pouze peněžní
prostředky uložené na volebním účtu.
Z volebního účetnictví kontrolní orgán zjistil, že v době volební kampaně, kdy byl již zřízen volební
účet, byl dne 31. 12. 2017 přijatý do pokladny (účet 211 - Pokladna) finanční dar ve výši 100.000 Kč
od společnosti CENTRUM DOHODY,s.r.o., IČO 25089391, doklad č. 30170006. Z tohoto daru byly
hrazeny volební výdaje přímo z pokladny a zbytek daru ve výši 49.621 Kč byl následně dne
31. 1. 2018, vložen na volební účet. Vložení na volební účet bylo označeno jako „vklad pokladnou.“
Kontrolní orgán v souvislosti s výše uvedeným konstatuje, že tím, že kontrolovaná osoba
z daru přijatého v hotovosti do pokladny hradila volební výdaje, aniž by tyto výdaje byly
hrazeny z volebního účtu, došlo k porušení § 36 odst. 1 zákona o volbě prezidenta.
4.9

Zveřejnění dárců 3 dny před dnem volby

V rámci kontroly bylo prověřováno splnění povinnosti stanovené v ust. § 37 odst. 3 zákona o volbě
prezidenta, podle které 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.
Kontrolním orgánem bylo zjištěno, že na oznámené internetové adrese nedošlo v zákonné lhůtě
před 1. kolem volby, tj. dne 9. 1. 2018 a před 2. kolem volby, tj. dne 23. 1. 2018 ke zveřejnění všech
dárců, tj. osob, které ve prospěch kandidáta na funkci prezidenta republiky uhradily nebo
se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň, poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění.
Kontrolní orgán proto v oznámení o zahájení kontroly č.j. UDH-03337/2019 ze dne 26. 11. 2019,
požadoval vysvětlení, proč tato povinnost nebyla v zákonem stanovené lhůtě před 1. kolem volby
splněna, případně doložení čestného prohlášení, kdy tato povinnost splněna byla.
Kontrolovaná osoba předložila dne 30. 1. 2020 (č.j. UDH-186/2020) čestné prohlášení, ve kterém
uvedla: „9. ledna 2018 jsem zveřejnil seznam osob, které poskytly nepeněžní plnění (plochy pro
umístění plakátů či bannerů), nebo pracovali v kampani jako dobrovolníci. Na webových stránkách byl
odkaz na transparentní účet, na němž byly všechny pohyby na účtu a kde byli uvedeni také všichni
dárci. Zvláštní seznam dárců jsem ale na webu samostatně v tento den nezveřejnil, jednalo se z mé
strany o opomenutí. Zveřejnili jsem ho později, poté, kdy se nám podařilo dohledat chybějící údaje u
množství z nich. Celou závěrečnou zprávu včetně tohoto seznamu dárců jsme zveřejňovali 25. dubna
2018. Od té doby – v důsledku útoků hackerů na náš systém, přičemž poslední probíhaly v prosinci 2019
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- jsme obsah stránky pravidelně obnovovali a několikrát se skutečně stalo, že odkazy na tyto
dokumenty byly po několik dní skutečně nedostupné. Jinak upřesňuji, že jsem tento seznam dárců,
kteří poskytli příspěvek na kampaň, spolu s výše zmíněnými osobami, které poskytly nepeněžní plnění,
odesílal jako podklad Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran
a hnutí nejprve emailem 8. ledna, a datovou schránkou 9. ledna 2018. Povinnosti ze zákona jsme
usilovali naplnit v maximální možné míře. To ostatně vyplývá i z naší komunikace s Vaším Úřadem
(emailová korespondence proběhla 5. ledna 2018), kdy jsme si vyjasňovali, jak povinnost naplnit, neboť
jsme v zákoně ani jinde nenašli vyčerpávající odpověď.“
Z čestného prohlášení vyplývá, že 3 dny před 1. kolem volby, tj. dne 9. 1. 2018 nebyli zveřejněni dárci
peněžitých darů a všichni poskytovatelé bezúplatného plnění. V případě dárců peněžitých darů byl
zveřejněn na internetových stránkách kontrolované osoby pouze odkaz na volební účet.
