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Protokol o kontrole
podle § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších
předpisů
Označení kontrolního orgánu
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, IČO
05553466, se sídlem Kounicova 688/26, 602 00 Brno, ID DS: psn9irb (dále jen
„Úřad“).
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. Naděžda Večeřová, číslo průkazu pověřeného zaměstnance 011, člen kontrolní
skupiny.
Právní předpisy vymezující pravomoc kontrolního orgánu k výkonu kontroly
- § 56g odst. 1 písm. a) zákona číslo 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev
krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- § 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
JIHOČEŠI 2012, IČ 71443312, se sídlem Kovářov 63, 398 55 Kovářov.
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Označení předmětu kontroly
Distanční kontrola financování volební kampaně před volbami do zastupitelstev krajů,
konanými ve dnech 2.– 3. 10. 2020 a hospodaření politického hnutí v roce 2020.
Kontrolní úkon, kterým byla kontrola zahájena a den jeho provedení
Doručením oznámení o zahájení kontroly č.j. UDH-2476/2021 kontrolované osobě
dne 29. 10. 2021.
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu o kontrole a den
jeho provedení
Vyhodnocení a kontrola zaslaných skutečností z posledního písemného vyjádření
kontrolované osoby zaslaného dne 30. 11. 2021, dokončeno dne 7. 12. 2021.
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Zpráva o financování volební kampaně
JIHOČEŠI 2012, IČ 71443312, se sídlem Kovářov 63,
398 55 Kovářov
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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 29. 10. 2021 doručením oznámení o
zahájení kontroly, č.j. UDH-2476/2021 (dále jen „oznámení o zahájení kontroly“)
kontrolované osobě. Předmětné oznámení obsahovalo mj. žádost o sedmi bodech k
zaslání podkladů a vyjádření k provedení kontroly. K předložení požadovaných
podkladů byla stanovena lhůta 20 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení
kontroly.
Dne 9. 11. 2021 poskytla kontrolovaná osoba Úřadu vyžádané materiály elektronicky
prostřednictvím mailu s naskenovaným vlastnoručním podpisem předsedy hnutí
v několika zprávách. Úřad jednotlivým dokumentům přidělil tato č.j.: UDH-2586/2021,
UDH-2587/2021, UDH-2588/2021, UDH-2589/2021, UDH-2590/2021, UDH2591/2021, UDH-2594/2021. Součástí předložených materiálů (pod č.j.
UDH-2586/2021) bylo i pověření XXXXXXXXXX součinností a komunikací za hnutí
v průběhu kontroly.
Dne 10. 11. 2021 kontrolovaná osoba zaslala elektronicky prostřednictvím mailu
doplnění podkladů k bodu č. 2 uvedeném v oznámení o zahájení kontroly, evidováno
pod č.j. UDH-2592/2021, dne 11. 11. 2021 doplnění podkladů k bodu č. 3, evidováno
pod č.j. UDH-2600/2021 a následně dne 30. 11. 2021 doplnění podkladů k bodu č. 6,
evidováno pod č.j. UDH-2685/2021.
Úřad shromážděné podklady posoudil dne 7. 12. 2021 (viz úřední záznam č.j. UDH2715/2021), 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 č.j. UDH-2476/2021 ze dne 21. 10. 2021 byl rozsah
kontroly stanoven takto: Financování volební kampaně před volbami do
zastupitelstev krajů, konanými ve dnech 2.– 3. 10. 2020 a hospodaření politického
hnutí v roce 2020.
Kontrolovaná osoba byla vyzvána k zaslání níže uvedených podkladů, příp. ke
sdělení následujících skutečností:
1. Předložte bankovní výpisy ze všech provozních účtů za rok 2020.
2. Předložte bankovní výpis z účtu, který byl v roce 2020 využívaný k plnění
vyplývající z pracovněprávních vztahů k politickému hnutí.
