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Kontrolní úkon, kterým byla kontrola zahájena a den jeho provedení  
Doručení oznámení o zahájení kontroly č.j. UDH-1720/2020 kontrolované osobě dne 
30.07.2020. 
 
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu o kontrole a den 
jeho provedení  
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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 30.07.2020, a to doručením Oznámení 
o zahájení kontroly, č.j. UDH-1720/2020 (dále jen „oznámení o zahájení kontroly“)
kontrolované osobě. Předmětné oznámení obsahovalo mj. i žádost o třinácti bodech
k zaslání podkladů a vyjádření k provedení kontroly. K zaslání podkladů a vyjádření
Úřad kontrolované osobě stanovil lhůtu 21 dnů od doručení oznámení,
tj. do 20.08.2020.

E-mailem ze dne 12.08.2020 účetní kontrolované osoby požádala o prodloužení 
lhůty pro předložení podkladů1.

Podklady a vyjádření byly předloženy dne 18.09.2020 pod č.j. UDH-2139/2020 
až UDH-2149/2020. 

Na základě analýzy předložených podkladů vyvstala potřeba jejich dalších doplnění 
a upřesnění. Z tohoto důvodu kontrolní orgán dopisem ze dne 13.11.2020, č.j. UDH-
2651/2020 (dále jen „oznámení o pokračování kontroly“) informoval kontrolovanou 
osobu o pokračování kontroly a v devíti bodech ji vyzval k předložení dalších 
podkladů a vysvětlení. K zaslání podkladů a vyjádření Úřad kontrolované osobě 
stanovil lhůtu 21 dnů od doručení oznámení, tj. do 09.12.2020. 

Dopisem doručeným dne 30.11.2020 pod č.j. UDH-2738/2020 kontrolovaná osoba 
z důvodu přípravy podkladů pro výroční finanční zprávu a rozpočtů na rok 2021 
požádala o prodloužení lhůty pro předložení podkladů a vyjádření do 15.01.2021, 
čemuž kontrolní orgán usnesením ze dne 08.12.2020, č.j. UDH-2805/2020, vyhověl. 

Požadované podklady a vyjádření kontrolovaná osoba předložila dne 02.02.2021 
pod č.j. UDH-314/2021, UDH-315/2021 a UDH-316/2021, a dále dne 02.02.2021 
pod č.j. UDH-439/2021. 

Vzhledem k tomu, že některé skutečnosti vztahující se k předmětu kontroly 
se nepodařilo v rámci komunikace s kontrolovanou osobou zjistit, vyzval Úřad 
k součinnosti tzv. povinné osoby podle § 5 odst. 2 písm. a) kontrolního řádu. 
Konkrétně vyzval k součinnosti podle § 10 odst. 3 kontrolního řádu dopisem ze dne 
03.02.2021, č.j. UDH-466/2021, Ing. Tomáše Vokouna, nar. XXXXXX, trvale bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Ing. Vokoun poskytl požadované 
podklady dne 08.03.2021 pod č.j. UDH-766/2021.  

Úřad dále vyzval k součinnosti podle § 10 odst. 3 kontrolního řádu dopisem ze dne 
03.02.2021, č.j. UDH-467/2021, společnost FUTURA, a.s., IČO 16192893, sídlo 
Politických vězňů 1531/9, 110 00 Praha. Společnost FUTURA, a.s., poskytla 
požadované podklady dne 23.02.2021 pod č.j. UDH-643/2021 

Ze získaných podkladů vyplynula potřeba rozšířit předmět kontroly tak, 
že by se nevztahovala pouze na hospodaření politické strany v roce 2019, ale též 
na splnění povinnosti podle § 18 odst. 3 zákona o sdružování v roce 2020. V tomto 

1 Oficiální žádost ze dne 12.08.2020 o prodloužení lhůty pro předložení podkladů byla přiložena 
k podání č.j. UDH-2139/2020 doručenému datovou zprávou dne 18.09.2020 
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smyslu kontrolní orgán vyrozuměl dopisem ze dne 24.03.2021, č.j. UDH-952/2021, 
o rozšíření předmětu kontroly (dále jen „oznámení o rozšíření předmětu kontroly“) 
a vyžádal si doplnění některých dalších podkladů a vysvětlení. Kontrolovaná osoba 
požadované podklady zaslala dne 01.04.2021 pod č.j. UDH-1169/2021. 
 
Úřad shromážděné podklady posoudil dne 7.6. 2021 (viz úřední záznam č.j. UDH-
01692/2021), což byl poslední úkon před vydáním protokolu o kontrole. 
 
 
  



2. Rozsah kontroly a výchozí podklady kontroly 
 
V oznámení o zahájení kontroly č.j. UDH-1270/2020 ze dne 27.07.2020 byl rozsah 
kontroly stanoven takto: 
 
1. Vysvětlete, proč existuje rozdíl mezi seznamem dárců peněžitých darů 
i bezúplatných plnění zveřejněných na webových stránkách Vaší strany 3 dny 
před konáním voleb (viz přílohy) a údaji následně vykázanými v části I. a II. Zprávy 
o financování volební kampaně ve volbách do Evropského parlamentu v r. 2019. 
 
2. Vysvětlete, proč existuje rozdíl mezi výší výdajů vynaložených na volební 
kampaň do EP 2019 vykázaných ve Výroční finanční zprávě Vaší strany za r. 2019 
(9.720.745,91 Kč) a výší výdajů uvedených ve Zprávě o financování volební 
kampaně ve volbách do Evropského parlamentu v r. 2019 (10.790.178,88 Kč). 
 
3. Předložte přehled veškerých poskytnutých záloh na výdaje volební kampaně 
ve volbách do Evropského parlamentu v r. 2019, a jejich následné zúčtování 
do nákladů volební kampaně v těchto volbách (č. dokladu, datum, částka, účel, 
dodavatel, kontace má dáti/dal). Předmětné položky vyznačte ve Zprávě 
o financování volební kampaně. 
 
4. Předložte smlouvu k bankovnímu účtu č. 117527703/0300 a uveďte, k jakým 
volbám nebo k jakému účelu Vaše strana účet v průběhu celé jeho existence 
využívala. 
 
5. Předložte všechny výpisy z volebního účtu 117527703/0300 obsahující 
položky se vztahem k volbám do Evropského parlamentu v r. 2019, vyjma časového 
úseku od 1. února do 31. července 2019. 
 
6. Předložte veškeré dokumenty (objednávky, faktury, smlouvy, mediaplány) 
související s volební reklamou Vaší politické strany v tištěných médiích v rámci 
kampaně před volbami do Evropského parlamentu. Uveďte, jaké byly slevy 
při nákupu této reklamy oproti cenám obvyklým. 
 
7. Předložte veškeré dokumenty (objednávky, faktury, smlouvy) související 
s náklady na akci kandidáta Andreje Bóny v Horních Věstonicích dne 4.5. 2019 
(ochutnávka vín, reklamní předměty atp.) a identifikujte tyto náklady ve Zprávě 
o financování kampaně. 
 
8. Vysvětlete, v čem spočívá rozdíl mezi příjmy vykázanými ve Výroční finanční 
zprávě Vaší strany za r. 2019 ve výši 96.721.062,- Kč, a výnosy ve výši 
101.019.000,-Kč uvedenými ve výkazu zisku a ztráty, který je součástí auditní 
zprávy. 
 
9. Předložte kopie všech smluv s dárci za kalendářní rok 2019. 
 
10. Předložte přehled všech darů přijatých podle názoru Vaší strany v rozporu 
se zákonem s odůvodněním, v čem spatřujete nezákonnost přijatého daru. Přehled 
doplňte o datum vrácení dárci a vratky rovněž doložte příslušnými bankovními výpisy. 
 



11. Předložte přehled všech provozních faktur s minimální hodnotou 50.000,- Kč 
přijatých v roce 2019 (dodavatel, č. faktury, datum vystavení, hodnota v Kč, předmět 
fakturace).

12. Předložte úplný účtový rozvrh pro rok 2019, ve kterém u všech bankovních 
účtů uveďte kromě analytiky a textu účtu rovněž číslo přidělené bankou.

13. Předložte seznam všech bankovních účtů využívaných Vaší stranou a jejími 
regionálními/lokálními organizacemi v roce 2019, které mají charakter tzv. 
provozního účtu podle § 17a odst. 2 písm. d) zákona o sdružování, a to včetně 
provozního účtu ústředního výboru č. XXXXXXXX. Předložte výpisy ze všech těchto 
účtů za kalendářní rok 2019. 

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 předložené Výroční 
finanční zprávy za rok 2018 a 2019 a z volebního účtu politické strany. 

V průběhu kontroly byly tyto body konkretizovány formou vyrozumění o pokračování 
kontroly ze dne 13.11.2020, č.j. UDH-2651/2020, oznámení o rozšíření předmětu 
kontroly ze dne 24.03.2021, č.j. UDH-952/2021, a žádostmi o součinnost povinných 
osob – Ing. Tomáše Vokouna (dopis ze dne 03.02.2021, č.j. UDH-466/2021) 
a společnosti FUTURA, a.s. (dopis ze dne 03.02.2021, č.j. UDH-467/2021). 

ivo.kousal
Zvýraznění

ivo.kousal
Zvýraznění



3. Skutečnosti bez kontrolních zjištění 
 
3.1. Údaje o dárcích a poskytovatelích bezúplatných plnění 
 
Podle § 59c odst. 3 volebního zákona nejpozději 3 dny přede dnem voleb musí být 
známy všechny osoby, které ve prospěch kandidující politické strany, politického 
hnutí, koalice nebo jejich kandidáta uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje 
na volební kampaň, poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění. O těchto osobách 
se zveřejní na internetových stránkách kandidující politické strany, politického hnutí 
nebo koalice údaje stanovené v § 59b odst. 3. 
 
Podle § 59d odst. 3 písm. a) volebního zákona zpráva podle odstavce 2 obsahuje 
přehled bezúplatných plnění poskytnutých kandidující politické straně, politickému 
hnutí nebo koalici na volební kampaň s uvedením obvyklé ceny, nejde-li o peněžitý 
dar, a údaje o dárcích a poskytovatelích v rozsahu stanoveném v § 59b odst. 3, 
jakož i výši výdajů na volební kampaň hrazených samotnými kandidáty. 
 
V bodě 1 oznámení o zahájení kontroly Úřad požádal o vysvětlení, proč existuje 
rozdíl mezi seznamem dárců peněžitých darů i bezúplatných plnění zveřejněných 
na webových stránkách politické strany 3 dny před konáním voleb2, a údaji následně 
vykázanými v části I. a II. Zprávy o financování volební kampaně ve volbách 
do Evropského parlamentu v r. 2019. Úřad při kontrole údajů 3 dny přede dnem 
voleb (tj. 21.05.2019 v 0:48) zjistil, že politická strana na svých internetových 
stránkách zveřejnila tabulky, které byly přílohou oznámení o zahájení kontroly. 
V první tabulce byly zveřejněny údaje o jedné fyzické osobě – dárci peněžního daru 
ve výši 500,-Kč; v druhé tabulce týkající se bezúplatných plnění nebyl uveden žádný 
poskytovatel. Naproti tomu ve zprávě o financování volební kampaně byly uvedeny 
údaje o 3 fyzických osobách – dárcích peněžních darů, kteří poskytli dary v celkové 
výši 205.500,-Kč, a dále údaje o celkem 23 fyzických osobách a 3 právnických 
osobách – poskytovatelích bezúplatných plnění v celkové výši 36.362,-Kč. 
 