Kontrolní orgán následně ve výzvě č.j. UDH-605/2020 ze dne 9. 3. 2020 požadoval po kontrolované
osobě vysvětlení, proč tato povinnost nebyla v zákonem stanovené lhůtě před 2. kolem volby
splněna, případně k doložení čestného prohlášení, kdy tato povinnost splněna byla.
Kontrolovaná osoba předložila dne 24. 3. 2020 (č.j. UDH-761/2020) čestné prohlášení, ve kterém
uvedla: „Povinnost uveřejnit všechny dárce, tj. osoby, které ve prospěch kandidáta na funkci
prezidenta uhradily, nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň, poskytly peněžitý dar nebo
bezúplatné plnění, jsme splnili v zákonné lhůtě, tedy před druhým kolem volby, tímto způsobem: Dne
9. ledna 2018 jsme zveřejnili 1. seznam osob, které poskytly nepeněžní plnění (plochy pro umístění
plakátů či bannerů) nebo pracovali jako dobrovolníci. 2. Na webových stránkách byl umístěn aktivní
odkaz na transparentní účet pro vedení kampaně, na němž byly všechny pohyby
na účtu a kde byla v rámci bankovního styku uvedena také jména všech dárců. Zvláštní seznam dárců
jako takový na našem webu samostatně zveřejněn nebyl, jednalo se z naší strany
o opomenutí. Tento seznam jsme zveřejnili později, poté, kdy se nám podařilo rozklíčovat chybějící
údaje u většiny z nich. Závěrečnou zprávu včetně tohoto seznamu dárců jsme zveřejňovali 25. dubna
2018 na našich webových stránkách. Seznamy dárců, kteří poskytli příspěvek na kampaň a seznam
výše zmíněných osob, které poskytly nepeněžní plnění, jsme odesílali jako podklad Úřadu pro dohled
nad hospodařením politických stran a hnutí nejprve emailem dne 8. ledna, a pak datovou schránkou
dne 9. ledna 2018. Čestné prohlášení: Tímto prohlašuji, že jsme před druhým kolem volby, tedy 9. ledna
2018, zveřejnili na našem webu seznamy osob, které poskytly nepeněžní plnění. Seznam dárců, kteří
přispěli finančně, byl přístupný linkem na transparentní účet, příslušný odkaz byl na webových
stránkách.“
Z čestného prohlášení vyplývá, že ani 3 dny před 2. kolem volby, tj. dne 23. 1. 2018 nebyli zveřejněni
dárci peněžitých darů a všichni poskytovatelé bezúplatného plnění. V případě dárců peněžitých darů
byl zveřejněn na internetových stránkách kontrolované osoby pouze odkaz na volební účet.
V případě poskytovatelů bezúplatného plnění kontrolovaná osoba zveřejnila seznam osob, které
poskytly nepeněžní plnění (plochy pro umístění plakátů či bannerů). Nebyli tak zveřejněni
poskytovatelé bezúplatného plnění – ostatní plnění, tj. ve formě plakátů a letáků, výlepu,
samolepek, materiálu na „placky“, pronájmu a ozvučení pódia, inzerce, pošty.
Kontrolní orgán v souvislosti s výše uvedeným konstatuje, že tím, že kontrolovaná osoba
nejpozději 3 dny před dnem voleb nezveřejnila na internetových stránkách údaje o všech
osobách, které ve prospěch kandidáta uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební
kampaň, byla porušena povinnost stanovená v ust. § 37 odst. 3 zákona o volbě prezidenta.
