Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
Kounicova 688/26, 602 00 Brno
V Brně dne 4.11.2020
Č.j. UDH– 2500/2020
Sp. zn.: S-UDH-1202/2020

Protokol o kontrole

podle § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„kontrolní řád“)
Označení kontrolního orgánu
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen „Úřad“), IČO
05553466, sídlo: Kounicova 688/26, 602 00 Brno, ID DS: psn9irb
Označení kontrolujících osob
Ing. František Sivera, číslo průkazu člena 002, vedoucí kontrolní skupiny,
Ing. Vlastimil Závadský, číslo průkazu pověřeného zaměstnance 006, člen kontrolní skupiny,
Mgr. Ivo Kousal, číslo průkazu pověřeného zaměstnance 007, člen kontrolní skupiny.
Právní předpisy vymezující pravomoc kontrolního orgánu k výkonu kontroly
- § 59f odst. 1) písm. a) zákona číslo 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně
některých zákonů
- § 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
Kontrola provedena bez přizvaných osob.
Označení kontrolované osoby
TOP 09, IČO 71339728, se sídlem Opletalova 1603/57, 110 00 Praha (dále též „TOP 09“
nebo „kontrolovaná osoba“), jako člen volební koalice pro volby do Evropského parlamentu konané
v roce 2019 s názvem „STAROSTOVÉ (STAN) s regionálními partnery a TOP 09“ ve složení
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, IČO 26673908, se sídlem Malostranské náměstí 266/5, 118 00 Praha a TOP
09, IČO 71339728, se sídlem Opletalova 1603/57, 110 00 Praha.
Označení předmětu kontroly
Financování volební kampaně před volbami do Evropského parlamentu konanými ve dnech 24.–25.
5. 2019, a hospodaření politické strany v době od tří měsíců před vyhlášením voleb ve Sbírce zákonů,
tj. od října 2018, do září 2019.
Kontrolní úkon, kterým byla kontrola zahájena a den jeho provedení
Doručení oznámení o zahájení kontroly čj. UDH-0122/2020 kontrolované osobě dne 06.05.2020.
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu o kontrole a den jeho provedení
- Vyhodnocení a kontrola zaslaných skutečností z posledního písemného vyjádření kontrolované
osoby, které byly Úřadu doručeny dne 10.8.2020 pod čj. UDH-02337/2020, se uskutečnilo dne
15.10.2020 (viz úřední záznam č.j. UDH-2499/2020).
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Použité zkratky a synonyma
Úřad, kontrolní orgán

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických
hnutí

ZFK, zpráva o financování

Zpráva o financování volební kampaně

TOP 09, kontrolovaná osoba,
TOP 09, IČO 71339728, sídlo Opletalova 1603/57, 110 00 Praha
politická strana
Volební zákon

Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o sdružování

Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách
a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů

Správní řád

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní řád

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů
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1. Průběh kontroly
Kontrolní orgán provedl kontrolu kontrolované osoby dle ust. § 5 odst. 2 písm. b) kontrolního řádu.
Kontrola byla zahájena dne 6.5.2020 doručením Oznámení o zahájení kontroly, č.j. UDH-01202/2020
(dále jen „oznámení“) kontrolované osobě. Předmětné oznámení obsahovalo mj. žádost o pěti
bodech k zaslání podkladů k provedení kontroly. Lhůta pro předložení požadovaných podkladů byla
stanovena na 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení kontroly, tj. do 21.05.2020.
Dne 21.05.2020 poskytla kontrolovaná osoba Úřadu vyžádané materiály prostřednictvím datové
schránky. S ohledem na technické omezení datových schránek byly podklady zaslány v několika
zprávách. Úřad jednotlivým zprávám přidělil tato čj.: UDH-01314/2020 (průvodní dopis), UDH01315/2020, UDH-01316/2020, UDH-01317/2020, UDH-1318/2020, UDH-1319/ 2020, UDH-01320/2020
a UDH-01321/2020.
Kontrolní orgán poskytnuté podklady posoudil a s ohledem na nutnost předložení dalších
doplňujících informací k předmětu kontroly zaslal do datové schránky dopisem ze dne 11.6.2020,
čj. UDH-01432/2020, kontrolované osobě vyrozumění o pokračování kontroly. Lhůta pro předložení
podkladů byla stanovena na 25 dnů ode dne doručení vyrozumění. V tomto případě to bylo dne
7.7.2020 s přihlédnutím k tomu, že poslední den lhůty připadl na pondělí 6.7.2020, tedy na den
státního svátku.
Dne 7.7.2020 obdržel kontrolní orgán pod čj. UDH-1557/2020 prostřednictvím datové schránky
požadované materiály. Z poskytnutých podkladů (účetních deníků) nebylo možné posoudit
jednotlivé pohyby na provozním účtu. Proto došlo dne 10.7.2020 k telefonickému kontaktu mezi
vedoucím kontrolní skupiny Ing. Františkem Siverou a generálním sekretářem XXXXXX
XXXXXXX za kontrolovanou osobu. Za účasti účetního kontrolované osoby byl vyjasněn
doplňující požadavek kontrolního orgánu na dodání dokladů (faktur či jiných účetních
dokladů) k výdajům z provozního bankovního účtu v částce 5.000 Kč a vyšší, v období 1.1.2019 až
31.7.2019.
Dne 24.7.2020 obdržel kontrolní orgán pod čj. UDH-02260/2020 požadované materiály
prostřednictvím mailu.
Dne 30.7.2020 zaslal vedoucí kontrolní skupiny e-mailem evidovaným pod čj. UDH-02347/2020 výzvu k
doplnění, která byla adresována zástupci kontrolované osoby (generálnímu sekretáři), s
požadavkem na doplnění podrobnějších podkladů ke konkrétním pohybům na provozním účtu.
Dne 11.8.2020 obdržel kontrolní orgán požadované materiály pod čj.UDH-02337/2020
Úřad shromážděné podklady posoudil dne 15.10.2020 (viz úřední záznam č.j. UDH-2499/2020), což
byl poslední úkon před vydáním protokolu o kontrole.
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2. Rozsah kontroly a výchozí podklady kontroly
V oznámení o zahájení kontroly ze dne 05.05.2020, čj. UDH-1202/2020, byl rozsah kontroly stanoven
takto:
Předmětem kontroly bylo stanoveno Financování volební kampaně před volbami do Evropského
parlamentu konaných ve dnech 24.–25. 5. 2019 a hospodaření politické strany v době od tří
měsíců před vyhlášením voleb ve Sbírce zákonů, tj. od října 2018 do září 2019. V souvislosti
se zahájenou kontrolou kontrolní orgán vyzval kontrolovanou osobu k zaslání následujících
podkladů:
1. Koaliční smlouva uzavřená mezi politickou stranou TOP 09 a politickým hnutím
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ pro potřebu společné kandidatury ve volbách do Evropského
parlamentu.
2. Bankovní výpisy ze všech provozních účtů za období říjen–prosinec 2018 a leden–září 2019.
3. Bankovní výpis z účtu, který byl v roce 2019 využívaný k plnění vyplývajícím
z pracovněprávních vztahů k politické straně.
4. Bankovní výpis z volebního účtu zřízeného pro volby do Evropského parlamentu a doklad
(smluvní dokumentace) o zřízení a zrušení volebního účtu.
5. Faktury, jimiž byly hrazeny výdaje související s mítinky s občany spojené s hudební produkcí
a veřejnou debatou s kandidáty (zcela i částečně, včetně vysvětlení souhrnných položek).
Kontrola financování volební kampaně do Evropského parlamentu politické strany byla zahájena
na základě údajů z předložené zprávy o financování volební kampaně, z předloženého účetnictví
týkajícího se volební kampaně, z předložených výročních finančních zpráv za roky 2018 a 2019
a z volebního účtu politické strany.
V průběhu kontroly byly tyto body konkretizovány formou vyrozumění o pokračování kontroly
ze dne 11.6.2020, čj. UDH-1432/2020, a vyrozumění ze dne 30.7.2020, čj. UDH-02347/2020.