K tomuto bodu účetní kontrolované osoby uvedla3 následující: 
 
„V příloze uvedeny tabulky, které byly zveřejněny na webu KSČM. Z těchto tabulek 
jsme čerpali údaje do Volební zprávy z voleb do EP. 
 
Jakmile byla odevzdána a zveřejněna Volební zpráva, tyto tabulky jsme z webu 
odstranili, protože bylo zbytečné zveřejňovat dublované údaje. 
 
Bohužel e-mailová pošta, kterou jsem uvedené tabulky zasílala našemu správci 
webových stránek je již smazána. Nepředpokládala jsem, že může nastat problém 
v tomto dokazování, což je poučením pro příště. 
 
Nemohu souhlasit s tím, že požadované údaje zveřejněny nebyly. 
 

 
2 Tj. na internetových stránkách, které politická strana oznámila jako internetové stránky, na kterých 
budou zveřejňovány informace o financování volební kampaně - https://www.kscm.cz/cs/nase-
strana/financovani-strany  
3 V příloze č. 3 podání evidovaného pod č.j. UDH-2142/2020 (doručeno 18.09.2020) 
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Jsem si jistá, že údaje, uvedené ve Volební zprávě, tj. údaje s přijatými finančními 
dary a bezúplatným plněním, byly řádně, včas a v plné výši zveřejněny na webových 
stránkách KSČM. 
 
Oslovila jsem ještě našeho správce webových stránek, který mi poslal e-mailem 
odkazy, kdy naposledy aktualizované tabulky na web vkládal. Je také v příloze. 
Takže není možné, že by tabulky byly zavěšeny na webu s obsahem, který jste nám 
zaslali vy.“ 
 
Je zřejmé, že existuje rozpor mezi údaji, které zachytil Úřad, a tvrzením 
kontrolované osoby. Ovšem za situace, kdy Úřad tabulky s údaji archivoval bez 
jejich označení časovým razítkem, z něhož by bylo možno autoritativně ověřit, 
kdy ke stažení došlo, uzavírá Úřad v tomto bodu kontrolu bez konstatování 
prokázaného pochybení. 
 
 
3.2. Výše výdajů na volební kampaň 
 
Podle § 19h odst. 1 písm. f) zákona o sdružování strany a hnutí jsou povinny 
předložit každoročně do 1. dubna Úřadu výroční finanční zprávu, která zahrnuje 
výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb, kterých se strana a hnutí 
zúčastnily v daném kalendářním roce. 
 
Podle § 59d odst. 3 písm. b) volebního zákona zpráva podle odstavce 2 obsahuje 
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 § 59b odst. 3. 
 
Úřad kontrolou zprávy o financování volební kampaně a výroční finanční zprávy 
za rok 2019 zjistil rozdíl mezi údajem o celkové výši výdajů na volební kampaň 
uvedeným ve zprávě o financování volební kampaně (10.790.178,88,-Kč) a výší 
výdajů na volební kampaň podle výroční finanční zprávy za rok 2019 (9.720.745,91,-
Kč). V tomto ohledu požádal kontrolovanou osobu o vysvětlení (bod č. 2 oznámení 
o zahájení kontroly). 
 
Z vyjádření kontrolované osoby4 vyplynulo, že ve výroční finanční zprávě za rok 2019 
byly uvedeny pouze náklady, které byly v rámci účetnictví účtovány přímo 
na nákladových účtech souvisejících s volbami. Jednalo se o tyto účty a částky: 
 
501021 = 11.163,-Kč (Spotřeba materiálu) 
512020 =   8.454,-Kč (Cestovné při volební kampani) 
512021 = 14.956,-Kč (Cestovné při volební kampani EU) 
518021 = 9.676.971,68,-Kč (Služby vynaložené na volební kampaň - EU) 
Celkem se jedná o částku 9.711.544,68,-Kč.  
 
Další náklady volební kampaně kontrolovaná osoba označila takto: 
 
Bezúplatné plnění - 37.104,-Kč 

 
4 V příloze č. 4 podání evidovaného pod č.j. UDH-2142/2020 (doručeno 18.09.2020) 



Vlastní výdaje kandidátů - 453.404,20,-Kč 
Mzdové náklady - 544.561,-Kč 
Náklady na pohonné hmoty - 43.565,- Kč 
Celkem se jedná o částku 1.078.634,20,-Kč. 
 
Jedná se o náklady, které buď neprošly účetnictvím kontrolované osoby vůbec 
(např. vlastní výdaje kandidátů), anebo sice ano a byly vykázány v adekvátní výši 
jako volební výdaje ve zprávě o financování volební kampaně, ale nebyly 
proúčtovány skrze nákladové účty přímo související s volební kampaní (mzdové 
náklady, náklady na pohonné hmoty). 
 
Součet těchto částek činí 10.790.178,88,-Kč, kterou kontrolovaná osoba vykázala 
ve zprávě o financování volební kampaně. Drobný rozdíl u nákladů přímo účtovaných 
v souvislosti s volební kampaní ve výši 9.201,23,-Kč oproti údaji o nákladech volební 
kampaně (9.720.745,91,-Kč) uvedeném ve výroční finanční zprávě Úřad přičítá 
dílčím nepřesnostem při vyúčtování.  
 
Vzhledem k tomu, že celkové výdaje na volební kampaň byly transparentně 
vykázány ve zprávě o financování volební kampaně, Úřad v tomto bodu 
kontrolu uzavírá bez konstatování pochybení. 
 
 
3.3. Zálohové a zúčtovací faktury 
 
V bodě 3 oznámení o zahájení kontroly Úřad požádal o předložení přehledu 
veškerých poskytnutých záloh na výdaje volební kampaně ve volbách do Evropského 
parlamentu v r. 2019, a jejich následné zúčtování do nákladů volební kampaně 
v těchto volbách (č. dokladu, datum, částka, účel, dodavatel, kontace má dáti/dal). 
Předmětné položky měla kontrolovaná osoba vyznačit ve zprávě o financování 
volební kampaně. 
 
K tomuto bodu kontrolovaná osoba předložila následující podklady: 
 
• 35 zálohových faktur a 35 faktur zúčtovacích5, 
• část IV. zprávy o financování volební kampaně s vyznačenými výdaji 
na volební kampaň placenými formou zálohy6, 
• kniha přijatých faktur s vyznačením takových, kterým předcházela zálohová 
faktura7. 
 
Úřad kontrolou předložených dokumentů zjistil, že všechny předložené zálohové 
faktury za služby a další plnění v rámci volební kampaně byly následně řádně 
zaúčtovány na základě zúčtovacích faktur. 
 
Úřad tedy v tomto bodě kontrolu uzavírá bez konstatování pochybení. 
 
 

 
5 Podání č.j. UDH-2139/2020 doručené dne 18.09.2020 
6 Podání č.j. UDH-2141/2020 doručené dne 18.09.2020 
7 Podání č.j. UDH-2147/2020 doručené dne 18.09.2020 



3.4. Zřízení volebního účtu 
 
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. 
 
Úřad v rámci předkontrolní analýzy zjistil, že účet, který kontrolovaná osoba oznámila 
Úřadu jako účet volební, tj. účet č. 117527703/0300, byl před volební kampaní 
pro volby do Evropského parlamentu používán pro jiné účely. Úřad tedy v bodu 4 
oznámení o zahájení kontroly vyzval kontrolovanou osobu, aby předložila smlouvu 
k bankovnímu účtu č. 117527703/0300 a uvedla, k jakým volbám nebo k jakému 
účelu politická strana účet v průběhu celé jeho existence využívala. 
 
K tomuto bodu kontrolovaná osoba předložila následující podklady: 
 
• Vyjádření8 
„Účet č. 117527703/0300 vedený u ČSOB založila KSČM jako běžný účet. 
V souvislosti s nutností založit transparentní účet pro volby do Evropského 
parlamentu jsme tento běžný účet smlouvou s ČSOB změnili na transparentní. Běžný 
účet již nebyl využíván a bylo tedy zbytečné pro volby do EP zakládat další účet. Je 
přiložen výpis z běžného účtu před změnou na transparentní a fotokopie dodatku 
smlouvy se změnou účtu z běžného na transparentní.” 
• dodatek ke smlouvě s ČSOB ze dne 01.06.2017 k účtu č. 117527703/03009, 
na základě něhož došlo ke ztransparentnění účtu a změně jeho určení na volební 
účet pro volby do Evropského parlamentu, 
• výpisy z účtu č. 117527703/0300 před změnou na transparentní účet (262 
stran)10, 
• výpis z účtu č. 117527703/0300 za období od 12.08.2017 do 31.01.201911, 
z něhož vyplývá, že k začátku volební kampaně pro volby do Evropského parlamentu 
byl zůstatek na účtu nulový. 
 
Úřad předložené podklady a vysvětlení posoudil a dospěl k závěru, že řešení použité 
kontrolovanou osobou neodporuje § 59a odst. 1 volebního zákona. Jakkoliv lze 
doporučit, aby kandidující subjekt založil pro konkrétní volby nový účet, a veškeré 
transakce se tak vztahovaly výhradně k dané volební kampani, zákon podle názoru 
Úřadu nevylučuje, aby politická strana či hnutí využila stávající účet při splnění dvou 
podmínek, a to, že ve lhůtě do 5 dnů ode dne vyhlášení voleb dojde k jeho 
ztransparentnění, a také že k začátku volební kampaně bude vynulován, takže 
veškeré transakce na něm se v průběhu volební kampaně do doby převedení 
zůstatku na běžný (provozní) účet budou vztahovat pouze k volební kampani. Tyto 
podmínky kontrolovaná osoba v daném případě splnila.  
 
Úřad tedy v tomto bodě kontrolu uzavírá bez konstatování pochybení. 
 
 

 
8 Příloha č. 7 podání č.j. UDH-2142/2020 doručeného dne 18.09.2020 
9 Příloha č. 1 podání č.j. UDH-2140/2020 doručeného dne 18.09.2020 
10 Příloha č. 4 podání č.j. UDH-2144/2020 doručeného dne 18.09.2020 
11 Podání č.j. UDH-2142/2020 doručené dne 18.09.2020 



3.5. Zůstatek na volebním účtu 
 
Podle § 59a odst. 3 volebního zákona peněžní prostředky uložené na volebním účtu 
lze užít pouze na financování volební kampaně. Výběr hotovosti z volebního účtu 
a její následné užití na financování volební kampaně se zaznamená v účetnictví. 
 
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 volebního zákona do 60 dnů po uplynutí doby uvedené 
v odstavci 4 se veškeré peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební 
kampaň převedou na účet politické strany nebo politického hnutí vedený podle 
zákona upravujícího sdružování v politických stranách a politických hnutích. 
V případě koalice je rozhodující dohoda členů koalice o podílu, který má být 
převeden z volebního účtu koalice na účet politických stran nebo politických hnutí 
zastoupených v koalici; není-li taková dohoda uzavřena, převedou se peněžní 
prostředky z volebního účtu rovným dílem. 
 
Úřad chtěl v rámci kontroly prověřit, zda kontrolovaná osoba nakládala se zůstatkem 
na volebním účtu v souladu s § 59a odst. 3 a 4 volebního zákona a zda byl zůstatek 
volebního účtu převeden na běžný účet ve lhůtě podle § 59a odst. 6 volebního 
zákona, tj. do 23.01.2020. Za tímto účelem si pod bodem 5 oznámení o zahájení 
kontroly vyžádal výpisy z volebního účtu. 
 