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4.10 Volební noviny
Kontrolou bylo zjištěno, že v době volební kampaně byly kontrolovanou osobou vydávány volební
noviny. Kontrola se proto zaměřila na ověření, zda volební noviny byly řádně označeny informací
o zadavateli a zpracovateli tak, jak stanovuje ust. § 35 odst. 5 zákona o volbě prezidenta. 15
Kontrolní orgán si v rámci kontroly vyžádal předložení úplné výtisku z každého vydání novin, které
byly vydávány v souvislosti s prezidentskou kandidaturou (v papírové, příp. v digitální podobě).
Výše uvedené tak dne 30. 1. 2020 (č.j. UDH-186/2020) kontrolovaná osoba předložila a kontrolní
orgán zjistil, že jako zadavatel volebních novin byl uveden Pavel Fischer a jako zpracovatel byla
uvedena společnost Trinity Pictures.
V soupisu faktur, který byl předložen ke kontrole kontrolovanou osobou však nebyl uveden
dodavatel Trinity Pictures. Proto Úřad po kontrolované osobě dále požadoval vysvětlení, jak přesně
bylo hrazeno plnění společnosti Trinity Pictures, která byla uvedena jako zhotovitel volebních novin,
a předložení kopie všech dokladů souvisejících s předmětným plněním, jako je např. smlouva,
objednávka, dodací list apod.
Na základě výzvy kontrolního orgánu kontrolovaná osoba v podání ze dne 24. 3. 2020 (č.j. UDH761/2020), uvedla: „Na Váš dotaz upřesňujeme následující. Vůči společnosti Trinity Pictures
neproběhlo žádné hrazení. Na poslední straně výtisku volebních novin je skutečně uvedeno v textu:
“zadavatel: Pavel Fischer / zpracovatel: Trinity Pictures”. Noviny vytvářel tým ve složení Pavel
Trávníček (grafické služby), Alena Ježková (PR služby a reklama) a Jakub Hussar (reklama, video
a obrazové služby). Fakturace za jejich práci byla zahrnuta do účetnictví za kampaň. Avšak samostatná
objednávka na koncepci či vytvoření a zalomení novin nebyla nikdy vystavena, neexistovala ani
podobná objednávka. Nemáme zvláštní smlouvu nebo dodací list na vyhotovení novin. Zalomení novin
a příprava tiskových dat proběhla našimi silami a v naší režii. Vše další
se odehrálo ústní formou, do tiskárny jeli zástupci týmu dohlédnout na tiskové testy osobně. Nakonec
ještě vysvětlení k tomu, jak se název Trinity Pictures dostal na výtisk volebních novin. Upřesňuji, že pan
Jakub Hussar, který noviny spoluvytvářel, je jednatelem společnosti Haze Agency s.r.o. A ta má
registrovánu doménu Trinity Pictures. Po zadání tohoto názvu se v internetu
i v současnosti objeví stránka s odkazem na společnost Haze Agency s.r.o. Značku Trinity Pictures jsme
uvedli chybně jako zpracovatele novin, přestože nejde o obchodní společnost, ale jen
o obchodní značku, kterou si společnost Haze Agency registrovala jako doménu. Z naší strany došlo k
záměně webové domény či obchodní značky a názvu společnosti registrované v souladu
se zákonem.“
Kontrolou bylo zjištěno, že faktura za grafické práce na prezidentské kampani ve výši 60.000 Kč
od pana Pavla Trávníčka byla fakturována kontrolované osobě, a to fakturou přijatou č. 20170067,
což vyplývá z knihy přijatých faktur 2017/10-2018/03, která byla předložena ke kontrole. Faktura
přijatá č. 20170067 byla uhrazená z volebního účtu dne 9. 2. 2018.

Propagace nebo volební agitace šířené prostřednictvím komunikačních médií musí obsahovat informaci o jejich
zadavateli a zpracovateli; to platí obdobně i pro využití velkoplošných zařízení a sdělení v neprospěch kteréhokoli
kandidáta na funkci prezidenta republiky. Kandidáti jsou povinni označit svým jménem a příjmením jimi využité
prostředky volební kampaně.