3. Skutečnosti bez kontrolních zjištění
3.1.

Provozní účty

Podle § 17a odst. 4 zákona o sdružování strany a hnutí a politické instituty sdělí Úřadu pro dohled nad
hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen „Úřad“) bez zbytečného odkladu číslo
nebo jiný jedinečný identifikátor účtu, na němž vedou finanční prostředky podle odstavce 2 písm. d)“.
Kontrolovaná osoba zřídila účet podle § 17a odst. 2 písm. d) zákona o sdružování pro jiné
příjmy a výdaje, a to konkrétně účet vedený u Raiffeisenbank a.s., č. XXXXXXXX/5500.
Oznámení o zřízení provozního účtu učinila v souladu s § 17a odst. 4 zákona o sdružování učinila
podáním doručeným Úřadu dne 8.2.2017 pod čj. UDH-24/2017.
Na základě oznámení o zahájení kontroly kontrolovaná osoba sdělila, že ve sledovaném období
používala další účet pro jiné příjmy a výdaje vedený u České spořitelny, a.s., č. XXXXXXX/0800.
Dle vyjádření kontrolované osoby ze dne 21.5.2020, čj.UDH-01314/2020, se jednalo o transparentní
účet, který byl využíván pro platby spojené s obecními volbami a byl v květnu 2019 zrušen.
Kontrolní orgán k tomuto poznamenává, že vzhledem k tomu, že pravidla pro financování volební
kampaně zakotvená na základě zákona č. 322/2016 Sb. (včetně povinnosti zřídit transparentní
volební účet
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a Úřadu oznámit adresu internetových stránek, na kterých je volební účet dostupný) se na obecní
volby nevztahuje, výdaje na obecní volby by měly být hrazeny z účtu pro jiné příjmy a výdaje podle
§ 17a odst. 2 písm. d) zákona o sdružování, jehož číslo nebo jiný jedinečný identifikátor je třeba
Úřadu na základě § 17a odst. 4 zákona o sdružování oznámit. 1 Kontrolovaná osoba nicméně
nad rámec požadavků zákona pro tyto účely zřídila samostatný transparentní účet, z něhož hradila
výdaje na volební kampaň pro volby do obecních zastupitelstev. Veřejnost tak měla možnost
kontrolovat způsob financování této volební kampaně (na rozdíl od situace, kdy by výdaje na volební
kampaň pro volby do obecních zastupitelstev politická strana hradila ze standardního provozního
účtu). Při kontrole pohybů na účtu č. 7847992/0800 za sledované období říjen 2018 – květen 2019
kontrolní orgán neshledal, že by sdělení kontrolované osoby nebylo pravdivé a účet byl využíván
i pro jiné účely než ve spojitosti s volbami do zastupitelstev obcí.
Vzhledem k těmto okolnostem kontrolní orgán nepovažuje postup kontrolované osoby
za rozporný s § 17a odst. 4 zákona o sdružování. Doporučuje nicméně kontrolované osobě,
aby v případě, kdy zřídí samostatný účet (ať už transparentní či nikoliv) pro úhradu výdajů
na volby do obecních zastupitelstev (popř. pro jiné účely, které spadají do kategorie jiné
příjmy či výdaje), aby číslo tohoto účtu Úřadu oznámila podle § 17a odst. 4 zákona
o sdružování.
3.2. Provozní účet č. XXXXXXXX/5500 - příjmy
Při kontrole pohybů na provozním účtu byly zachyceny pohyby, u nichž účel transakce nebyl možný
jednoznačně identifikovat z popisu transakce či účetnictví. Kontrolovaná osoba byla vyzvána dne
11.6.2020 k objasnění účelu transakce u níže uvedených položek s tím, aby objasnila účel plateb.
U položek, který byly poskytnuty jako dar, bylo požadováno doplnění informace o jménu, příjmení,
datu narození a obci.
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Datum

částka v Kč

popis

vyjádření TOP 09

5.10.2018

2100

Vít

zastupitel

9.10.2018

400

Jiří Holý

č. příspěvek

9.10.2018

2626

Stanislav Polák

zastupitel

15.10.2018

60000

Jan Fluxa XXXXXX

zastupitel

26.10.2018

3800

Lukáš Teplý - mimořádný příspěvek

zastupitel

1.11.2018

1000

Soňa Španielová XXXXXXX

č. příspěvek

5.11.2018

2527

Václav Matějů XXXXXX

č. příspěvek

16.11.2018

20000

Jiří Hejnic XXXXXX

zastupitel

22.11.2018

5000

Petr Vošoust

č. příspěvek

7.1.2019

1000

Libor Slezák XXXXXX

č. příspěvek

K tomu viz stanovisko Úřadu č. 3 v sekci Hospodaření stran a institutů – dostupné zde
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9.1.2019