Na základě předložených výpisů z účtu a jejich porovnání se zprávou o financování 
volební kampaně Úřad konstatuje, že peněžní prostředky uložené na volebním účtu 
byly užívány výhradně pro financování volební kampaně a zůstatek na volebním účtu 
ve výši 7.758,27,-Kč byl převeden na běžný účet politické strany dne 03.12.2019. 
 
Úřad tedy v tomto bodě kontrolu uzavírá bez konstatování pochybení. 
 
 
3.6. Rozdíl mezi deklarovanými příjmy a výnosy 
 
Pod bodem 8 oznámení o zahájení kontroly Úřad vyzval kontrolovanou osobu 
k vysvětlení rozdílu mezi příjmy vykázanými ve výroční finanční zprávě politické 
strany za rok 2019 ve výši 96.721.062,- Kč na straně jedné, a výnosy ve výši 
101.019.000,- Kč uvedenými ve výkazu zisku a ztráty, který je součástí zprávy 
auditora o ověření účetní závěrky za tento rok. 
 
K tomuto bodu kontrolovaná osoba předložila následující podklady: 
 
• vyjádření12 
“Rozdíl mezi příjmy uvedenými ve Výroční finanční zprávě a výkazem zisku a ztrát 

 
12 Příloha č. 10 podání č.j. UDH-2142/2020 doručeného dne 18.09.2020 



Příjem Výroční finanční zpráva vč. bezúplatného plnění, které činí 36.362,-Kč (není 
zahrnuto v účetnictví, tzn. není v příjmu a ve výkaze ZaZ) 
Po odečtení BÚP je příjem 96.684.700,-Kč 
V příjmu nejsou zahrnuty položky z výkazu ZaZ – v příloze – které činí 4,334.269,-Kč 
(nenašla jsem, kam a do kterého řádku se mají ve VFZ připočítat, jestli vůbec). 
96.684.700,-Kč příjem 
- 36.362,- Kč BÚP 
96.684.700,-Kč 
Příjem ve výkazu ZaZ 
101.018.968,- Kč 
- 96.684.700,- Kč příjem VFZ 
4.334.269,- Kč rozdíl mezi VFZ a výkazem ZaZ uvedený k dokladování.”, 
• část výkazu zisku a ztráty s vyznačením položek, které nebylo možno 
zahrnout do položek příjmů uvedených v části II. výroční finanční zprávy13. 
 
Úřad na základě předložených podkladů konstatuje následující. Z celkových příjmů 
deklarovaných ve výroční finanční zprávě ve výši 96.721.062,-Kč po odečtení 
bezúplatných plnění ve výši 36.362,-Kč, které nebyly politickou stranou zúčtovány, 
zbývají příjmy ve výši 96.684.700,-Kč. K těmto příjmům je třeba přičíst výnosy 
v celkové výši 4.334.269,-Kč, které nebylo možno typově zařadit do přehledu příjmů 
uvedeného v části II. výroční finanční zprávy. Jednalo se konkrétně o tyto položky: 
 
Ostatní pokuty a penále     1.319,-Kč 
Platby za odepsané pohledávky    138.496,-Kč 
Kursové zisky      458,-Kč 
Zúčtování fondů      3.974.541,-Kč 
Jiné ostatní výnosy      182.455,-Kč 
Tržby z prodeje dlouhodobého hmotného a  
nehmotného majetku     37.000,-Kč 
 
Po připočtení těchto položek celková výše výnosů činí (po zaokrouhlení na celé 
tisíce) 101.019.000,- Kč, jak bylo uvedeno ve výkazu zisku a ztráty. 
 
Úřad tedy vysvětlení předložené kontrolovanou osobou akceptuje a kontrolu 
v tomto bodě uzavírá bez konstatování pochybení. 
 
 
3.7. Vracení neoznačených plateb 
 
Podle § 18 odst. 3 zákona o sdružování získají-li strany a hnutí dar nebo jiné 
bezúplatné plnění v rozporu s tímto zákonem, jsou povinny vrátit jej dárci, a to 
nejpozději do 1. dubna roku následujícího po roce, ve kterém jej získaly. Není-li 
vrácení možné, odvedou v téže lhůtě peněžní částku odpovídající peněžitému daru 
nebo jinému bezúplatnému plnění nebo obvyklé ceně věcného daru nebo jiného 
bezúplatného plnění do státního rozpočtu. Jedná-li se o peněžitý dar nebo jiné 
bezúplatné plnění, jsou strany a hnutí povinny vrátit jej včetně jeho úrokového 
zhodnocení ve výši diskontní sazby České národní banky platné ke dni vrácení. 
 

 
13 Podání č.j. UDH-2144/2020 doručené dne 18.09.2020 



Pod bodem 10 oznámení o zahájení kontroly Úřad vyzval kontrolovanou osobu 
k předložení přehledu všech darů přijatých podle názoru KSČM v rozporu 
se zákonem s odůvodněním, v čem spatřuje nezákonnost přijatého daru. Přehled 
měla kontrolovaná osoba doplnit o datum vrácení dárci a vratky doložit příslušnými 
bankovními výpisy. 
 
K tomuto bodu kontrolovaná osoba předložila následující podklady: 
 
• kopie dopisu ze dne 29.07.201914 adresovaného Úřadu v reakci na dopis 
Úřadu č.j. UDH-2126/2019, v němž kontrolovaná osoba informovala Úřad 
o následujících opatřeních: 
- na webových stránkách www.kscm.cz v sekci Financování strany byl zřízen 
odkaz Finanční dary pro KSČM (metodika k zasílání finančních darů), 
- všichni pravidelní dárci byli opětovně upozorněni na správný postup při 
zasílání finančních darů na zvláštní účet, 
- od 15.07.2019 KSČM vrací finanční dary zpět na účty dárcům, pokud v textu 
nebyl uveden účel platby (finanční dar) nebo účel platby chyběl, 
- KSČM bude věnovat větší pozornost zápisu účelu platby při zadávání příkazů 
plateb ze všech transparentních účtů, aby nedocházelo k nejasnostem při zaslání 
finančních prostředků z těchto účtů 
• soupis plateb bez uvedeného účelu vč. dat jejich vrácení (1 list)15, 
• platební transakce s vyznačenými chybnými platbami a jejich vratkami 
za období od 30.04.2019 do 20.07.2019 (8 listů)16, 
• platební transakce s vyznačenými chybnými platbami a jejich vratkami 
za období od 26.07.2019 do 31.08.2019 (8 listů)17, 
• platební transakce s vyznačenými chybnými platbami a jejich vratkami 
za období od 06.09.2019 do 11.10.2019 (8 listů)18, 
• platební transakce s vyznačenými chybnými platbami a jejich vratkami 
za období od 17.10.2019 do 17.12.2019 (8 listů)19. 
 
Úřad předložené podklady posoudil a dospěl k závěru, že všechny chybné platby 
(bez účelu platby) byly vráceny v zákonem stanovené lhůtě, tj. do 01.04.2020. Úřad 
rovněž kontrolovanou osobou přijatá opatření v souvislosti se zasíláním darů 
na zvláštní účet považuje za dostatečná. 
 
Úřad tedy v tomto bodě kontrolu uzavírá bez konstatování pochybení. 
 
 
3.8. Provozní faktury 
 
Pod bodem 11 oznámení o zahájení kontroly Úřad vyzval kontrolovanou osobu 
k předložení přehledu všech provozních faktur s minimální hodnotou 50.000,- Kč 
přijatých v roce 2019 (dodavatel, č. faktury, datum vystavení, hodnota v Kč, předmět 
fakturace). 

 
14 Příloha č. 1 podání č.j. UDH-2144/2020 doručeného dne 18.09.2020 
15 Příloha č. 4 podání č.j. UDH-2140/2020 doručeného dne 18.09.2020 
16 Příloha č. 11 podání č.j. UDH-2142/2020 doručeného dne 18.09.2020 
17 Příloha č. 1 podání č.j. UDH-2141/2020 doručeného dne 18.09.2020 
18 Podání č.j. UDH-2149/2020 doručené dne 18.09.2020 
19 Příloha č. 1 podání č.j. UDH-2149/2020 doručeného dne 18.09.2020 

http://www.kscm.cz/


 
K tomuto bodu kontrolovaná osoba předložila následující podklady: 
 
• tabulka s přehledem požadovaných faktur (7 listů)20, 
• kniha přijatých faktur21, 
• kopie všech faktur nad 50.000,-Kč (provozních i volebních) v celkovém počtu 
24222 
 
Z předložených faktur kontrolní orgán vytipoval 7 níže uvedených faktur k dalšímu 
prověření, v němž se zaměřil na předmět fakturace za účelem zjištění, zda byl využit 
k provozním nebo volebním účelům.  
 
Tabulka 1: Přehled faktur vybraných k dalšímu prověření 
Interní číslo Částka v Kč Dodavatel Variabilní 

symbol 
Vystavena 

dne 
308 975.000,- FUTURA, a.s. 2019110022 22.02.2019 
309 116.160,- FUTURA, a.s. 2019110023 20.02.2019 

 
668 116.160,- FUTURA, a.s. 2019110083 15.03.2019 

 
1058 116.160,- FUTURA, a.s. 2019110109 10.04.2019 

 
1153 71.554,56,- Česká pošta, 

s.p. 
Záloha 

2210000225 
12.04.2019 

 
1784 116.160,- FUTURA, a.s. 2019110220 29.05.2019 

 
2617 62.395,90,- Konica Minolta 

Business 
Solutions 

Czech, spol. 
s r.o. 

4190036750 25.06.2019 

 
Pod bodem 3 oznámení o pokračování kontroly Úřad vyzval kontrolovanou osobu, 
aby k těmto fakturám předložila související dokumenty (objednávky, smlouvy, dodací 
listy, případně vzorek fakturovaného produktu či obrazovou dokumentaci 
nebo v případě neexistence uvedených dokladů potřebné informace popsala) tak, 
aby z nich bylo možné přesněji definovat předmět fakturace, zejména, k jakému 
účelu byl použitý. 
 
K tomuto bodu kontrolovaná osoba předložila následující podklady: 
• vyjádření účetní kontrolované osoby23: 
“Rámcové smlouvy s FUTUROU a.s. byly již zaslány, znovu neposíláme. 
Fa č. 308 – smlouva s FUTUROU a.s. na zabezpečení služeb, inzerce a Halo novin 
Úhrada 4 x za rok – Kč 975.000,- čtvrtletně. 
Fa č.  309, 668, 1058, 1784 – smlouva s FUTUROU a.s. (nad rámec smlouvy). 

 
20 Příloha č. 5 podání č.j. UDH-2140/2020 doručeného dne 18.09.2020 
21 Příloha č. 2 podání č.j. UDH-2144/2020 doručeného dne 18.09.2020 
22 Příloha č. 1 podání č.j. UDH-2148/2020 doručeného dne 18.09.2020 
23 Příloha č. 4 podání č.j. UDH-314/2021 doručeného dne 15.01.2021 



Fa č. 1153 – volby roznos – faktura přiložena (záloha, daňový doklad, zakázka) 
Fa č. 2617 – tisk kopírka - fa přiložena” 
• fakturace České pošty, s.p. a společnosti Konica Minolta Business Solutions 
Czech, spol. s r.o. (6 stran)24 
 
Kontrolní orgán se v tomto bodu zaměřil na vybrané provozní faktury s potenciálem 
využití předmětu plnění v kontrolované volební kampani. 
 