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Fakturace paní Aleně Ježkové a panu Jakubovi Hussarovi, resp. Haze Agency s.r.o. nebyla
z předloženého účetnictví zjevná. Z předloženého účetnictví dále vyplývá, že tiskařské práce
volebních novin zajišťovala obchodní společnost SAMAB PRESS GROUP, a.s., IČO 25524291.
Kontrolní orgán v souvislosti s výše uvedeným konstatuje, že tím, že kontrolovaná osoba
označila jako zpracovatele volebních novin doménu Trinity Pictures, došlo k porušení ust. § 35
odst. 5 zákona o volbě prezidenta.
4.11 Označení propagace na sociální síti Facebook
Kontrola se rovněž zaměřila na splnění povinnosti stanovené v ust. § 35 odst. 5 zákona o volbě
prezidenta 16, tedy zda sponzorované příspěvky na sociální síti Facebook 17 obsahují informaci
o zadavateli a zpracovateli.
Z předložených materiálů, jenž ke kontrolnímu bodu kontrolovaná osoba dne 30. 1. 2020 (č.j. UDH186/2020) předložila, kontrolní orgán namátkově vytipoval 65 videí a 21 fotografií a grafik a zjistil,
že ty, které kontrolovaná osoba vykázala jako jí provozované a sponzorované,
neobsahovaly informaci o jejich zadavateli a zpracovateli.
Propagovaná videa:
1. Video s názvem Oldřich Navrátil – Volím Pavla Fischera!, zveřejněno dne 6. 12. 2017 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1971192913136249&id=1934837773438430
2. Video s názvem Moje skvělá žena Klára, zveřejněno dne 7. 12. 2017 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1971626359759571&id=1934837773438430
3. Video s názvem Jiřina Šiklová – Volím Pavla Fischera!, zveřejněno dne 8. 12. 2017 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1972147736374100&id=1934837773438430
4. Video zveřejněno dne 9. 12. 2017 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1972368696352004&id=1934837773438430
5. Video zveřejněno dne 9. 12. 2017 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1972662869655920&id=1934837773438430
6. Video zveřejněno dne 10. 12. 2017 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1973223366266537&id=1934837773438430
7. Video zveřejněno dne 11. 12. 2017 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1973596262895914&id=1934837773438430
8. Video s názvem Zbyněk Frolík – Volím Pavla Fischera!, zveřejněno dne 12. 12. 2017 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1974014446187429&id=1934837773438430
9. Video zveřejněno dne 13. 12. 2017 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1974553076133566&id=1934837773438430
10. Video zveřejněno dne 13. 12. 2017 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1974625266126347&id=1934837773438430
11. Video zveřejněno dne 16. 12. 2017 na
Propagace nebo volební agitace šířené prostřednictvím komunikačních médií musí obsahovat informaci o jejich
zadavateli a zpracovateli; to platí obdobně i pro využití velkoplošných zařízení a sdělení v neprospěch kteréhokoli
kandidáta na funkci prezidenta republiky. Kandidáti jsou povinni označit svým jménem a příjmením jimi využité
prostředky volební kampaně.