3. Předložte bankovní výpis z volebního účtu zřízeného pro volby do
zastupitelstev krajů konanými v roce 2020 a doklad (smluvní dokumentace) o
zřízení a zrušení volebního účtu.
4. Předložte faktury, jimiž byly hrazeny výdaje související s tiskovou reklamou.
K jednotlivým fakturám současně doložte smlouvu, objednávku či dodací list
k zajištění tiskové reklamy. V případě, že faktura obsahuje výdaje nejen za
tiskovou reklamu, uveďte a doložte, jaká část se týká reklamy tiskové.
5. Předložte kopie darovacích smluv na všechny dary a bezúplatná plnění
přesahující částku 1.000 Kč přijatých v roce 2020.
6. Dne 29. 12. 2020 obdržel Úřad od politického hnutí účetnictví týkající se
volební kampaně pro volby do zastupitelstev krajů v roce 2020 (čj. UDH02921/2020). V průvodním dopise byly celkové náklady na volební kampaň
vyčísleny částkou 2.156.639,63 Kč. Dne 30. 3. 2021 obdržel Úřad od
politického hnutí Výroční finanční zprávu za rok 2020. V části II. předmětné
zprávy jsou výdaje na volby do zastupitelstev krajů uvedeny v částce
2.150.439,63 Kč. Vysvětlete a zdůvodněte rozdíl mezi uvedenými částkami.
7. Dne 29. 12. 2020 obdržel Úřad od politického hnutí účetnictví týkající se
volební kampaně za volby do zastupitelstev krajů. Součástí předloženého
účetnictví byla mj. i hlavní kniha, ve které je pod účtem 501.300 evidovaná mj.
platba ze dne 10. 9. 2020 ve výši 108.612,90 Kč za „vodu“. Doložte, kde je
tato úhrada uvedena ve Zprávě o financování za volby do zastupitelstev krajů
v roce 2020 a zda s ohledem na předmět plnění se skutečně jedná o výdaj na
volební kampaň.
Kontrola financování volební kampaně do zastupitelstev krajů politického hnutí byla
zahájena na základě údajů z předložené Zprávy o financování, z předloženého
účetnictví týkajícího se volební kampaně, z předložené Výroční finanční zprávy za
rok 2020 a z volebního účtu politického hnutí.
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3. Skutečnosti bez kontrolních zjištění vztahující se k vykonané kontrole
3.1 Kontrola financování volební kampaně kontrolované osoby prostřednictvím
tzv. provozního účtu
Zákonodárce v § 56c odst. 1 volebního zákona stanovil k úhradě výdajů na volební
kampaň použít pouze prostředky uložené na volebním účtu. 1
Kontrolní orgán zjišťoval, zda volební výdaje byly uhrazeny z volebního účtu, jak
ukládá § 56c odst. 1 volebního zákona nebo, zda byly hrazeny z účtu zřízeného dle §
17a odst. 2 písm. d) zákona o sdružování, tedy z účtu pro ostatní příjmy a výdaje
(dále jen „provozní účet“). Za tímto účelem si pod bodem 1. oznámení o zahájení
kontroly vyžádal mj. výpisy z provozního účtu. 2
Kontrolní orgán konstatuje, že v rámci tohoto kontrolního bodu neshledal
žádné pochybení.
3.2 Zřízení volebního účtu a dalších povinností s volebním účtem souvisejících
Podle § 56b 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").
Na kontrolovanou osobu, jakožto kandidující subjekt ve volbách do zastupitelstev
krajů, se vztahuje povinnost stanovená v § 56e odst. 1 volebního zákona, dle něhož
je kontrolovaná osoba povinna oznámit Úřadu adresu svých internetových stránek,
kde budou zveřejňovány informace o financování volební kampaně a zřízení
volebního účtu a adresu internetových stránek, na kterých je účet přístupný.