V případě faktur č. 308 a 2617 Úřad dospěl k závěru, že předmět plnění je provozním 
výdajem a netýká se volební kampaně. V případě faktury č. 1153 Úřad zjistil, 
že se jedná o fakturu volební, která byla uhrazena z volebního účtu a předmětný 
výdaj byl vykázán ve zprávě o financování volební kampaně. 
 
Úřad tedy v tomto bodě v části týkající se faktur č. 308, 1153 a 2617 kontrolu 
uzavírá bez konstatování pochybení. 
 
K fakturám č. 309, 668, 1058 a 1784 kontrolovaná osoba požadované podklady 
nepředložila. Ve svém vyjádření uvedla pouze skutečnost, že se jedná o fakturaci 
“nad rámec smlouvy”. Na základě tohoto sdělení kontrolní orgán stále neměl 
dostatek informací k určení skutečného předmětu plnění. Úřad je tedy dále 
prověřoval v součinnosti s povinnou osobou – společností FUTURA, a.s. (k tomu 
blíže v kapitole 4.3.). 
 
 
3.9. Účtový rozvrh a přehled účtů 
 
Pod bodem 12 oznámení o zahájení kontroly Úřad vyzval kontrolovanou osobu 
k předložení úplného účtového rozvrhu pro rok 2019, ve kterém měla u všech 
bankovních účtů uvést kromě analytiky a textu účtu též číslo přidělené bankou. 
 
K tomuto bodu kontrolovaná osoba předložila následující podklady: 
 
• účtový rozvrh pro rok 2019 (4 listy)25 
• ucelený přehled všech 136 bankovních účtů používaných v roce 2019 (2 
listy)26 
 
Úřad předložené podklady prověřil a konstatuje, že kontrolovaná osoba předložila 
ucelený přehled o všech jejích účtech používaných v roce 2019, který je pro kontrolní 
orgán nezbytný pro základní orientaci v kontrolovaném účetnictví. 
 
Úřad tedy v tomto bodě kontrolu uzavírá bez konstatování pochybení. 
 
 
3.10. Provozní účty 
 
Pod bodem 13 oznámení o zahájení kontroly Úřad vyzval kontrolovanou osobu 
k předložení seznamu všech bankovních účtů využívaných KSČM a jejími 

 
24 Příloha č. 5 podání č.j. UDH-314/2021 doručeného dne 15.01.2021 
25 Příloha č. 3 podání č.j. UDH-2144/2020 doručeného dne 18.09.2020 
26 Příloha č. 12 podání č.j. UDH-2142/2020 doručeného dne 18.09.2020 



regionálními/lokálními organizacemi v roce 2019, které mají charakter 
tzv. provozního účtu podle § 17a odst. 2 písm. d) zákona o sdružování, a to 
včetně provozního účtu ústředního výboru č. XXXXXXXX. K tomu měla kontrolovaná 
osoba předložit výpisy ze všech těchto účtů za kalendářní rok 2019. 

K tomuto bodu kontrolovaná osoba předložila následující podklady: 

• tabulka čísel organizačních jednotek KSČM (1 list)27,
• ucelený přehled všech 136 bankovních účtů používaných v roce 2019
(2 listy)28,
• výpisy z bankovních účtů (219 stran)29,
• výpisy z bankovních účtů (200 stran)30,
• výpisy z bankovních účtů (189 stran)31,
• výpisy z bankovních účtů (262 stran)32,
• výpisy z bankovních účtů (186 stran)33;
• výpisy z bankovních účtů (191 stran)34,
• výpisy z bankovních účtů (180 stran)35,
• výpisy z bankovních účtů (189 stran)36,
• výpisy z bankovních účtů (190 stran)37,
• výpisy z bankovních účtů (193 stran)38,
• výpisy z bankovních účtů (184 stran)39,
• výpisy z bankovních účtů (196 stran)40.

Z analýzy předložených podkladů vyplynuly otázky týkající se vkladů hotovosti 
na zvláštním účtu, oboustranného toku finančních prostředků mezi ústředím 
a regionálními organizacemi, pravidelných měsíčních plateb přijatých z Kanceláře 
Poslanecké sněmovny, mimořádně vysokých vkladů hotovosti na regionálních účtech 
(za účelem prověření, zda regionální pokladna nepřijímá dar), účelu převodů 
finančních prostředků pana Václava Melši na regionální účet v Kutné Hoře 
(za účelem zjištění, zda se nejedná o zákonem zakázanou půjčku politické straně 
od fyzické osoby) a úhrady částky ve výši 133.935,- Kč z regionálního účtu v Kladně 
(podrobněji viz níže). 

3.10.1. Vklady hotovosti na zvláštní účet 

27 Příloha č. 14 podání č.j. UDH-2142/2020 doručeného dne 18.09.2020 
28 Příloha č. 12 podání č.j. UDH-2142/2020 doručeného dne 18.09.2020 
29 Příloha č. 13 podání č.j. UDH-2142/2020 doručeného dne 18.09.2020 
30 Podání č.j. UDH-2143/2020 doručené dne 18.09.2020 
31 Příloha č. 1 podání č.j. UDH-2143/2020 doručeného dne 18.09.2020 
32 Příloha č. 4 podání č.j. UDH-2144/2020 doručeného dne 18.09.2020 
33 Příloha č. 5 podání č.j. UDH-2144/2020 doručeného dne 18.09.2020 
34 Podání č.j. UDH-2145/2020 doručené dne 18.09.2020 
35 Příloha č. 1 podání č.j. UDH-2145/2020 doručeného dne 18.09.2020 
36 Podání č.j. UDH-2146/2020 doručené dne 18.09.2020 
37 Příloha č. 1 podání č.j. UDH-2146/2020 doručeného dne 18.09.2020 
38 Příloha č. 1 podání č.j. UDH-2147/2020 doručeného dne 18.09.2020 
39 Příloha č. 2 podání č.j. UDH-2147/2020 doručeného dne 18.09.2020 
40 Příloha č. 2 podání č.j. UDH-2149/2020 doručeného dne 18.09.2020 
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Pod bodem 2 oznámení o pokračování kontroly Úřad vyzval kontrolovanou osobu 
k vysvětlení o původu a povaze následujících vkladů hotovosti připsaných na zvláštní 
účet: 
 
A) 10.07.2019 (po opravě 10.05.2019) ve výši 5.000,-Kč 
B) 20.12.2019 ve výši 10.000,-Kč 
C) 27.12.2019 ve výši 10.000,-Kč  
 
K těmto vkladům měla kontrolovaná osoba uvést jejich kontaci. 
 
K tomuto bodu kontrolovaná osoba předložila následující podklady: 
 
• vyjádření ke vkladu pod písm. A)41: 
„Částka 5.000,- Kč zaslaná na transparentní účet finančních darů dne 10.05.2019: 
Jedná se o finanční dar p. Břetislava Kusýna. Vzhledem k tomu, že částka nebyla 
na transparentním účtu specifikována, byla dárci vrácena zpět na účet dne 
30.02.2019 (viz výpis z transparentního účtu).”, 
• výpis z bankovního účtu, 
• vyjádření ke vkladům pod písm. B) a C)42: 
“k bodu B) - 20.12.2019 příjem 10.000,- Kč: 
Vklad hotovosti (Pojezný Ivo), nebyl uveden účel platby. 
Bylo vráceno zpět na účet dárce dne 7.2.2020 
k bodu C) - 27.12.2019 příjem 10.000,- Kč: 
Vklad hotovosti (Mackovík Stanislav), nebyl uveden účel platby. 
Bylo vráceno zpět na účet dárce 7.2.2020.”, 
• výpisy z bankovního účtu (6 stran) a související účetní dokumentace (4 
strany).43 
 
Kontrolní orgán chtěl zjistit, zda kontrolovaná osoba na svůj zvláštní účet nevkládá 
v rozporu s pravidlem o vedení oddělených účtů nadlimitní částky ze své stranické 
pokladny. Vyžádal si tedy od kontrolované osoby příslušné informace, ze kterých 
vyplynulo, že se v těchto případech jedná o dary vložené na zvláštní účet v hotovosti. 
Kontrolovaná osoba dárce identifikovala a z důvodu neuvedení účelu jim předmětné 
vklady ve lhůtě dané zákonem vrátila.  
 
Úřad tedy v tomto bodě kontrolu uzavírá bez konstatování pochybení. 
 
 
3.10.2. Platby přijaté z Kanceláře Poslanecké sněmovny 
 
Kontrolou provozního účtu ÚV KSČM byly v roce 2019 zjištěny platby z Kanceláře 
Poslanecké sněmovny (typicky ve výši 20.500,-Kč, 24.200,-Kč, 27.200,-Kč, 28.830,-
Kč, 30.200,-Kč a 32.200,-Kč). Za účelem prověření těchto plateb Úřad vyzval pod 
bodem 4 oznámení o pokračování kontroly kontrolovanou osobu, aby u všech těchto 
plateb uvedla osoby, za které Kancelář Poslanecké sněmovny předmětné částky 
poslala, povahu, účel a jejich kontaci. 
 

 
41 Podání č.j. UDH-571/2021 doručené dne 17.02.2021 
42 Příloha č. 2 podání č.j. UDH-314/2021 doručeného dne 15.01.2021 
43 Příloha č. 3 podání č.j. UDH-314/2021 doručeného dne 15.01.2021 



K tomuto bodu kontrolovaná osoba předložila následující podklady: 
 
• vyjádření44: 
“Přiložen rozpis příjmů za poslanecké kanceláře poslanců za KSČM vč. kontace. 
Přiložen rozpis příjmů na ubytovny poslanců za KSČM vč. kontace. 
Přiložena fa za nájem za 4 Q 2019 ve výši 28.830,-Kč, účtovaný Klubu českého 
pohraničí, o.s.” 
• písemnosti zmiňované ve vyjádření (3 listy)45 
 
Prověřované platby představují kompenzaci výdajů na poslanecké ubytovny a provoz 
poslaneckých kanceláří; v případě platby ve výši 28.830,-Kč pak jde o nájem 
účtovaný Klubu českého pohraničí, o.s. 
 
Úřad v tomto bodě kontrolu uzavírá bez konstatování pochybení. 
 
 
3.10.3. Převod darů na provozní účty organizačních jednotek 
 
Pod bodem 5 oznámení o pokračování kontroly Úřad vyzval kontrolovanou osobu, 
aby u těchto poboček politické strany – KV Plzeňský kraj, OV Plzeň-město, KV 
Praha, OV Prostějov, KV Olomouc, OV Vyškov – dodala následující informace: 
 
A) Přehled všech dárců, jejichž dary byly v r. 2019 převedeny z centrálního 
zvláštního účtu na regionální provozní účty (ve formátu: jméno, příjmení, datum 
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). 
 
B) Přehled všech dárců, jejichž dary byly v r. 2019 převedeny z regionálních 
provozních účtů výše uvedených organizací na volební účet a použity na úhradu 
volebních výdajů ve volbách do EP (ve formátu: jméno, příjmení, datum 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). 
 
K tomuto bodu kontrolovaná osoba předložila následující podklady: 
 
• jmenovitý přehled dárců v požadovaném rozsahu (k bodu A)46 
• vyjádření (k bodu B)47: 
“Pokud jsou od dárců přijaty finanční dary, určené pro volební kampaň, jsou tyto 
přeposlány na transparentní volební účet a vyčísleny ve volební zprávě. 
 