1000

Jan Prosa XXXXXX

č. příspěvek

9.1.2019

1000

Ing. Marian Klásek XXXXXX

č. příspěvek

10.1.2019

1000

Antonie Šaldová

č. příspěvek

14.1.2019

1500

Jan Němeček XXXXXX

č. příspěvek

29.1.2019

2000

Dr. František Valha

č. příspěvek

31.1.2019

40000

Miroslav Kalousek

poslanec

1.2.2019

1009

Jan Hejcman

č. příspěvek

8.2.2019

2000

Miloš Kříž XXXXXX

č. příspěvek

8.2.2019

5000

Radovan Vávra XXXXXX

č. příspěvek

22.2.2019

10000

Karel Schwarzenberg XXXXXX

poslanec

22.2.2019

1400

Zbyněk Sindler XXXXXX

č. příspěvek

26.2.2019

2009

Jan Čanda XXXXXX

č. příspěvek

26.2.2019

2000

Jan Svoboda XXXXXX

č. příspěvek

7.3.2019

2000

Pavel Richter

č. příspěvek

12.3.2019

2000

Josef Jouja XXXXXX

č. příspěvek

13.3.2019

2000

Pavel Arazim XXXXXX

č. příspěvek

18.3.2019

1500

Zdeněk Šoral XXXXXX

č. příspěvek

3.4.2019

2000

Svatopluk Čech

č. příspěvek

10.4.2019

2000

Miloš Filip XXXXXX

č. příspěvek

15.4.2019

2000

Martin Straka XXXXXX

č. příspěvek

17.4.2019

1420

Filip Tikal XXXXXX

člen komise

24.4.2019

4000

Josef Merta

člen výboru

25.4.2019

27000

Dominik Feri

poslanec

25.4.2019

30000

Michal Vozobule XXXXXX

člen výboru kraje

29.4.2019

3000

Petr Boubín XXXXXX

člen výboru

29.4.2019

10000

Václav Lacyk

zastupitel

30.4.2019

1800

Petr Farník XXXXXX

člen komise

Na základě vyjádření kontrolované osoby ze dne 7.7.2020, čj. UDH-01557/2020 (viz průvodní dopis +
příloha č. 1) jsou výše uvedené přijaté položky členskými příspěvky (řádnými nebo mimořádnými
dle vnitřního předpisu TOP 09) a jako příchozí platby jsou uvedeny na provozním účtu. Kontrolou
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s výroční zprávou bylo zjištěno, že částky vyšší než 50.000 Kč jsou uvedeny ve VFZ za rok 2018 v části
VIII. Přehled o členech politické strany, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší
než 50.000 Kč .
Kontrolní orgán konstatuje, že u příjmových plateb na účtu č. XXXXXXXX/5500 nebylo
shledáno porušení zákona o sdružování.

3.3. Provozní účet XXXXXXXX/5500 - výdaje
Kontrola výdajových pohybů na provozním účtu ve sledovaném období se zaměřila na položky,
které by svým účelem a dobou úhrady mohly být považovány za volební výdaje v souvislosti
s volbami do Evropského parlamentu. Dne 21.5.2020 obdržel kontrolní orgán pod čj.UDH01315/2020 výpisy z provozního účtu. Z popisu transakcí na bankovních výpisech nebylo možné
jednotlivé výdajové pohyby na účtu identifikovat. V rámci vyrozumění o pokračování kontroly ze dne
11.6.2020, čj. UDH-01432/2020, byla kontrolovaná osoba vyzvána k předložení účetních knih. Účetní
knihy byly předloženy dne 7.7.2020 pod čj. UDH-01557/2020 (příloha č.3 – hlavní kniha + účetní
deník). Zde ovšem rovněž nebylo možné jednotlivé položky blíže posoudit. Kontrolovaná osoba byla
vyzvána k doložení jednotlivých faktur, a to u všech výdajových pohybů na provozním účtu od
1.1.2019 do 31.12.2019 v částce 5.000 Kč a vyšší. Kontrolovaná osoba požadované dokumenty
předložila dne 24.7.2020 pod čj. UDH-02260/2020. Na základě kontroly jednotlivých faktur byla
kontrolované osobě odeslána výzva dne 30.7.2020, čj. UDH-02347/2020 k doplnění a objasnění u
položek, u kterých nebylo zřejmé, zda se týkají či netýkají volební kampaně. Vyjádření včetně
dokladů Úřad obdržel dne 11.8.2020 pod čj. UDH-02337/2020.
Na základě podrobné kontroly jednotlivých výdajů na provozním účtu a v účetnictví TOP 09
kontrolní orgán konstatuje, že neshledal žádnou položku, kterou by bylo možno považovat
za volební výdaj spojený s volební kampaní pro volby do Evropského parlamentu, neuvedenou
ve zprávě o financování volební kampaně. Konstatuje tedy, že volební výdaje byly hrazeny
v souladu s § 59b odst. 1 volebního zákona z volebního účtu.

3.4.

Smluvní dokumentace ke zřízení a zrušení volebního účtu pro financování voleb
do evropského parlamentu č. XXXXXXX/0800

Podle § 59a odst. 1 volebního zákona každá kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice
jsou povinny si pro financování volební kampaně nejpozději do 5 dnů ode dne vyhlášení voleb zřídit
účet umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních
transakcí na tomto účtu (dále jen "volební účet").
V rámci volební kampaně pro volby do Evropského parlamentu v roce 2019 činila lhůta pro zřízení
volebního účtu nejpozději do 22.01.2019.
Podle § 59a odst. 4 volebního zákona s peněžními prostředky na volebním účtu nevyužitými na volební
kampaň nelze nakládat po dobu, po kterou se vede řízení o správním deliktu týkajícím se porušení
pravidel financování volební kampaně, nejméně však po dobu 180 dnů ode dne vyhlášení celkových
výsledků voleb; tento zákaz se nevztahuje na úhradu výdajů na volební kampaň podle § 59c.
Podle § 59a odst. 6 věty první volebního zákona do 60 dnů po uplynutí doby uvedené v odstavci 4
se veškeré peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň převedou na účet
7

politické strany nebo politického hnutí vedený podle zákona upravujícího sdružování v politických
stranách a politických hnutích. Podle § 59a odst. 7 volebního zákona volební účet lze zrušit teprve
poté, co z něj byly podle odstavce 5 nebo 6 převedeny veškeré peněžní prostředky nevyužité na volební
kampaň.
V rámci volebního kampaně pro volby do Evropského parlamentu v roce 2019 nebylo možno
nakládat s nevyužitými prostředky na volebním účtu do 25.11.2019 (za předpokladu, že s kandidující
politickou stranou či hnutím nebylo vedeno správní řízení), s tím, že zůstatek na volebním účtu bylo
třeba převést na jiný účet strany či hnutí nejpozději do 23.01.2020.
Kontrolní orgán obdržel požadované dokumenty dne 21.5.2020 pod č.j.UDH-01319/2020. Z nich
vyplynulo, že volební účet byl zřízen dne 16.1.2019 a požadavek bance na zrušení účtu je datován
dnem 12.12.2019 s tím, aby byl účet zrušen a nejpozději k 23.01.2020 byl zůstatek převeden na
provozní účet TOP 09.
Na základě zjištěných skutečností kontrolní orgán konstatuje, že byly dodrženy zákonem
stanovené povinnosti ve vztahu k volebnímu účtu dle § 59a volebního zákona.