17
Pavel Fischer – prezident 2018, https://www.facebook.com/PavelFischerOfficial/
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1976172655971608&id=1934837773438430
12. Video zveřejněno dne 17. 12. 2017 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1976427692612771&id=1934837773438430
13. Video zveřejněno dne 17. 12. 2017 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1976678495921024&id=1934837773438430
14. Video zveřejněno dne 18. 12. 2017 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1976964355892438&id=1934837773438430
15. Video zveřejněno dne 18. 12. 2017 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1977151975873676&id=1934837773438430
16. Video zveřejněno dne 19. 12. 2017 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1975509496037924&id=1934837773438430
17. Video zveřejněno dne 20. 12. 2017 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1977835335805340&id=1934837773438430
18. Video zveřejněno dne 21. 12. 2017 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1977983362457204&id=1934837773438430
19. Video zveřejněno dne 22. 12. 2017 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1978808305708043&id=1934837773438430
20. Video zveřejněno dne 23. 12. 2017 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1979256178996589&id=1934837773438430
21. Video zveřejněno dne 23. 12. 2017 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1979276712327869&id=1934837773438430
22. Video zveřejněno dne 25. 12. 2017 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1980316212223919&id=1934837773438430
23. Video zveřejněno dne 26. 12. 2017 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1980812782174262&id=1934837773438430
24. Video zveřejněno dne 27. 12. 2017 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1981289062126634&id=1934837773438430
25. Video zveřejněno dne 27. 12. 2017 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1981491715439702&id=1934837773438430
26. Video zveřejněno dne 28. 12. 2017 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1981275298794677&id=1934837773438430
27. Video zveřejněno dne 29. 12. 2017 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1982282818693925&id=1934837773438430
28. Video zveřejněno dne 30. 12. 2017 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1982595031996037&id=1934837773438430
29. Video zveřejněno dne 30. 12. 2017 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1983025605286313&id=1934837773438430
30. Video zveřejněno dne 31. 12. 2017 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1983102708611936&id=1934837773438430
31. Video s názvem Pojď mi do urny – hop!, zveřejněno dne 31. 12. 2017 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1983651391890401&id=1934837773438430
32. Video zveřejněno dne 1. 1. 2018 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1984041988518008&id=1934837773438430
33. Video zveřejněno dne 2. 1. 2018 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1984523768469830&id=1934837773438430
34. Video zveřejněno dne 2. 1. 2018 na
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1984557758466431&id=1934837773438430
35. Video zveřejněno dne 3. 1. 2018 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1985102635078610&id=1934837773438430
36. Video zveřejněno dne 3. 1. 2018 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1985226518399555&id=1934837773438430
37. Video zveřejněno dne 4. 1. 2018 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1985526205036253&id=1934837773438430
38. Video zveřejněno dne 4. 1. 2018 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1985719718350235&id=1934837773438430
39. Video zveřejněno dne 5. 1. 2018 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1985901631665377&id=1934837773438430
40. Video zveřejněno dne 6. 1. 2018 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1986525908269616&id=1934837773438430
41. Video zveřejněno dne 6. 1. 2018 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1986614338260773&id=1934837773438430
42. Video s názvem Tyrkysová revoluce - Brno, zveřejněno dne 6. 1. 2018 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1986674871588053&id=1934837773438430