Ostatní finanční dary jsou určeny pro zabezpečení hlavní činnosti strany. Určitá část 
přijatých finančních darů je použita na volební náklady, ale není v moci pracovnic 
ekonomického oddělení částku např. 20 mil. Kč ještě dále rozepisovat na finanční 

 
44 Příloha č. 6 podání č.j. UDH-314/2021 doručeného dne 15.01.2021 
45 Příloha č. 7 podání č.j. UDH-314/2021 doručeného dne 15.01.2021 
46 Příloha č. 9 podání č.j. UDH-314/2021 doručeného dne 15.01.2021 
47 Příloha č. 8 podání č.j. UDH-314/2021 doručeného dne 15.01.2021 



dary pro jednotlivé volby podle jednotlivých dárců. A to ani z časových důvodů 
ani z personálního obsazení. 

Regionální organizace (KV a OV KSČM) žádné finanční dary nepřijímají. Pokud 
posílají finanční prostředky na účet volebního TÚ je to proto, že přispívají na úhradu 
svých volebních nákladů ze svých provozních účtů. 

Pokud přijímáme finanční dary od zastupitelů krajských zastupitelstev a zastupitelů 
zastupitelstev statutárních orgánů, tak je formou dotace převádíme na organizační 
jednotky k zabezpečení jejich činnosti.” 

Kontrolní orgán prověřil údaje o účelu platebních transakcí na zvláštním účtu 
kontrolované osoby, přičemž zjistil, že pouze u třech dárců, kteří byli následně 
zveřejněni ve zprávě o financování volební kampaně48, bylo možno v přehledu 
platebních transakcí na zvláštním účtu dovodit, že jejich dary byly určeny na volby do 
Evropského parlamentu. V ostatních případech byl jako účel uveden (v různých 
obměnách) finanční dar. V uzavřených darovacích smlouvách bylo uvedeno, 
že politická strana dar využije na hlavní činnost strany. Za této situace považuje Úřad 
praxi kontrolované osoby, která část peněžních darů, které nejsou výslovně určeny 
na volby, převádí na regionální provozní účty, z nichž je pak částečně dotován 
volební účet, za neodporující volebnímu zákonu a zákonu o sdružování, byť je 
zřejmé, že tímto způsobem může docházet k určité anonymizaci dárců, jejichž dary 
jsou posléze použity na volební kampaň. Protože kontrolovaná osoba disponuje 
finančními prostředky pocházejícími i z jiných zdrojů, než jsou dary, nelze s určitostí 
zjistit, které z nich byly na krytí výdajů volební kampaně využity. 

Úřad tedy v tomto bodě kontrolu uzavírá bez konstatování pochybení. 

3.10.4. Transakce na regionálních provozních účtech 

Pod bodem 6 oznámení o pokračování kontroly Úřad vyzval kontrolovanou osobu, 
aby k poskytnutým bankovním výpisům z regionálních provozních účtů: 

a) předložila z OV Domažlice příjmové i výdajové pokladní doklady v ucelené
číselné řadě za leden 2019;
b) předložila z OV Karviná příjmové i výdajové pokladní doklady v ucelené číselné
řadě za březen 2019;
c) sdělila k bankovním položkám OV Kutná Hora ze dne 01. a 12.03.2019, jaké
povahy a kontace jsou bankovní převody ve výši 15.000,-Kč a 10.000,-Kč
uskutečněné z účtu Václava Melši č. XXXXXXXXXXXX a připsané na účet OV KSČM
v Kutné Hoře č. XXXXXXXXXX;
d) předložila z OV Kladno k bankovní položce ze dne 20.06.2019 fakturu s
variabilním symbolem 1901015 zaúčtovanou na 321.001 jako FD 1932103019 a
uhrazenou z účtu 47488204/0300 ve výši 133.935,-Kč na účet
XXXXXXXXXXXXXXX. Spolu s fakturou měla kontrolovaná osoba předložit
související dokumenty (objednávku, smlouvu, dodací list, případně vzorek
fakturovaného produktu či obrazovou dokumentaci nebo v případě neexistence
uvedených dokladů
48 Radim Litterbach (dar připsán 30.04.2019), Ing. Lukáš Pařízek (dar připsán 07.03.2019), JUDr. 
Milan Suchánek (dar připsán 10.05.2019) 
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potřebné informace popsat) tak, aby z nich bylo možné přesněji definovat předmět 
fakturace, zejména, k jakému účelu ho kontrolovaná osoba použila. Dále měla 
vysvětlit, proč předmětnou fakturu neuvedla v Knize přijatých faktur větších 
než 50.000,-Kč, která byla zaslána kontrolnímu orgánu (na základě jeho vyžádání) 
dne 18.09.2019. 
 
K tomuto bodu kontrolovaná osoba předložila následující podklady: 
 
• vyjádření účetní kontrolované osoby49, 
“a) OV KSČM Domažlice – pokladní doklady za leden 2019 – přiloženo. 
b) OV KSČM Karviná – pokladní doklady za březen 2019 – přiloženo. 
c) Kutná Hora 
Výběry hotovosti se týkaly odvodu nadlimitu pokladní hotovosti z pokladny OV KSČM 
k jejich vložení na účet OV KSČM Kutná Hora 
1. 3.   2019   15.000,- Kč výběr hotovosti z pokladny ke vložení na účet OV – 
p. Melša 
12. 3. 2019   10.000,- Kč výběr hotovosti z pokladny ke vložení na účet OV – 
p. Melša 
Vklad vybrané hotovosti z pokladny nebyl vložen v hotovosti, ale přeposlán z účtu 
p. Melši, 
Je to chyba. Ihned bude zjednána náprava. 
Vklad vybrané hotovosti na bankovní účet 15.000,- Kč – z osobního účtu p. Melši. 
Vklad vybrané hotovosti na bankovní účet 10.000,- Kč – z osobního účtu p. Melši. 
d) OV KSČM Kladno – přiložena faktura. 
V knize fa je FP 2703/19 VIA NATURA CZ s.r.o. na 710.279,28, která se skládá 
ze zálohové faktury na 576.344,- Kč (31. 1. 2019) a na 133.935,28 Kč doplatek 
(20.6.2019).” 
• pokladní kniha Domažlice (36 stran) – k bodu 6a)50, 
• pokladní kniha Karviná (76 stran) – k bodu 6b)51, 
• kopie faktury č. 1901015 vystavené dodavatelem VIA NATURA CZ s.r.o. 
(3 strany) – k bodu 6d)52, 
 
K jednotlivým bodům Úřad uvádí následující. 
Ad a) + b) - neobvykle vysoké odvody nadlimitní částky v pokladně vznikly čtvrtletním 
výběrem členských příspěvků, nikoliv přijímáním finančních darů.  
 
Ad c) kontrolní orgán prověřoval, zda pan Melša neposkytl kontrolované osobě 
půjčku (zákon nepřipouští půjčku politické straně nebo hnutí od fyzické osoby). 
Ve své odpovědi kontrolovaná osoba uvedla, že se jedná o nestandardní způsob 
odvodu nadlimitních financí z pokladny na bankovní účet a že na základě tohoto 
zjištění bezprostředně zjednala nápravu. 
 
Ad d) kontrolovaná osoba řádně odůvodnila existenci prověřované položky. 
 
Úřad v tomto bodě kontrolu uzavírá bez konstatování pochybení. 
 

 
49 Příloha č. 10 podání č.j. UDH-314/2021 doručeného dne 15.01.2021 
50 Příloha č. 12 podání č.j. UDH-314/2021 doručeného dne 15.01.2021 
51 Podání č.j. UDH-316/2021 doručené dne 15.01.2021 
52 Příloha č. 11 podání č.j. UDH-314/2021 doručeného dne 15.01.2021 



 
3.11. Provoz internetových stránek www.nenechmetotak.cz  
 
Pod bodem 3 oznámení o rozšíření předmětu kontroly Úřad vyzval kontrolovanou 
osobu, aby sdělila, zda byly náklady na vytvoření internetové stránky na adrese 
www.nenechmetotak.cz (tj. náklady na grafické práce, tvorbu webu, platba 
za doménu atd.) vykázány jako volební výdaje. Pokud ano, vyzval Úřad 
kontrolovanou osobu, aby identifikovala tyto náklady ve zprávě o financování volební 
kampaně, předložila kopie souvisejících faktur s doložením předmětu fakturace, 
a informovala, zda bylo o pořizovací ceně účtováno do volebních nákladů, 
nebo jako investice do majetku. Kontrolovaná osoba měla dále doložit úhrady těchto 
faktur výpisy z bankovního účtu (i v případě, že výdaje nebyly vykázány 
jako volební). 
 
K tomuto bodu kontrolovaná osoba předložila následující podklady: 
 
• vyjádření53 
“Náklady na vytvoření internetové stránky: 
- www stránky nenechmetotak.cz vytvářela společnost MARF, přefakturováno 
bylo přes FUTURU a.s. v částce 74.718,- Kč. 
- faktura přiložena. 
- ve volební zprávě na str. 6 je faktura pod platbou 22. 3. 2019.” 
• faktura č. 2019110080 ze dne 15.03.2019 vystavená na částku 74.718,-Kč 
dodavatelem FUTURA a.s. (1 strana). 
 
Kontrolní orgán konstatuje, že kontrolovaná osoba předmětný výdaj ve zprávě 
o financování volební kampaně řádně vykázala jako volební a tento výdaj byl 
uhrazen z volebního účtu. 
 
Úřad v tomto bodě kontrolu uzavírá bez konstatování pochybení. 
 
 
3.12 Slevy na nákup reklamy v tištěných médiích 
 
Pod bodem 6 oznámení o zahájení kontroly Úřad vyzval kontrolovanou osobu 
k předložení veškeré dokumentace (objednávky, faktury, smlouvy, mediaplány) 
související s volební reklamou kontrolované osoby v tištěných médiích v rámci 
kampaně před volbami do Evropského parlamentu. Kontrolovaná osoba byla dále 
vyzvána k uvedení toho, jaké byly slevy při nákupu této reklamy ve vztahu k cenám 
obvyklým. Tento dotaz směřoval ke zjištění toho, zda kontrolovaná osoba přijala 
bezúplatné plnění od jiné fyzické nebo právnické osoby, které by bylo nutné uvádět 
ve zprávě o financování volební kampaně, a jehož výši je dle zákona nutné započítat 
do výdajů volební kampaně. 
 
Kontrolovaná osoba předložila k tomuto kontrolnímu bodu sérii faktur, rámcovou 
smlouvu se společností FUTURA, a.s. a zprávu z financování volební kampaně 
s vyznačením předmětných úhrad za tištěnou reklamu. Nebyla tedy předložena 
informace o získaných slevách a jejich případné odchylce od cen obvyklých. Většina 

 
53 Podání č.j. UDH-1169/2021 doručené dne 01.04.2021 
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faktur neobsahovala informace o slevách, slevy byly na fakturách uvedeny 
v následujících případech: 
 
Tabulka 2: Přehled slev KSČM z faktur při nákupu reklamy v tištěných médiích 

Dodavatel a číslo faktury Cena před slevou (bez DPH) Výše slevy 
MAFRA, a.s. (2119008662) 27.405 Kč 40 % 
MAFRA, a.s. (2119013019) 18.900 Kč 40 % 
PAROLA (FVT-140/2019) 5.000 Kč 10 % 
Mgr. Milan Mikolecký (16011842) 3.960 Kč 40 % 
VLTAVA LABE MEDIA (1917011255) 27.000 Kč 78 % 
VLTAVA LABE MEDIA (1917010771) 29.694 Kč 10 % 
VLTAVA LABE MEDIA (1917012437) 19.950 Kč 45 % 

 
V oznámení o pokračování kontroly byla proto kontrolovaná osoba vyzvána 
k doplnění informací o získaných slevách a jejich odchylkách od cen obvyklých. 
K tomuto kontrolovaná osoba uvedla přehled následujících slev v oblasti tištěné 
reklamy: 
 
Tabulka 3: Deklarované slevy v oblasti tištěné reklamy 

Název média Výše slevy Doplňující informace 
Právo 30 % Vyšlo 3x 
Deník 60 % Vyšlo 13x 
TV magazín 60 % Vyšlo 1x 

 
Je tedy zřejmé, že kontrolovaná osoba neposkytla úplný přehled slev poskytnutých 
při nákupu reklamy v tištěných médiích, a nereagovala ani na opakovaný dotaz 
na to, zda šlo o ceny obvyklé. Nicméně Úřad zde ve svých závěrech zohlednil 
následující okolnosti. 
 