3.5.

Výdajové položky na volebním účtu a jejich zahrnutí do zprávy o financování
kampaně
Na výpisu z volebního účtu č. 8104752/0800 pro volby do Evropského parlamentu v roce 2019 byly
zachyceny i výdaje zapsané v přiložené tabulce, které se nepodařilo dohledat ve zprávě
o financování volební kampaně. Kontrolovaná osoba byla dopisem ze dne 11.6.2020, čj. UDH–
1432/2020, vyzvána k objasnění a sdělení, kde ve zprávě o financování volební kampaně
pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24.5. – 25.5.2019 jsou tyto výdaje
uvedeny.

Variabilní
symbol

Částka

občerstvení, nájem TK 18.2.
XXXXXXXXX/5500
Green Garden

19020032

8 400,00

04.04.2019

Tisk letáky pro directmail,
Weiner

XXXXXXXXX/2700

190800003

617 100,00

3

05.04.2019

reklama Facebook, Top
service management

XXXXXXXXX/5500

120190101

3 539,00

4

16.04.2019

reklama Facebook, Top
service management

XXXXXXXXX/5500

120190155

1 716,00

5

16.04.2019

výroba videospotu,
Demopictures

XXXXXXXXX/2010

920190001

145 200,00

6

28.04.2019

výlep letáků MHD Olomouc

XXXXXXXXXXX /0300

2391190079

2 602,00

7

02.05.2019

tisk letáky pro directmail,
Weiner

XXXXXXXXXX/2700

190800005

627 501,16

Číslo

Datum
zaúčtování

Popis položky na
volebním účtu

1

27.02.2019

2

Číslo protiúčtu

8

07.05.2019

výroba videospotu,
Demopictures

XXXXXXXXX/2010

20190010

211 750,00

21.05.2019

nájem ploch MHD
Olomouc, inzerce Deník
Extra, online reklama,
Moravské služby

XXXXXXXXX/5500

2019013

80 119,00

10

21.05.2019

graf. práce, tisk plachty,
online reklama, reklama na
XXXXXXXXX/5500
vlakovém nádraží (CLV,
bannery), Moravské služby

2019007

102 155,00

11

21.05.2019

reklama Facebook 04/2019,
XXXXXXXXXX/5500
Top service management

12019222

2 692,00

12

31.05.2019

XXXXXXXXXX/6800

20190027

2 115,00

13

07.06.2019

XXXXXXXXXX/0100

19025

71 559,00

14

07.06.2019

XXXXXXXXXX/0800

20190025

33 179,00

15

12.06.2019

XXXXXXXXXXX
XXXXX /0800

190393

8 500,00

16

21.06.2019

XXXXXXXXX/5500

2019015

149 700,00

17

21.06.2019

XXXXXXXXX/0800

219187

4 069,00

18

21.06.2019

XXXXXXXXX/0300

65319

5 445,00

19

21.06.2019

tisk bannery 2x1,
samolepky, Astron print

XXXXXXXXX/2700

8118020666

4 646,00

20

21.06.2019

tisk plakáty A1, samolepky,
Aston print

XXXXXXXXX/2700

8118021020

6 685,00

21

21.06.2019

tisk bannery, plakáty A2,
Aston print

XXXXXXXXX/2700

8118020910

12 148,00

22

25.06.2019

fotografické služby, správa
sociálních sítí, Černická

XXXXXXXXX/0300

20190003

8 000,00

23

25.06.2019

tisk bannery, plakáty JHM
A3, Astonprint

XXXXXXXXXX/2700

8118022634

20 352,00

24

03.07.219

reklama Facebookdo 31.5.,
Top service management

XXXXXXXXXX/5500

120190275

7 336,00

16.08.2019

inzerce, reklama na webu,
grafika, výroba bannery
Olomoucko, Moravské
služby

XXXXXXXXX/5500

2019017

91 526,00

8

9

25

nájem prostor, občerstvení
22.5., Římskokatolická
farnost Praha - Chodov
volební expozice Brno,
grafika, Veletržní servis
nájem prostor, občerstvení
Praha 21.5. Štěpánská
pasáž
nájem sálu, občerstvení
2.5. Brno, Nadace
Partnerství
nájem billboardů OLM,
inzerce Deník Extra, online
reklama, Moravské služby
tisk letáky, potisk stánku
Ústí n.L, JASNET
tisk bannery, roll up,
grafika, EUROVERLAG

9

Kontrolní orgán obdržel požadované informace od kontrolované osoby dne 7.7.2020 pod čj. UDH01557/2020, kdy kontrolovaná osoba k požadovaným podkladům sdělila:
„ … přikládám naskenovanou část zprávy o financování volební kampaně, kde je u položek výdajů
kampaně doplněné číslo řádku podle Vaší tabulky. Jedná se například o situaci, kdy na jedné faktuře
je uvedeno občerstvení a nájem prostor pro tiskovou konferenci a pro potřebu účetnictví je faktura
rozdělena na položku občerstvení a zaúčtována na konto 513 a druhá položka s nájmem prostor
zaúčtována na konto 518. Jedna platba z bankovního účtu odpovídá více položkám nákladů
v účetnictví a jako více položek jsou uvedené v seznamu výdajů na volební kampaň. Nebo se jedná
o platby záloh, tedy k jedné položce výdaje ve zprávě odpovídá více plateb na bankovním účtu.“
Úřad na základě tohoto zdůvodnění a předložené naskenované výdajové části zprávy financování
volební kampaně sestavil přiloženou tabulku:
1

30.04.2019

obče
rstve
ní, náje
m TK 18.2. XXXXXXXXX
19020032
Green Garden
/5500
občerstvení Hotel Green Garden
Hotel 18.2.2019
pronájem Hotel Green Garden Hotel
18.2.2019
XXXXXXXXX
tisk letáky pro directmail, Weiner
190800003
/2700
tisk letáky 2.928.600 ks (částečně)
reklama Facebook, Top service XXXXXXXXX
120190101
management
/5500
reklamní
kampaň
Facebook
celostátní do 28.02.2019
reklamní kampaň Facebook do
28.02.2019
reklama Facebook, Top service XXXXXXXXX
120190155
management
/5500
reklama Facebook do 31.3.2019
reklama Facebook celostátní do
31.3.2019
výroba
videospotu, XXXXXXXXX
920190001
Demopictures
/2010
videospot SPOJENCI PRO EVROPU
(částečně)
XXXXX
výlep letáků MHD Olomouc
XXXXXXXXX 2391190079
/0300
výlep letáků MHD Olomouc