43. Video zveřejněno dne 6. 1. 2018 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1986808951574645&id=1934837773438430
44. Video zveřejněno dne 7. 1. 2018 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1987026558219551&id=1934837773438430
45. Video s názvem Pivo s Pavlem Fischerem, zveřejněno dne 7. 1. 2018 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1987137004875173&id=1934837773438430
46. Video zveřejněno dne 7. 1. 2018 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1987313451524195&id=1934837773438430
47. Video zveřejněno dne 8. 1. 2018 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1987557561499784&id=1934837773438430
48. Video zveřejněno dne 8. 1. 2018 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1987613684827505&id=1934837773438430
49. Video s názvem Václav Havel, zveřejněno dne 8. 1. 2018 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1987775618144645&id=1934837773438430
50. Video zveřejněno dne 9. 1. 2018 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1987894761466064&id=1934837773438430
51. Video s názvem Mimořádná tisková konference, zveřejněno dne 9. 1. 2018 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1988040821451458&id=1934837773438430
52. Video zveřejněno dne 9. 1. 2018 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1988152431440297&id=1934837773438430
53. Video zveřejněno dne 9. 1. 2018 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1988180594770814&id=1934837773438430
54. Video zveřejněno dne 9. 1. 2018 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1988190158103191&id=1934837773438430
55. Video s názvem Mé tři úžasné děti – Markéta, Barbora a Benedikt, zveřejněno dne 10. 1. 2018 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1988588768063330&id=1934837773438430
56. Video zveřejněno dne 10. 1. 2018 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1988645234724350&id=1934837773438430
57. Video s názvem Tyrkysová revoluce & Fisch You Were Here, zveřejněno dne 10. 1. 2018 na
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1988776014711272&id=1934837773438430
58. Video s názvem Už to začalo, zveřejněno dne 10. 1. 2018 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1988834158038791&id=1934837773438430
59. Video zveřejněno dne 12. 1. 2018 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1989104938011713&id=1934837773438430
60. Video zveřejněno dne 11. 1. 2018 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1989154961340044&id=1934837773438430
61. Video s názvem Jan Svěrák – Volím Pavla Fischera!, zveřejněno dne 11. 1. 2018 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1989202194668654&id=1934837773438430
62. Video s názvem Vítání Pavla Fischera a pozdravení na Moravu, zveřejněno dne 11. 1. 2018 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1989224021333138&id=1934837773438430
63. Video s názvem Pavel Fischer volí, zveřejněno dne 12. 1. 2018 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1989611714627702&id=1934837773438430
64. Video s názvem Povolební brífink Pavla Fischera, zveřejněno dne 13. 1. 2018 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1990089581246582&id=1934837773438430
65. Video s názvem Přípitek Pavla Fischera s týmem a poděkování, zveřejněno dne 13. 1. 2018 na
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1990140747908132&id=1934837773438430
Propagované fotografie a grafika:
1. Fotografie zveřejněna dne 11. 11. 2017 na
https://www.facebook.com/PavelFischerOfficial/photos/a.1937749109813963/1960093940912813/
?type=3&theater
2. Fotografie s názvem Prezident 21 - ode dneška už naostro!, zveřejněna dne 24. 11. 2017 na
https://www.facebook.com/PavelFischerOfficial/photos/a.1937749109813963/1965713847017489/
?type=3&theater
3. Fotografie s názvem Podpořte Pavla Fischera svojí profilovkou., zveřejněna dne 1. 12. 2017 na
https://www.facebook.com/PavelFischerOfficial/photos/a.1937749109813963/1968930176695856/
?type=3&theater
4. Fotografie zveřejněna dne 4. 12. 2017 na
https://www.facebook.com/PavelFischerOfficial/photos/a.1937749109813963/1970269016561972/
?type=3&theater
5. Fotografie zveřejněna dne 4. 12. 2017 na
https://www.facebook.com/PavelFischerOfficial/photos/a.1937749109813963/1970376236551250/