Zaprvé, dle poznatků, které Úřad získal v dosavadní kontrolní praxi, je kandidujícím 
subjektům běžně poskytována sleva v oblasti různých marketingových služeb, 
a v oblasti tištěné reklamy jsou tyto slevy oproti „ceníkovým cenám“ poměrně 
markantní. Je proto povinností kontrolované osoby zjišťovat (minimálně na výzvu 
kontrolního orgánu), do jaké míry je jí poskytnutá sleva běžná, a do jaké míry 
se jedná o bezúplatné plnění, které je nutné započítávat do nákladů volební 
kampaně. Pokud tohoto kontrolovaná osoba není schopna, Úřad očekává, že bude 
takováto sleva automaticky vykázala jako bezúplatné plnění ve zprávě o financování 
volební kampaně. V opačném případě se kandidující subjekt vystavuje podezření 
z netransparentního financování volební kampaně. 
 
Zadruhé, Úřad současně konstatuje, že není možné slevu uvedenou na předmětných 
fakturách započítat automaticky jako bezúplatné plnění, neboť skutečná výše 
bezúplatného plnění se odvíjí od tzv. ceny obvyklé54 za poskytnutou službu. K této 

 
54 Pojem „cena obvyklá“ není v rámci volebních zákonů nikterak definován. Kontrolní orgán tedy per 
analogiím 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 



skutečnosti tedy v rámci kontrolních závěrů kontrolní orgán nepřihlíží, neboť není 
možné tyto výdaje, resp. bezúplatné plnění, vyčíslit. 
 
Protože se Úřadu nepodařilo v této věci bez jakékoliv pochybnosti prokázat, že 
kontrolovaná osoba přijala bezúplatné plnění (a pokud ano, jaká byla jeho 
výše), kontrolu v tomto bodě uzavírá bez konstatování porušení zákona. 
 
 
4. Kontrolní zjištění 
 
4.1. Přijímání darů  
 
Podle § 18 odst. 5 zákona o sdružování dar nebo jiné bezúplatné plnění, jehož výše 
nebo obvyklá cena přesahuje částku 1 000 Kč, může strana nebo hnutí přijmout 
pouze na základě písemné smlouvy. 
 
Podle § 559 občanského zákoníku každý má právo zvolit si pro právní jednání 
libovolnou formu, není-li ve volbě formy omezen ujednáním nebo zákonem.  
  
Podle § 561 občanského zákoníku k platnosti právního jednání učiněného v písemné 
formě se vyžaduje podpis jednajícího. Podpis může být nahrazen mechanickými 
prostředky tam, kde je to obvyklé. Jiný právní předpis stanoví, jak lze při právním 
jednání učiněném elektronickými prostředky písemnost elektronicky podepsat. 
 
Podle § 2055 odst. 1 občanského zákoníku darovací smlouvou dárce bezplatně 
převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně 
převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá. 
 
Nejvyšší soud v souvislosti s platností písemné smlouvy dovodil, že „Písemná forma 
právního úkonu předpokládá existenci dvou náležitostí, a to písemnosti a podpisu. 
Písemnost spočívá v tom, že projev vůle (právní úkon) jednajícího subjektu zahrnuje 
všechny podstatné náležitosti zachycené v písemném textu listiny. Písemný projev 
musí být zároveň podepsán, tj. je platný až po podpisu jednající osoby. Smlouva, 
která musí být písemná, avšak nebyla jejími účastníky podepsaná, nemůže vyvolat 
právní následky.“ (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29.01.2009, č.j. 30 Cdo 
1230/2007; http://www.nsoud.cz/) 
 
Pod bodem 9 oznámení o zahájení kontroly Úřad vyzval kontrolovanou osobu 
k předložení kopií všech darovacích smluv uzavřených s dárci v roce 2019. 
 

 
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. 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 k e zneužití výhodnějšího hospodářského postavení, 
kalkulačním propočtem ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku. 

http://www.nsoud.cz/


Kontrolovaná osoba v návaznosti na to předložila kopie 188 darovacích smluv55. 
Úřad předložené darovací smlouvy porovnal s údaji o dárcích ve výroční finanční 
zprávě za rok 2019, přičemž zjistil, že nebyly předloženy darovací smlouvy u 2 dárců - 
Radim Litterbach (nar. XXXXXXXX; dar 200.000,-Kč) a JUDr. PhDr. Zdeněk 
Ondráček, Ph.D. (nar. XXXXXXXX; dar 142.000,-Kč). U darovací smlouvy 
s Ing. Miloslavou Vostrou (nar. XXXXXXXX; dar. 144.000,-Kč) nebylo vzhledem 
k horší kvalitě kopie zřejmé, zda byla dárkyní podepsána.

V návaznosti na toto zjištění Úřad pod bodem 1 oznámení o pokračování kontroly 
ze dne 13.11.2020, č.j. UDH-2651/2020 (dále jen „oznámení o pokračování kontroly“) 
vyzval kontrolovanou osobu k předložení kopií darovacích smluv s těmito dárci. 

Kontrolovaná osoba předložila kopie podepsaných darovacích smluv s JUDr. Ing. 
Zdeňkem Ondráčkem a Ing. Miloslavou Vostrou a nepodepsanou smlouvu s 
Radimem Litterbachem56. Celkem tedy Úřad obdržel 189 podepsaných a 1 
nepodepsanou darovací smlouvu. 

K nepodepsané darovací smlouvě účetní kontrolované osoby uvedla: 

„Jmenovanému dárci jsme smlouvu posílali několikrát, bohužel, i když si jí na poště 
vyzvedl, smlouva se nám zpět podepsaná nevrátila. 
Požádali jsme o pomoc J. Kohlíčka, který byl s dárcem ve styku a na jehož kampaň 
byl finanční dar určen. Pomoc nám slíbil, ale v té době byl již těžce nemocen a na 
konci roku 2020 zemřel. 
Přesto se ještě pokusíme znovu R. Litterbacha znovu oslovit. 
Jsme si vědomi toho, že pokud se nám nepodaří získat podpis na darovací smlouvu, 
peníze bychom měli vrátil. 
Přikládáme e-mailovou poštu s R. Litterbachem”. 

Následně Úřad v rámci oznámení o rozšíření předmětu kontroly57 vyzval 
kontrolovanou osobu k vyjádření, zda dar ve výši 200.000,-Kč přijatý v rozporu s § 18 
odst. 5 zákona o sdružování (tj. na základě nepodepsané darovací smlouvy) dne 
30.04.2019 od Radima Litterbacha vrátila podle § 18 odst. 3 zákona o sdružování 
dárci, a pokud ano, aby tuto skutečnost doložila. 

Kontrolovaná osoba ve svém vyjádření58 uvedla, že vzhledem k tomu, 
že se nepodařilo od dárce získat podepsanou darovací smlouvu, vrátila KSČM 
částku 200.000,-Kč zpět na účet dárce dne 29.03.2021, což doložila výpisem z účtu. 
Po vrácení finančních prostředků se pan Litterbach telefonicky spojil s KSČM s tím, 
že chce tyto peněžní prostředky znovu poslat jako dar. Na otázku, proč nepodepsal 
několikrát zaslanou darovací smlouvu, neodpověděl. 

K této problematice se Úřad blíže vyjádří v kapitole 4.2 protokolu o kontrole. 

Předložené smlouvy mají podobu formulářových smluv ve znění, které je zobrazeno 
v příloze č. 1 tohoto protokolu.  

55 Příloha č. 1 podání č.j. UDH-2139/2020 doručeného dne 18.09.2020 
56 Podání č.j. UDH-314/2021 doručené dne 15.01.2021 
57 Dopis ze dne 24.03.2021, č.j. UDH-952/2021 
58 Podání č.j. UDH-1169/2021 doručené dne 01.04.2021 
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Úřad zjistil, že 169 darovacích smluv bylo uzavřeno 20.12.2019, 14 darovacích smluv 
bylo uzavřeno 30.12.2019, 3 darovací smlouvy byly uzavřeny 20.05.2019, 1 darovací 
smlouva byla uzavřena 24.06.2019, 1 darovací smlouva byla uzavřena 05.09.2019 
a 1 darovací smlouva byla uzavřena dne 15.02.2020. Všechny darovací smlouvy byly 
nicméně uzavřeny až poté, co byl poskytnut dar.  

Porovnáním s přehledem platebních transakcí na zvláštním účtu KSČM bylo zjištěno, 
že část darů byla poskytnuta v částkách zasílaných měsíčně, s tím, že darovací 
smlouva byla vždy uzavřena na konci roku a zněla na celkovou částku 
poskytnutých darů. Příkladem je darovací smlouva uzavřená s Oldřichem 
Bubeníčkem, nar. XXXXXXXX, na celkovou částku 135.909,-Kč. Podle 
údajů z přehledu platebních transakcí na zvláštním účtu KSČM59 byly dárcem 
poskytnuty v průběhu roku 2019 tyto platby: 

Datum transakce Částka v Kč 
30.01.2019 8.800,- 
12.02.2019 11.772,- 
11.03.2019 12.044,- 
18.04.2019 11.138,- 
27.05.2019 11.154,- 
25.06.2019 10.509,- 
23.07.2019 12.150,- 
12.08.2019 12.610,- 
27.09.2019 10.678,- 
22.10.2019 12.150,- 
14.11.2019 11.200,- 
19.12.2019 11.704,- 

Výše popsanou praxi hodnotí Úřad následovně. Jak už bylo popsáno v záhlaví této 
kapitoly, politické straně či hnutí je možno poskytnout dar na základě písemné 
smlouvy. Z výše uvedených ustanovení občanského zákoníku a soudní judikatury 
k platnosti písemných smluv je zřejmé, že darovací smlouva je právním titulem 
pro poskytnutí daru a musí být tedy uzavřena (a oběma stranami podepsána) 
před poskytnutím daru.  

Z předložených darovacích smluv a z přehledu platebních transakcí na zvláštním 
účtu KSČM vyplývá, že tyto smlouvy byly uzavírány až po poskytnutí samotného 
daru; mají tedy spíše charakter potvrzení o převzetí daru, což je ostatně v samotných 
smlouvách uvedeno. V některých případech (viz výše zmiňovaná darovací smlouva 
s Oldřichem Bubeníčkem) pak výše daru odpovídala celkové částce, kterou dárce 
v průběhu roku KSČM poskytl. Tuto praxi (stejně jako uzavírání darovacích smluv 
po poskytnutí daru obecně) Úřad hodnotí jako rozpornou s § 18 odst. 5 zákona 
o sdružování, který předpokládá poskytnutí daru na základě uzavřené písemné
darovací smlouvy. Samozřejmě nelze vyloučit, aby dar byl poskytnut ve splátkách,
nicméně tyto splátky musí být v darovací smlouvě předem určeny, včetně data jejich
splatnosti. Jedině tak lze splnit požadavek na to, aby byla darovací smlouva

59 Dostupný zde - https://www.csob.cz/portal/firmy/bezne-ucty/transparentni-ucty/ucet/-/ta/478648033 
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uzavřena před poskytnutím samotného daru, resp. aby dar byl poskytnut na základě 
platné (tj. oběma stranami podepsané) písemné darovací smlouvy. Druhou možností 
je to, aby byly uzavírány darovací smlouvy vždy k jednotlivým měsíčním platbám. 
K této praxi se Úřad dále vyjádří v kapitole 5 Obecné poznatky z kontroly.  

Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že kontrolovaná osoba v rozporu 
s § 18 odst. 5 zákona o sdružování přijala v roce 2019 celkem 190 peněžních 
darů bez platně uzavřené písemné darovací smlouvy. 

Ve 189 případech došlo k dodatečnému odstranění protiprávního stavu, 
když kontrolovaná osoba s těmito dárci uzavřela dodatečně darovací smlouvu. V 1 
případě darovací smlouva nebyla uzavřena ani dodatečně (k tomu blíže viz kapitola 
4.2.). 

4.2. Vrácení daru – Radim Litterbach 

Podle § 18 odst. 3 zákona o sdružování získají-li strany a hnutí dar nebo jiné 
bezúplatné plnění v rozporu s tímto zákonem, jsou povinny vrátit jej dárci, a to 
nejpozději do 1. dubna roku následujícího po roce, ve kterém jej získaly. Není-li 
vrácení možné, odvedou v téže lhůtě peněžní částku odpovídající peněžitému daru 
nebo jinému bezúplatnému plnění nebo obvyklé ceně věcného daru nebo jiného 
bezúplatného plnění do státního rozpočtu. Jedná-li se o peněžitý dar nebo jiné 
bezúplatné plnění, jsou strany a hnutí povinny vrátit jej včetně jeho úrokového 
zhodnocení ve výši diskontní sazby České národní banky platné ke dni vrácení. 

Jak už bylo konstatováno v kapitole 4.1., kontrolovaná osoba v roce 2019 obdržela 
celkem 190 peněžních darů v rozporu se zákonem, a to konkrétně v rozporu s § 18 
odst. 5 zákona o sdružování, když přijala dary, aniž by předtím s dárci uzavřela 
písemnou smlouvu.  

Za této situace, striktně vzato, by měla podle § 18 odst. 3 zákona o sdružování vrátit 
všechny takto přijaté dary do 1. dubna 2020, a to včetně jejich úrokového 
zhodnocení. Úřad však má za to, že takový postup by byl v případech, kdy byly 
písemné smlouvy dodatečně uzavřeny, příliš formalistický, neboť alespoň dodatečně 
byla písemně deklarována vůle dárců dar poskytnout a vůle KSČM dar přijmout.  

V případě daru ve výši 200.000,-Kč Radima Litterbacha, který byl na zvláštní účet 
KSČM připsán dne 30.04.201960, však tomu tak nebylo, když ani dodatečně jím 
nebyla darovací smlouva podepsána. Za této situace bylo namístě aplikovat 
ustanovení § 18 odst. 3 zákona o sdružování a dar dárci vrátit do 1.04.2020, 
a to včetně úrokového zhodnocení ve výši diskontní sazby České národní banky 
platné ke dni vrácení.  

KSČM však dar v rozporu § 18 odst. 3 zákona o sdružování vrátila na účet dárce 
až dne 29.03.2021, a to pouze dar samotný, tj. 200.000,-Kč, nikoliv včetně 

60 Dne 16.05.2019 byl pak tento dar poukázán na volební účet KSČM č. 117527703/0300 pro volby do 
Evropského parlamentu 



úrokového zhodnocení. Podle výpočtu z úrokové kalkulačky61 by úrokové 
zhodnocení za této situace mělo činit 191,23,-Kč.62 

Na tomto případu je evidentní, že ne vždy je možné protiprávní stav dodatečně 
napravit. Důvodem může být kromě situace dárce Radima Litterbacha, kterému 
nemohla KSČM doručit smlouvu poštou, též skutečnost, že dárce po poskytnutí daru 
zemře nebo zanikne, případně si může poskytnutí daru rozmyslet. I z tohoto pohledu 
je namístě, aby byly darovací smlouvy podepsány vždy před samotným poskytnutím 
daru. Pokud by na základě takto uzavřených smluv nebylo ze strany dárce plněno, 
může být uzavřená smlouva právním titulem pro případné vymáhání daru. 

Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že kontrolovaná osoba v rozporu 
s § 18 odst. 3 zákona o sdružování nevrátila dárci Radimu Litterbachovi 
do 01.04.2020 dar přijatý v rozporu se zákonem ve výši 200.000,-Kč včetně 
úrokového zhodnocení ve výši diskontní sazby České národní banky platné 
ke dni vrácení. 

4.3. Faktury dodavatele FUTURA, a.s. 

Podle § 59b odst. 1 volebního zákona financování volební kampaně zahrnuje 
veškeré výdaje na volební kampaň. K úhradě těchto výdajů lze použít pouze peněžní 
prostředky uložené na volebním účtu. 

Podle § 59d odst. 3 písm. b) volebního zákona zpráva podle odstavce 2 obsahuje 
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 § 59b odst. 3. 

Jak už bylo uvedeno v kapitole 3.8., kontrolní orgán z vyjádření a podkladů 
předložených kontrolovanou osobou v souvislosti s požadavkem uvedeným v bodu 3 
oznámení o pokračování kontroly nezjistil bližší podrobnosti k předmětu fakturace 
u faktur č. 309, 668, 1058 a 1784 dodavatele FUTURA, a.s. Z tohoto důvodu vyzval
podle § 10 odst. 3 kontrolního řádu společnost FUTURA, a.s., k součinnosti
jako povinnou osobu.63 Rozsah výzvy byl specifikován takto:

Vyjádření a poskytnutí veškerých dokladů a informací k níže uvedeným vystaveným 
fakturám. Konkrétně předložení faktury a k nim všech souvisejících dokumentů 
provázející obchodní kontrakt, typicky smlouvy, objednávky, dodací listy, předávací 
protokoly apod., případně vzorky fakturovaného produktu či obrazovou dokumentaci 
nebo v případě neexistence dokladů potřebné informace popsat tak, aby z nich bylo 

61 Dostupná zde - https://www.advokatni-kalkulacka.cz/kalkulacky/vypocet-uroku?do=form-submit 
62 Vstupní údaje: 
Typ úročení: úrok 
Částka: 200.000,-Kč 
Výpočet od: 30.04.2019, výpočet do: 29.03.2021 
Započítat: zpětně 
Typ úroku: roční 
Úrok/hodnota: 0,05% - výše diskontní sazby ČNB platná ke dni 29.03.2021; dostupná zde - 
https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Jak-se-vyvijela-diskontni-sazba-CNB/  
63 Výzva ze dne 3.2. 2021. 

https://www.advokatni-kalkulacka.cz/kalkulacky/vypocet-uroku?do=form-submit
https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Jak-se-vyvijela-diskontni-sazba-CNB/


možné přesně určit předmět fakturace, zejména pak na jaký účel (běžný provozní 
nebo k volební kampani) byl zaměřen: 

Částka v 
Kč 

Odběratel Variabilní 
symbol 

Den 
vystavení 

116.160,- Komunistická strana Čech a Moravy 2019110023 20.02.2019 
116.160,- Komunistická strana Čech a Moravy 2019110083 15.03.2019 
116.160,- Komunistická strana Čech a Moravy 2019110109 10.04.2019 
116.160,- Komunistická strana Čech a Moravy 2019110220 29.05.2019 

Na základě výzvy povinná osoba předložila64 následující podklady: 

• Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě uzavřený dne 30.01.2019 (2 strany)
• Faktura č. 2019110023 + inzerát v Haló novinách (2 strany),
• Faktura č. 2019110083 + inzerát v Haló novinách (2 strany),
• Faktura č. 2019110109 + inzerát v Haló novinách (2 strany),
• Faktura č. 2019110220 + inzerát v Haló novinách (2 strany).

Z předloženého dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě kontrolní orgán zjistil 
mj. následující informace: 

- Předmět smlouvy se rozšířil o uveřejnění inzerce nad rámec dvanácti inzerátů
o osm dalších. Z toho budou čtyři zaměřeny na volby do Evropského parlamentu
a čtyři sociálně politickou oblast v České republice.

- Odměna za uveřejnění barevných celostránkových inzerátů činí 160.000,-Kč /
1 inzerát. Sleva za uveřejněnou inzerci činí 40 %. Celková cena včetně DPH je
929.280,- Kč.

Z předložených faktur a zejména z jejich příloh kontrolní orgán zjistil následující: 

Faktura č. 2019110023 
Předmětem fakturace je inzerát v Haló novinách (str. 9, pátek 15. února 2019) 
s textem:  
“KSČM zásadně nesouhlasí s politikou ministra zahraničí Petříčka a vlády, 
s uznáváním novodobého fašismu na Ukrajině a s porušováním mezinárodního 
práva.”  
- viz příloha č. 2 tohoto protokolu

Faktura č. 2019110083 
Předmětem fakturace je inzerát v Haló novinách (str. 16, úterý 26. března 2019) 
s textem:  
“VÝZVA OBČANŮM ČESKÉ REPUBLIKY, NENECHME TO TAK! KSČM  Česká 
levice společně! Nechceme šunty v obchodech! Chceme za poctivou práci evropskou 
mzdu! Nechceme euro: Chceme rozhodovat v referendu! Nechceme vyhazovat 
peníze na zbrojení! Nechceme cenzuru internetu! Poslední šance, kdy můžeme něco 
změnit 24. a 25. 5. 2019. www.NenechmeToTak.cz“ 
- viz příloha č. 3 tohoto protokolu

64 Podání č.j. UDH-643/2021 doručené dne 23.02.2021 

http://www.nenechmetotak.cz/


Faktura č. 2019110109 
Předmětem fakturace je inzerát v Haló novinách (str. 8, pátek 12. dubna 2019) 
s textem (výňatek):  
“Současné zemědělství v naší zemi? NENECHME TO TAK! Obnovme společně 
tradiční české zemědělství! NEJSME občané druhé kategorie ani odpadkový koš 
EU!!! Volte KSČM! KSČM Česká levice společně! Volby do Evropského parlamentu 
26. a 25. 5. 2019. www.NenechmeToTak.cz.“
- viz příloha č. 4 tohoto protokolu

Faktura č. 2019110220 
Předmětem fakturace je inzerát v Haló novinách (str. 16, pondělí 27. dubna 2019) 
s textem:  
“NENECHME TO TAK! DĚKUJEME za každý Váš hlas. KSČM Česká levice 
společně!” 
- viz příloha č. 5 tohoto protokolu

Úřad předmět fakturace posoudil a dospěl k závěru, že inzerát uveřejněný v Haló 
novinách dne 15.02.2019, str. 9, na základě faktury č. 2019110023, přímo nesouvisí 
s volební kampaní pro volby do Evropského parlamentu. Jednalo se toliko 
o průběžnou komunikaci prezentující aktuální politiku KSČM, aniž by tato inzerce
odkazovala na volební program pro nadcházející volby do Evropského parlamentu.
Proto Úřad dospěl k závěru, že kontrolovaná osoba nepochybila, když tyto výdaje
zaúčtovala jako provozní.