03.05.2019

výlep letáků MHD Olomouc

27.02.2019
20.02.2019
20.02.2019

2

04.04.2019
30.05.2019

3

05.04.2019
11.03.2019
11.03.2019

4

16.04.2019
03.04.2019
03.04.2019

5

16.04.2019
30.04.2019

6

7

28.04.2019

02.05.2019
30.05.2019

8

07.05.2019
30.04.2019

9

21.05.2019
16.05.2019

8 400,00
3 900,00
4 500,00
617 100,00
617 100,00
3 539,00
1 461,13
2 077,87
1 716,00
692,41
1 023,59
145 200,00
145 200,00
2 602,00
968,00
1 634,00

XXXXXXXXX
tisk letáky pro directmail, Weiner
190800005
/2700
tisk letáky 2.928.600 ks (částečně)
výroba
videospotu, XXXXXXXXXX
20190010
Demopictures
/2010
videospot SPOJENCI PRO EVROPU
(částečně)
nájem ploch MHD Olomouc,
XXXXXXXXX
inzerce Deník Extra, online
2019013
/5500
reklama, Moravské služby
nájem reklamních ploch MHD

10

627 501,16
627 501,16
211 750,00
211 750,00
80 119,00
11 080,00

16.05.2019

inzerce Deník Extra

17 889,00

16.05.2019

online reklama
grafické práce, tisk plachty,
online reklama, reklama na XXXXXXXXX
2019007
vlakovém
nádraží
(CLV, /5500
bannery), Moravské služby
grafické práce

51 150,00

10 21.05.2019
26.04.2019
26.04.2019
26.04.2019
26.04.2019

11 21.05.2019
07.05.2019
07.05.2019

12 31.05.2019
29.05.2019
29.05.2019

102 155,00
5 000,00

tisk plachty
online reklama Deník Olomouckého
kraje
reklama vlaková nádraží (CLV,
bannery)
reklama Facebook 04/2019, Top XXXXXXXXX
12019222
service management
/5500
reklama Facebook do 30.4.2019

30 000,00

reklama Facebook do 30.4.2019
nájem prostor, občerstvení 22.5.,
XXXXXXXXX
20190027
Římskokatolická farnost Praha /6800
Chodov
pronájem učebny 22.5.2019

2 329,00

30 250,00
36 905,00
2 692,00
363,00

2 115,00
1 815,00

občerstvení 22.5.2019
volební expozice Brno, grafika, XXXXXXXXX
19025
Veletržní servis
/0100
grafické práce

300,00

51 945,00

29.05.2019

realizace expozice - stánek
nájem prostor, občerstvení Praha XXXXXXXXX
20190025
21.5. Štěpánská pasáž
/0800
nájem prostor

29.05.2019

občerstvení

13 819,00

13 07.06.2019
29.05.2019
29.05.2019

14 07.06.2019

15 12.06.2019
21.05.2019
21.05.2019

XXXXXX
nájem sálu, občerstvení 2.5.
XXXXXXXXX 190393
Brno, Nadace Partnerství
/0800
nájem sálu 2.5.2019

71 559,00
19 614,00
33 179,00
19 360,00

8 500,00
6 000,00

21.05.2019

občerstvení 2.5.2019
nájem billboardů OLM, inzerce
XXXXXXXX
Deník Extra, online reklama,
/5500
Moravské služby
nájem ploch billboardy OLM kraj

21.05.2019

inzerce Deník Extra

34 500,00

21.05.2019

online reklama
tisk letáky, potisk stánku Ústí n. XXXXXXXXX
219187
L, JASNET
/0800
tisk letáky

15 600,00

1 150,00

29.05.2019

potisk stánku
tisk bannery, roll up, grafika, XXXXXXXXX
65319
EUROVERLAG
/0300
tisk bannery

29.05.2019

tisk roll up

2 057,00

29.05.2019

2 178,00

21.05.2019

grafické práce
tisk bannery 2x1, samolepky, XXXXXXXXX
8118020666
Astron print
/2700
tisk plachty

21.05.2019

tisk samolepky

3 872,00

16 21.06.2019

17 21.06.2019
04.06.2019
04.06.2019

18 21.06.2019

19 21.06.2019
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2 500,00
2019015

149 700,00
99 600,00

4 069,00
2 919,00
5 445,00
1 210,00

4 646,00
774,00

20 21.06.2019
24.05.2019
24.05.2019

21 21.06.2019
24.05.2019
24.05.2019

22 25.06.2019
24.06.2019
24.06.2019

tisk plakáty
Aston print
tisk plakáty A1

A1,

samolepky, XXXXXXXXX
8118021020
/2700

6 685,00
514,00

tisk samolepky perníčky
tisk bannery, plakáty A2, Aston XXXXXXXXX
8118020910
print
/2700
tisk bannery 1,5x3 m

6 171,00

tisk plakáty A2
fotografické
služby,
sociálních sítí, Černická
fotografické služby

4 658,00
správa XXXXXXXXX
20190003
/0300

12 148,00
7 490,00
8 000,00
6 500,00

správa sociálních sítí
tisk bannery, plakáty JHM A3, XXXXXXXXX
8118022634
Astonprint
/2700
tisk bannery 2x1 m

1 500,00

tisk plakáty A3
reklama Facebook do 31.5., Top XXXXXXXXX
120190275
service management
/5500
reklama Facebook do 31.5.2019

4 380,00

565,00

31.05.2019

reklama Facebook do 31.5.2019
inzerce, reklama na webu,
XXXXXXXXX
grafika,
výroba
bannery
2019017
/5500
Olomoucko, Moravské služby
tisk plachet

31.05.2019

inzerce

45 000,00

31.05.2019

online reklama

30 000,00

31.05.2019

grafické práce

7 000,00

23 25.06.2019
31.05.2019
31.05.2019

24 03.07.219
12.06.2019
12.06.2019

25 16.08.2019

20 352,00
15 972,00
7 336,00
6 771,00

91 526,00
9 526,00

Na základě vyhodnocení předložených podkladů bylo zjištěno, že veškeré v tabulce uvedené
výdaje uhrazené z volebního účtu byly v souladu s § 59d odst. 3 písm. b) volebního zákona
zahrnuty do zprávy o financování volební kampaně.
3.6.