?type=3&theater
6. Fotografie zveřejněna dne 8. 12. 2017 na
https://www.facebook.com/PavelFischerOfficial/photos/a.1937749109813963/1972363323019208/
?type=3&theater
7. Fotografie zveřejněna dne 21. 12. 2017 na
https://www.facebook.com/PavelFischerOfficial/photos/a.1937749109813963/1978384289083778/
?type=3&theater
8. Fotografie zveřejněna dne 21. 12. 2017 na
https://www.facebook.com/PavelFischerOfficial/photos/a.1937749109813963/1978384129083794/
?type=3&theater
9. Fotografie zveřejněna dne 21. 12. 2017 na
https://www.facebook.com/PavelFischerOfficial/photos/a.1937749109813963/1978383509083856/
?type=3&theater
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10. Fotografie zveřejněna dne 21. 12. 2017 na
https://www.facebook.com/PavelFischerOfficial/photos/a.1937749109813963/1978383359083871/
?type=3&theater
11. Fotografie zveřejněna dne 25. 12. 2017 na
https://www.facebook.com/PavelFischerOfficial/photos/a.1937749109813963/1980456678876539/
?type=3&theater
12. Grafika zveřejněna dne 26. 12. 2017 na
https://www.facebook.com/PavelFischerOfficial/photos/a.1937749109813963/1980949675493906/
?type=3&theater
13. Fotografie zveřejněna dne 27. 12. 2017 na
https://www.facebook.com/PavelFischerOfficial/photos/a.1937749109813963/1981363302119210/
?type=3&theater
14. Fotografie zveřejněna dne 28. 12. 2017 na
https://www.facebook.com/PavelFischerOfficial/photos/a.1937749109813963/1981834475405426/
?type=3&theater
15. Grafika zveřejněna dne 4. 1. 2018 na
https://www.facebook.com/PavelFischerOfficial/photos/a.1937749109813963/1985648401690700/
?type=3&theater
16. Grafika zveřejněna dne 5. 1. 2018 na
https://www.facebook.com/PavelFischerOfficial/photos/a.1937749109813963/1986175021638038/
?type=3&theater
17. Grafika zveřejněna dne 5. 1. 2018 na
https://www.facebook.com/PavelFischerOfficial/photos/a.1937749109813963/1986174858304721/
?type=3&theater
18. Grafika zveřejněna dne 5. 1. 2018 na
https://www.facebook.com/PavelFischerOfficial/photos/a.1937749109813963/1986174854971388/
?type=3&theater
19. Grafika zveřejněna dne 5. 1. 2018 na
https://www.facebook.com/PavelFischerOfficial/photos/a.1937749109813963/1986174851638055/
?type=3&theater
20. Fotografie s názvem Brno zmodralo, zveřejněna dne 6. 1. 2018 na
https://www.facebook.com/PavelFischerOfficial/photos/a.1937749109813963/1986746978247509/
?type=3&theater
21. Fotografie zveřejněna dne 7. 1. 2018 na
https://www.facebook.com/PavelFischerOfficial/photos/a.1937749109813963/1987183244870549/
?type=3&theater
Povinnými údaji podle ust. § 35 odst. 5 zákona o volbě prezidenta je informace o zadavateli
a zpracovateli. Zadavatelem je ten, kdo si daný prostředek volební kampaně objednal, v tomto
případě kandidát na funkci prezidenta republiky. Zpracovatel je pak ten, u koho zadavatel
prostředek volební kampaně objednal a kdo kampaň vytvořil a její náklady zadavateli vyfakturoval
– typicky PR a reklamní agentura či společnost zajišťující volební poradenství a realizaci kampaně.
V tomto konkrétním případě měla být jako zadavatel označena kontrolovaná osoba a jako
zpracovatel měl být označen v období od 6. 10. 2017 do 28. 11. 2017 tým kontrolované osoby
a v období od 30. 11. 2017 do 12. 1. 2018 společnost HB Media s.r.o., IČO 28930185, se sídlem
Na Kozačce 1289/7, 120 00 Praha 2 (jak sama deklarovala kontrolovaná osoba ve vyjádření ze dne
30. 1. 2020, č.j. UDH-186/2020).
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Podstatou sociálních sítí je vedle prezentace toho, komu daný profil patří nebo kdo jej spravuje také
možnost sdílení publikovaného obsahu („postů“) dalšími uživateli. Každý „post“ převzatý jiným
uživatelem sítě (tedy viditelný na jeho profilu, timeline, zdi apod.) však obsahuje informaci o tom,
odkud byl převzat. Je tedy možné se proklikem dostat na profil kandidáta. U obrázků, fotografií,
videí a např. audio nahrávek – ty lze vkládat do jiných internetových stránek či stáhnout a dál šířit
jinými způsoby. Proto by všechny grafické a audiovizuální prostředky volební kampaně měly mít
v sobě zakomponovánu informaci o zadavateli a zpracovateli. V případě videí nehraje roli, zda jsou
zveřejňována na sociální síti nebo prostřednictvím portálu YouTube.