Naproti tomu další tři inzeráty zveřejněné na základě faktur č. 2019110083, 
2019110109 a 2019110220 jednoznačně odkazují na volební kampaň pro volby 
do Evropského parlamentu konané ve dnech 26. a 25. 5. 2019, včetně prezentace 
bodů volebního programu. Jako takové je měla kontrolovaná osoba zaplatit 
z volebního účtu a ve zprávě o financování volební kampaně je vykázat jako výdaje 
na volební kampaň. Zdali tak kontrolovaná osoba učinila, prověřil kontrolní orgán 
prostřednictvím oznámení o rozšíření předmětu kontroly. V něm pod bodem 2 vyzval 
kontrolovanou osobu ke sdělení, zda byly výdaje související s fakturami 
od společnosti FUTURA, a.s., č. 2019110083 ze dne 15.03.2019 ve výši 116.160,-
Kč, č. 2019110109 ze dne 10.04.2019, a č. 2019110220 ze dne 29.05.2019 ve výši 
116.160,-Kč, a ve výši 116.160,-Kč, vykázány jako volební výdaje. Pokud ano, měla 
kontrolovaná osoba identifikovat tyto výdaje ve zprávě o financování volební 
kampaně a doložit úhrady těchto faktur výpisy z bankovního účtu (i v případě, 
že výdaje nebyly vykázány jako volební). 

Kontrolovaná osoba k tomuto bodu uvedla65, že uvedené faktury nejsou ve volebních 
nákladech. Dále přiložila kopie faktur (3 listy) a doklady o jejich zaplacení - výpisy 
z bankovního účtu č. 684844/0300 vedeného u ČSOB (3 strany): 

Částka v Kč Číslo faktury Den 
vystavení 

Den 
zaplacení 

Číslo výpisu 

116.160,- 2019110083 15.03.2019 21.03.2019 12/2019 

65 Podání č.j. UDH-1169/2021 doručené dne 01.04.2021 

http://www.nenechmetotak.cz/


116.160,- 2019110109 10.04.2019 18.04.2019 16/2019 
116.160,- 2019110220 29.05.2019 31.05.2019 22/2019 

Předmětné faktury kontrolovaná osoba zaplatila z provozního účtu ÚV 
č. 684844/0300, eviduje je a vykazuje jako provozní náklad, ačkoliv kontrolou bylo 
zjištěno, že předmětem fakturace jsou výdaje na volební kampaň a kontrolovaná 
osoba je tedy měla zaplatit z volebního účtu a následně vykázat ve zprávě 
o financování volební kampaně, což neučinila.

Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že kontrolovaná osoba v rozporu 
s § 59b odst. 1 volebního zákona neuhradila výdaje za inzerci v Haló novinách 
ve výši 3x 116.160,-Kč, tj. celkem 348.480,-Kč, na základě faktur č. 2019110083, 
2019110109 a 2019110220 vystavených dodavatelem společností FUTURA, a.s., 
jakožto volební výdaje z volebního účtu č. 117527703/0300. 

Na základě výše uvedeného Úřad dále konstatuje, že kontrolovaná osoba 
v rozporu s § 59d odst. 1 písm. b) volebního zákona neuvedla výdaje za inzerci 
v Haló novinách ve výši 3x 116.160,-Kč, tj. celkem 348.480,-Kč, na základě 
faktur č. 2019110083, 2019110109 a 2019110220 vystavených dodavatelem 
společností FUTURA, a.s., v části IV. zprávy o financování volební kampaně. 

4.4 Financování předvolební akce Andreje Bóny 

Na základě monitoringu sociálních médií, který Úřad využívá pro účely kontroly 
realizovaných a vykazovaných nákladů na předvolební kampaně, byla kontrolovaná 
osoba v bodě 7 oznámení o zahájení kontroly vyzvána k doložení veškeré 
dokumentace k nákladům na předvolební aktivitu kandidáta Andreje Bóny, která 
proběhla dne 04.05.2019 v Horních Věstonicích, a která podle propagace této aktivity 
měla podobu ochutnávky vín. Kontrolovaná osoba byla dále požádána o identifikaci 
nákladů na tuto aktivitu ve zprávě o financování kampaně. 

V reakci na výzvu v oznámení o zahájení kontroly předala kontrolovaná osoba 
vyjádření Andreje Bóny66. Ten tvrdí, že výdaje na předmětnou aktivitu byly hrazeny 
registrovanou třetí osobou, Ing. Tomášem Vokounem (reg. číslo 2-2019-EP-0001), 
které měla tato osoba vykázat ve své zprávě o financování volební kampaně. 

Protože registrované třetí osoby se volební kampaně mohou dle zákona účastnit 
výhradně bez vědomí kandidujících subjektů, dotázal se dále Úřad v oznámení 
o pokračování kontroly kontrolované osoby, zda byly výdaje na uvedenou aktivitu
hrazeny s vědomím kandidáta či nikoliv. V reakci na výzvu v oznámení o pokračování
kontroly předala kontrolovaná osoba vyjádření Andreje Bóny67, že tyto výdaje byly
hrazeny s jeho vědomím.

V dalším kroku se Úřad v rámci výzvy k součinnosti obrátil na Ing. Tomáše Vokouna 
jakožto povinnou osobu podle § 5 odst. 2 písm. a) kontrolního řádu, aby poskytl 

66 Příloha č. 9 podání č.j. UDH-2142/2020 doručeného dne 18.09.2020 
67 Příloha č. 14 podání č.j. UDH-314/2021 doručeného dne 15.01.2021 



vyčíslení a doložení všech nákladů, které souvisely s aktivitou v Horních Věstonicích 
dne 04.05.2019, a které byly  
a) s vědomím Andreje Bóny hrazeny z jeho prostředků
b) bez vědomí Andreje Bóny hrazeny z jeho prostředků

Ing. Tomáš Vokoun v reakci na tuto výzvu uvedl68, že veškeré výdaje na uvedenou 
aktivitu skutečně hradil výhradně s vědomím kandidáta Andreje Bóny, a celková jím 
uhrazená částka na uhrazení této aktivity činila 11.840,-Kč. 

Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že kontrolovaná osoba v rozporu 
s § 59c odst. 3 volebního zákona nezveřejnila nejpozději 3 dny přede dnem 
voleb údaje o Ing. Tomáši Vokounovi, který ve prospěch kandidáta kandidující 
politické strany Andreje Bóny poskytl bezúplatné plnění ve výši 11.840,-Kč, 
a to v rozsahu podle § 59b odst. 3 volebního zákona. 

Na základě výše uvedeného Úřad dále konstatuje, že kontrolovaná osoba 
v rozporu s § 59d odst. 3 písm. a) volebního zákona neuvedla bezúplatné plnění 
ve prospěch kandidáta Andreje Bóny ve výši 11.840,-Kč poskytovatele 
Ing. Tomáše Vokouna v části II. zprávy o financování volební kampaně. 

68 Podání č.j. UDH-766/2021 doručené dne 08.03.2021 



5. Obecné poznatky z kontroly

5.1. Hodnocení celkové částky vynaložené na volební kampaň 

Kontrolovaná osoba celkové výdaje na volební kampaň vyčíslila ve výši 
10.790.178,88,-Kč. Podle zjištění kontrolního orgánu tyto výdaje byly o 360.320,-Kč 
vyšší (k tomu viz kapitoly 4.3. a 4.4.). 

Po této úpravě celková částka výdajů na volební kampaň činí 11.138.658,88,-Kč. 
Výdaje na volební kampaň nesmí podle ustanovení § 59c odst. 2 volebního zákona 
přesáhnout částku 50.000.000,- Kč. Kontrolovaná osoba stanovený limit nepřekročila 
a zákonné ustanovení tedy neporušila. 

5.2.  Hodnocení účetnictví po formální stránce 

Účetnictví kontrolovaná osoba vede pečlivě s důrazem na detail, a to včetně 
zúčtovacích vztahů mezi ústředním orgánem a četnými regionálními jednotkami. 
Kontrolní orgán však doporučuje klást větší důraz na analytické odlišení volebního 
účetnictví od celoročního hospodaření. Kontrolovanou osobou předložené dílčí 
vzájemně neprovázané fragmenty volebního účetnictví nepůsobí jako kompaktní 
celek požadovaný zákonem o volbách a upřesněný stanoviskem Úřadu č. 33.69  

5.3. Dary funkcionářů politické strany 

Jak už bylo konstatováno v kapitole 4.1., politická strana často přijímá dary v podobě 
pravidelných měsíčních plateb. Jako příklad byl uveden dar v celkové výši 135.909,-
Kč dárce Oldřicha Bubeníčka, který byl ve sledovaném období, tj. v roce 2019, 
hejtmanem Ústeckého kraje. Úřadu se vzhledem k různé výši v jednotlivých měsících 
jeví jako pravděpodobné, že jednotlivé splátky daru se odvíjí od platu dárce 
v příslušném měsíci. Tato praxe, jak už bylo popsáno v kapitole 4.1., je však 
problematická s ohledem na povinnost uzavřít darovací smlouvu před poskytnutím 
daru. Úřad tedy dává na zvážení, aby KSČM peněžní prostředky, které se odvíjí 
od platu funkcionáře politické strany v příslušném měsíci, vybírala jako členské 
příspěvky na provozní účet podle § 17d odst. 2 písm. d) zákona o sdružování. 
K takovým platbám by tedy nemusely být uzavírány darovací smlouvy. 
Pokud by v celkové výši přesáhly částku 50.000,-Kč, byly by údaje o poskytovatelích 
těchto členských příspěvků uvedeny v části VIII. výroční finanční zprávy. Vedle toho 
by samozřejmě mohly tyto osoby poskytnout i peněžní dary mimo tyto pravidelné 
platby, které by byly vykázány jako dary v části V. výroční finanční zprávy. 

69 Viz https://www.udhpsh.cz/metodicka-stanoviska-volby-do-ep#ot33 

https://www.udhpsh.cz/metodicka-stanoviska-volby-do-ep#ot33


6. 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. V případech, kdy kontrolní orgán
pochybení zjistil, tyto popsal a uvedl v kapitole 4. Jejich shrnutí a dopad do výše
nákladů volební kampaně jsou uvedeny v následující tabulce:

Kapitola Název Porušen předpis Změna nákladů 
kampaně 

4.1. Přijímání darů § 18 odst. 5
zákona o

sdružování

0 

4.2. Vrácení daru – 
Radim Litterbach 

§ 18 odst. 3
zákona o

sdružování

0 

4.3. Faktury dodavatele 
FUTURA, a.s. 

§ 59b odst. 3
volebního zákona; 
§ 59d odst. 1 písm.

d) volebního
zákona

+ 348.480,-Kč

4.4. Financování 
předvolební akce 

Andreje Bóny 

§ 59c odst. 3
volebního zákona; 
§ 59d odst. 1 písm.

d) volebního
zákona

+ 11.840,-Kč



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. 

Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D. Bc. Jitka Otáhalová Mgr. Ivo Kousal 
vedoucí kontrolní skupiny člen kontrolní skupiny člen kontrolní skupiny 

Rozdělovník  
Kontrolní spis  
Kontrolovaná osoba 



Příloha č. 1 – vzor darovací smlouvy 

 
  



Příloha č. 2 – inzerát Haló noviny 15. února 2019 

 
  



Příloha č. 3 – inzerát Haló noviny 26. března 2019 

 
  



Příloha č. 4 – inzerát Haló noviny 12. dubna 2019 

 
  



Příloha č. 5 – inzerát Haló noviny 27. dubna 2019 
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