Pracovně právní vztahy

V oznámení o zahájení kontroly byla kontrolovaná osoba vyzvána k předložení výpisů z bankovního
účtu, který v roce 2018 využívala k plněním vyplývajícím z pracovněprávních vztahů k politické
straně. Úřad obdržel dne 21.5.2020 pod čj. UDH-01317/2020 výpisy z účtu č. XXXXXXX/0800.
Na základě porovnání údajů z výpisů z účtu a výroční zprávy za rok 2018 kontrolní orgán požádal
o vysvětlení zjištěných rozdílů, a to dopisem ze dne 11.6.2020, čj. UDH–1432/2020. Ve výroční
finanční zprávě za rok 2018 je uvedeno, že TOP 09 má 6 zaměstnanců, a to generální sekretář, tiskový mluvčí, 3
asistenti a koordinátor. V bankovních výpisech z účtu č. XXXXXXX/0800 za rok 2018 jsou uvedeny
výplaty mezd pro 3 zaměstnance, a to konkrétně pro XXXXX XXXXXXXXXX, XXXX
XXXXXXXXX a XXXX XXXXXX.
Dne 7.7.2020 kontrolní orgán obdržel pod čj. UDH-01557/2020 zdůvodnění uvedených rozdílů.
Kontrolovaná osoba konkrétně uvedla:
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„… za rok 2018 jsou uvedeny výplaty mezd pro 3 zaměstnance na bankovním výpise. To je skutečně
pravda pro měsíce říjen, listopad, prosinec 2018. Do počtu zaměstnanců podle vykonávané práce
uvedeného ve výroční finanční zprávě je započítáno:
- XXXXX XXXXXX 03-05/2018 v kolonce generální sekretář,
- XXXXXXXXX XXXXX 05-12/2018,
- XXXX XXXXX 01-04/2018 v kolonce tiskový mluvčí
- XXXX XXX 01-12/2018 a XXXXXXXX XXXX 01-12/2018 a XXXX XXXXX 05-07/2018 kolonce
asistent, - XXXXXX XXXXX 01-06/2018 v kolonce koordinátor.“
Z výše uvedeného vyplývá, že rozdíl mezi údaji o počtu zaměstnanců vyplývajících z výroční finanční
zprávy na straně jedné, a z výpisů z účtů za období říjen až prosinec 2018 na straně druhé, je dán tím,
že tři ze šesti zaměstnanců vykonávali práci pro kontrolovanou osobu v době od ledna do září 2018,
která nespadala do kontrolovaného období, za které si Úřad vyžádal výpisy z účtu využívaného
k plněním vyplývajícím z pracovněprávních vztahů k politické straně.
Úřad tedy konstatuje, že v rámci kontroly plnění vyplývajících z pracovně právních vztahů
neshledal pochybení.
3.7.

Výdaje kampaně spojené se setkáváním s občany

Kontrolní orgán v oznámení o zahájení kontroly ze dne 05.05.2020, čj. UDH-1202/2020, vyzval
kontrolovanou osobu k předložení faktur, jimiž byly hrazeny výdaje související s mítinky s občany
spojenými s hudební produkcí a veřejnou debatou s kandidáty (zcela i částečně, včetně vysvětlení
souhrnných položek).
Kontrolovaná osoba v reakci na tento požadavek podáním doručeným Úřadu dne 07.07.2020
pod čj. UDH-01557/2020 předložila Úřadu vyžádané faktury, jejichž přehled je uveden v této tabulce:
Číslo dokladu

Variabilní
symbol

Datum

Dodavatel

Text faktura

Celkem faktura
(Kč)

PD00-19-0411

1164110

17.05.2019

GLOBOS BOHEMIA

balónky

30 492,00

PD00-19-0276

3190266

25.04.2019

Havlík Radomír

bonbony

41 340,00

PD00-19-0498

2019002

03.06.2019

Habrová Milena

Džemy a ovoce

1 000,00

PD00-19-0417

20190023

16.05.2019

Levandulový statek

PD00-19-0426

20190025

21.05.2019

Levandulový statek

PD00-19-0433

20190028

22.05.2019

Levandulový statek

PD00-19-0257

1902900053

18.04.2019

REDA a. s.

PD00-19-0145

20190037

11.03.2019

CITYMEDIA PB

PD00-19-0140

82019

11.03.2019

Vrobel Petr

PD00-19-0408

8190502

17.05.2019

BONDA

PD00-19-0158

190100640

15.03.2019

mamacoffee

dárkové předměty
sáčky, mýdlo
dárkové předměty
sáčky, mýdlo
dárkové předměty
sáčky, mýdlo
dřevěná
tužka
5000ks
fotoobraz Příbram

20 000,00
12 100,00
5 200,00
26 620,00
762,00

hudební produkce
3 630,00
Příbram 21.2.
hudební vystoupení
5 000,00
Kampa
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káva, kelímky

5 150,00

PD00-19-0173

190100710

26.03.2019

mamacoffee

kelímky

PD00-19-0281

20190006

26.04.2019

Kornetová Kateřina

PD00-19-0463

20190007

29.05.2019

Kornetová Kateřina

PD00-19-0144

32019

11.03.2019

Sobotková Štěpánka

květiny Příbram

790,00

PD00-19-0381

2019047

13.05.2019

Ottová Helena

kytice

9 004,00

PD20-19-0016

20190013

30.05.2019

Pečenková Markéta

PD20-19-0013

20190011

13.05.2019

Pečenková Markéta

PD20-19-0008

20190008

01.04.2019

Pečenková Markéta

PD20-19-0007

20190006

06.03.2019

Pečenková Markéta

PD00-19-0368

2019006

07.05.2019

Eliášová Kateřina

PD51-19-0008

2019016

29.05.2019

Junák - český skaut

nájem prostor 25.5.

PD00-19-0657

190100050

26.07.2019

PD00-19-0656

190100049

26.07.2019

PD00-19-0655

190100022

26.07.2019

PD00-19-0421

2019001

20.05.2019

PD00-19-0461

190049

28.05.2019

Nymburské
kulturní
centrum
Nymburské
kulturní
centrum
Nymburské
kulturní
centrum
Zaměstnanecké družstvo
U.H.J.
Suverénní
řád
Maltézských rytí

PD10-19-0044

20190027

29.05.2019

Římskokatolická farnost

nájem prostor kino
Sokol 21.3.
nájem prostor kino
Sokol 28.3.
nájem prostor kino
Sokol foyer
nájem
prostor
Olomouc 14.5.
nájem prostor Praha
26.5.
nájem
prostor,
občerstvení 22.5.