Kontrolní orgán v souvislosti s výše uvedeným konstatuje, že tím, že kontrolovaná osoba
neoznačila příspěvky (videa, fotografie a grafiku) na sociální síti Facebook informací o jejich
zadavateli a zpracovateli, došlo k porušení ust. § 35 odst. 5 zákona o volbě prezidenta.
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5. Shrnutí
V kapitole 3 kontrolní orgán představil skutečnosti vztahující se ke kontrole, avšak bez výsledku
v podobě kontrolních zjištění. Poukázal zde na nedostatky při vykázání bezúplatného plnění při
poskytnutí slevy, jež byla kontrolované osobě poskytnuta v rámci smlouvy, uzavřené se společností
outdoor akzent s.r.o.
Kontrolní zjištění o porušení zákona o volbě prezidenta jsou popsány v kapitole 4, jejichž shrnutí
přináší níže uvedená tabulka 5.
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Tabulka 5: Rekapitulace kontrolních zjištění

Kapitola Kontrolní zjištění
4.1.1
Kontrolovaná osoba nakládala s prostředky na volebním účtu nevyužitými na volební
kampaň po dobu 180 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb.
4.1.2
Kontrolovaná osoba zrušila volební účet před lhůtou stanovenou zákonem o volbě
prezidenta.
4.2
Kontrolovaná osoba nezajistila, aby přístup k volebnímu účtu byl po dobu trvání
tohoto účtu vymezenou v ust. § 24 odst. 1 zákona o volbě prezidenta, zveřejněn
způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách.
4.3
Kontrolovaná osoba nezveřejnila Zprávu na svých internetových stránkách na
formuláři, jež stanovil Úřad vyhláškou. Kontrolovaná osoba rovněž ve lhůtě stanovené
zákonem nepředložila veškeré účetnictví týkající se volební kampaně.
4.4
U bezúplatných plnění uvedených ve Zprávě není uvedena řádná a úplná identifikace
poskytovatelů těchto plnění.
4.5
U výdajů uvedených ve Zprávě není řádně uveden přehled jednotlivých výdajů na
volební kampaň s uvedením účelu, na který byly použity a dalších povinných údajů.
4.6
Kontrolovaná osoba ve Zprávě řádně neuvedla a neidentifikovala tuzemské dárce a
dary.
4.7
Kontrolovaná osoba ve Zprávě řádně neuvedla a neidentifikovala dar od zahraničního
dárce.
4.8
Kontrolovaná osoba z daru přijatého v hotovosti do pokladny hradila volební výdaje,
aniž by tyto výdaje byly hrazeny z volebního účtu.
4.9
Kontrolovaná osoba nejpozději 3 dny před dnem voleb nezveřejnila na internetových
stránkách údaje o všech osobách, které v jeho prospěch uhradily nebo se zavázaly
uhradit výdaje na volební kampaň, peněžitý dar nebo bezúplatné plnění.
4.10
Kontrolovaná osoba nesprávně označila volební materiál informací o jeho
zpracovateli.
4.11
Kontrolovaná osoba neoznačila volební propagaci informací o zadavateli a
zpracovateli.
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Zjištěná pochybení/Porušený předpis
ust. § 24 odst. 4 a odst. 6 zákona o volbě prezidenta
ust. § 24 odst. 7 zákona o volbě prezidenta
ust. § 38 odst. 1 zákona o volbě prezidenta

ust. § 38 odst. 4 a odst. 5 zákona o volbě prezidenta

ust. § 38 odst. 3 písm. a) zákona o volbě prezidenta
ust. § 38 odst. 3 písm. b) zákona o volbě prezidenta
ust. § 38 odst. 3 písm. a) zákona o volbě prezidenta
ust. § 38 odst. 3 písm. a) zákona o volbě prezidenta
ust. § 36 odst. 1 zákona o volbě prezidenta
ust. § 37 odst. 3 zákona o volbě prezidenta

ust. § 35 odst. 5 zákona o volbě prezidenta
ust. § 35 odst. 5 zákona o volbě prezidenta