PD10-19-0044

20190027

29.05.2019

Římskokatolická farnost

PD00-19-0457

20190025

28.05.2019

PD00-19-0457

20190025

28.05.2019

PD00-19-0407

192034

17.05.2019

PD00-19-0358

20190293

07.05.2019

Město Dobruška

nájem sálu 29.4.

400,00

PD10-19-0033

192900056

09.05.2019

Městská část Praha 6

nájem sálu Praha 6

4 235,00

PD64-19-0004

190393

21.05.2019

Nadace Partnerství

PD64-19-0004

190393

21.05.2019

Nadace Partnerství

PD00-19-0439

19010333

23.05.2019

JOINMUSIC

koordinace
kampaně
koordinace
kampaně

marketingové a PR
služby
marketingové a PR
služby
marketingové a PR
služby
marketingové a PR
služby
moderátor zahájení
kampaně

200,00
35 000,00
35 000,00

19 000,00
19 000,00
19 000,00
18 000,00
10 000,00
730,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
6 594,00
9 680,00
2 115,00

nájem
prostor,
2 115,00
občerstvení 22.5.

nájem
prostor,
občerstvení Praha 33 179,00
21.5.
nájem
prostor,
občerstvení Praha 33 179,00
Štěpánská pasáž
21.5.
nájem
prostor,
Museum Kampa - Nadace
9 075,00
techniky 8.5. Praha
Štěpánská pasáž
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nájem
sálu,
občerstvení
2.5. 8 500,00
Brno
nájem
sálu,
občerstvení
2.5. 8 500,00
Brno
nájem techniky 22.5.
18 150,00
Praha 6

PD31-19-0005

221900500

12.06.2019

Tělovýchovná
města Tábor

zařízení nájem
areálu

venkovního

PD00-19-0459

20190739

28.05.2019

CHOMOUT prodej

PD00-19-0314

191700034

01.05.2019

AVANERO

PD00-19-0336

119002

03.05.2019

Black Duckling

PD51-19-0006

201906

13.05.2019

FRANKO & LUKAS

PD00-19-0471

119003

30.05.2019

Black Duckling

PD00-19-0354

190100289

06.05.2019

Orange Catering

občerstvení 29.4.

1 800,00

PD31-19-0003

196114

16.05.2019

RESTAURACE SOLNICE

občerstvení
Budějovice

1 843,00

PD00-19-0427

720190244

21.05.2019

PD00-19-0141

2019013

11.03.2019

PD00-19-0142

190102

11.03.2019

PD00-19-0291

20190022

29.04.2019

PD00-19-0081

19020032

20.02.2019

PD00-19-0081

19020032

20.02.2019

PD00-19-0710

11904482

14.08.2019

V+L-MAIS

papírové sáčky

PD00-19-0369

1062801660

09.05.2019

Statutární město Brno

poplatek zábor Brno 4 140,00

PD00-19-0507

190100468

04.06.2019

PD00-19-0176

1921201411

27.03.2019

PD00-19-0091

21019

28.02.2019

Graf print

rollupy

PD32-19-0004

190050

10.04.2019

KriKra

setkání s novináři
1 000,00
Plzeň 8.4.

PD00-19-0458

65319

28.05.2019

EUROVERLAG s. r. o.

tisk bannery, roll up,
5 445,00
grafika

PD00-19-0011

12019

21.01.2019

Hraba Václav

tisk brožura A5

PD00-19-0446

76719

23.05.2019

Graf print

tisk cedule pro akci
537,00
22.5. Praha 6

PD00-19-0523

8118022890

06.06.2019

Astron print s. r. o.

tisk kappa

1 029,00

PD00-19-0493

8118021595

31.05.2019

Astron print s. r. o.

tisk letáky HKR A5

2 156,00

PD42-19-0006

219187

03.06.2019

JASNET

tisk letáky, potisk
4 069,00
stánku Ústí n.L

PD42-19-0006

219187

03.06.2019

JASNET

tisk letáky, potisk
4 069,00
stánku Ústí n.L

občerstvení

1 860,00
1 160,00

občerstvení
Praha
občerstvení
Praha
občerstvení
Jablonec
občerstvení
Praha

1.5.
1.5.
2.5.
26.5.

České

Sportovní areály města občerstvení Kladno
Kladna
17.5.
občerstvení Příbram
Hušek Miroslav
21.2.
občerstvení Příbram
Drápal Club
21.2.
občerstvení
Střelecký
ostrov
TROPHONO
24.4.
občerstvení, nájem
Green Garden
TK 18.2.
občerstvení, nájem
Green Garden
TK 18.2.

8 050,00
28 950,00
1 027,00
22 838,00

1 700,00
1 000,00
919,00
50 000,00
8 400,00
8 400,00
1 509,00

promotéři, volební
45 730,00
stánek
Dopravní podnik hl.m. přeprava tramvají
19 770,00
Prahy ,a
Praha 18.3.
PEM Communication
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5 566,00

13 500,00

PD00-19-0437

249

23.05.2019

Falta Vladimír

tisk plakáty A3

726,00

PD00-19-0452

8118021020

24.05.2019

Astron print s. r. o.

tisk plakáty
samolepky

PD00-19-0243

190180

09.04.2019

BOFTISK

tisk plakáty A3

PD00-19-0244

190138

09.04.2019

BOFTISK

PD00-19-0143

20190029

11.03.2019

CITYMEDIA PB

PD00-19-0273

196

24.04.2019

Falta Vladimír

PD00-19-0334

8118020482

02.05.2019

Astron print s. r. o.

tisk program A5

20 812,00

PD00-19-0419

8118020212

20.05.2019

Astron print s. r. o.

tisk rollup

1 210,00

PD20-19-0011

132019

06.05.2019

Hraba Václav

tisk záložky do knihy 3 120,00

PD00-19-0225

191800068

04.04.2019

MYPOS

trika s potiskem

10 103,50

PD00-19-0313

62319

01.05.2019

Graf print

vlajky

7 260,00

PD00-19-0462

19025

29.05.2019

Veletržní servis

volební
expozice
71 559,00
Brno, grafika

PD00-19-0274

1902900058

24.04.2019

REDA a. s.

výroba buton placky 41 866,00

PD00-19-0287

20190116

29.04.2019

RECo design

výroba buton placky 3 001,00

PD00-19-0542

238190111

10.06.2019

Presco Group a. s.

výroba placky

12 402,50

PD00-19-0380

8118021193

10.05.2019

Astron print s. r. o.

výroba
cedule

potištěné

4 386,00

PD00-19-0163

1960018

20.03.2019

RAFO

výroba
grafika

řezaná

PD10-19-0034

1900309

13.05.2019

T-SHIRTS 4U

výroba trika

4 822,00

PD00-19-0456

1

28.05.2019

Bolech David

vystoupení

1 000,00

PD00-19-0015

201901

25.01.2019

PD20-19-0018

2201911484

06.06.2019

PD00-19-0712

120190429

14.08.2019

A1,

6 685,00
545,00

tisk
plakáty
A3
545,00
Nymburk
tisk
plakáty
A3
436,00
Příbram
tisk plakáty Týniště
708,00
n.O

2 060,00

zajištění akce 17.1.
1 980,00
Čelákovice
TECHNICKÉ
SLUŽBY zajištění
akce
454,00
PŘÍBRAM
Příbram 2.5.
zajištění kontaktní
v 134 190,00
Top service management kampaně
regionech
Janák & syn

Úřad kontrolou zjistil, že veškeré úhrady za tyto předložené faktury byly uvedeny ve volebních
výdajích ve zprávě o financování volební kampaně, a též byly součástí volebního účetnictví
kontrolované osoby.
Kontrolní orgán konstatuje, že nemá další informace o uskutečnění výdajů za setkání s občany
v rámci volební kampaně, které by nebyly zahrnuty ve zprávě o financování volební kampaně.
Na základě zjištěných skutečností kontrolní orgán konstatuje, že ve vztahu k mítinkům
s občany byly volební výdaje vykázány v souladu s § 56d odst. 3 písm. b) volebního zákona
ve zprávě o financování volební kampaně a v souladu s § 59b odst. 2 volebního zákona
ve volebním účetnictví.
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3.8.

Označení prostředků volební kampaně informací o zadavateli a zpracovateli

Podle § 59 odst. 6 věty první volebního zákona 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 kterékoli kandidující
politické strany, politického hnutí nebo koalice anebo jejich kandidáta.
K označování příspěvků na sociálních sítích informací o zadavateli a zpracovateli v rámci volební
kampaně pro volby do Evropského parlamentu se Úřad vyjádřil ve stanovisku č. 25. 2 V tomto
stanovisku Úřad uvádí, že textové příspěvky („posty“) na sociálních sítích není třeba doplňovat
informací o zadavateli a zpracovateli (výklad pojmů viz otázka č. 6), audiovizuální prvky (fotografie,
videa, případně audionahrávky) informaci o zadavateli a zpracovateli obsahovat mají.
Podstatou sociálních sítí je vedle prezentace toho, komu daný profil patří nebo kdo jej spravuje (v tomto
případě kandidujícího subjektu – ať už jednotlivce, politické strany a hnutí, či registrované třetí osoby)
také možnost sdílení publikovaného obsahu („postů“) dalšími uživateli. Každý „post“ převzatý jiným
uživatelem sítě (tedy viditelný na jeho profilu, timeline, zdi a podobně) však obsahuje informaci o tom,
odkud byl převzat. Je tedy možné se proklikem dostat na profil dané strany, kandidáta či registrované
třetí osoby atp. U textových sdělení tedy není třeba, aby ke každému postu byla připojena informace
o zadavateli a zpracovateli – je však nutné její uvedení na hlavní stránce profilu daného subjektu
provozujícího kampaň. Poněkud jiná situace je však u obrázků, fotografií, videí a 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 (povinným údajem je také zkratka či název strany, respektive identifikace
třetí osoby). V případě videí nehraje roli, zda jsou zveřejňována na sociální síti nebo prostřednictvím
portálu YouTube. Na začátku nebo na konci videa se formou titulku musejí povinné informace uvést.
V případě audio nahrávek musí být tyto informace sděleny ústně. (Jsme si vědomi toho, že i textové
příspěvky lze zkopírovat a publikovat mimo prostředí sociálních sítí, v tomto případě by však uvádění
zadavatele a zpracovatele bylo poněkud redundantní, neboť není v možnostech kandidujících subjektů
či kohokoliv jiného ovlivnit, aby takový šiřitel spolu s textem zkopíroval i zákonem požadovanou
informaci).
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že všechny grafické a audiovizuální prostředky volební kampaně
by měly mít v sobě zakomponovánu informaci o zadavateli a zpracovateli (povinným údajem je také
zkratka či název strany). V případě videí nehraje roli, zda jsou zveřejňována na sociální síti
nebo prostřednictvím portálu YouTube. Na začátku nebo na konci videa se formou titulku musejí
povinné informace uvést.
U kontrolované osoby byly předmětem kontroly následující profily na Facebooku (včetně zde
zveřejněných příspěvků):
TOP 09
https://www.facebook.com/top09cz/
kandidát Jiří Pospíšil
https://www.facebook.com/judr.jiri.pospisil/?ref=page_internal

2

Dostupné zde
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kandidát Marek Ženíšek
https://www.facebook.com/marek.zenisek/?ref=page_internal
kandidát Luděk Niedermayer
https://www.facebook.com/Niedermayer.Ludek/?ref=page_internal
kandidát Petr Štěpánek
https://www.facebook.com/petr.stepanek.sz/?ref=page_internal
Kontrolní orgán konstatuje, že příspěvky naplňující znaky volební kampaně podle § 59 odst. 1
volebního zákona na uvedených profilech na Facebooku obsahovaly v souladu s § 59 odst. 6
větou první volebního zákona informaci o zadavateli a zpracovateli.

4. Shrnutí
Kontrolní orgán vedl vůči kontrolované osobě kontrolu podle příslušných ustanovení kontrolního
řádu. Chronologický průběh kontroly byl popsán v kapitole 1. V kapitole 2 kontrolní orgán
rekapituloval rozsah kontroly, vč. popisu jejích jednotlivých bodů a příslušné konkretizace.
V kapitole 3 byly konstatovány skutečnosti, u nichž kontrolní orgán neshledal porušení právních
předpisů, resp. u nichž se porušení právních předpisů nepodařilo prokázat.

Poučení
Proti výše uvedeným kontrolním zjištěním může kontrolovaná osoba podle § 13 kontrolního řádu
podat u Úřadu písemně (prostřednictvím poštovní přepravy, datovou zprávou či e-mailem
se zaručeným elektronickým podpisem) ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole
námitky, z nichž musí být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat
odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

______________________
Ing. František Sivera
vedoucí kontrolní skupiny

____________________
Ing. Vlastimil Závadský
člen kontrolní skupiny

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