Volby do zastupitelstev krajů byly vyhlášeny dne 15. 4. 2020. 3 Od tohoto data začala
běžet 5 denní lhůta pro zřízení volebního účtu. Volební účet měl být tedy zřízen
nejpozději dne 20. 4. 2020. Kontrolovaná osoba adresu internetových stránek, kde
budou zveřejňovány informace o financování volební kampaně a zřízení volebního
účtu a adresu internetových stránek volebního účtu kontrolnímu orgánu doručila
prostřednictvím České pošty, s.p. dne 12. 3. 2020. 4
Podle § 56b 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,
1 Financování volební kampaně zahrnuje veškeré výdaje na volební kampaň. K úhradě těchto výdajů
lze použít pouze peněžní prostředky uložené na volebním účtu.
2 účet číslo 5433243369/0800, oznámen Úřadu dne 6. 11. 2018, pod č.j. UDH-1032/2018-1
3 Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev krajů rozhodnutím publikovaným ve Sbírce
zákonů pod č. 169/2020 Sb.
4 evidováno pod č.j. UDH-675/2020
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nejméně však po dobu 180 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb; tento
zákaz se nevztahuje na úhradu výdajů na volební kampaň podle § 56d. Podle § 56b
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 politické strany nebo politického hnutí vedený podle zákona
upravujícího sdružování v politických stranách a politických hnutích. Podle § 56b
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.
Z podkladů, které kontrolovaná osoba předložila v rámci kontroly, tj. z výpisů z účtů a
ze smluvní dokumentace, vyplynulo, že volební účet byl zřízen dne 27. 2. 2020, tedy
ještě před vyhlášením voleb. Ke zrušení volebního účtu, došlo dle Dohody o
ukončení smlouvy o vedení běžného účtu, která byla uzavřena dne 28. 4. 2021, dne
15. 6. 2021.
V rámci kontroly bylo rovněž zjišťováno, zda kontrolovaná osoba nenakládala
s nevyužitými prostředky na volebním účtu v rozporu s § 56b odst. 4 volebního
zákona, a rovněž, zda volební účet zrušila poté, co byly převedeny veškeré peněžní
prostředky nevyužité na volební kampaň dle § 56b odst. 6 a 7 volebního zákona.
Na základě předložených podkladů a zjištěných skutečností kontrolní orgán
konstatuje, že byly dodrženy zákonem stanovené povinnosti ve vztahu
k volebnímu účtu dle § 56b volebního zákona.
3.3 Výdaje související s tiskovou reklamou spojené s propagací hnutí ve
volbách
V průběhu volební kampaně probíhal monitoring reklamy, související s volební
propagací a agitací ve veřejném prostoru ve spolupráci se společností Nielsen
Admosphere, a.s., IČO 26241226, se sídlem Českobratrská 2778/1, 130 00 Praha 3
(dále jen „Nielsen Admosphere, a.s.“). Při vyhodnocení monitorovaných dat a
porovnáním s údaji ve Zprávě o financování došlo k nesouladu mezi údaji týkajícími
se očekávaných a skutečně zveřejněných výdajů na tento typ kampaně.
Z uvedeného důvodu byla kontrolovaná osoba vyzvána k doložení veškerých
podkladů k uskutečněným výdajům při tomto typu propagace (viz bod 4. oznámení o
zahájení kontroly č.j. UDH-2476/2021).
V rámci kontroly předložených jednotlivých faktur k uvedené formě reklamy byly
porovnány údaje monitorované a skutečně vykázané. Výsledkem bylo zjištění, že
čtyři faktury (vystavené dne 25. 9. 2019 a 30. 9. 2020) za tištěnou reklamu
v periodiku Blesk od fakturujícího subjektu CZECH NEWS CENTER a.s., IČO
02346826, se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha, vycházely z jiné základní
ceny, než byla zaznamenána v monitoringu z volební kampaně a tím došlo ke
zkreslení očekávaných výdajů u kontrolovaného subjektu. Nepřesnost byla
identifikována jednoznačně na straně monitorovaných dat vlivem chybného zařazení
rozsahu území, na kterém došlo k potencionálnímu oslovení veřejnosti v rámci
propagace kandidujícího subjektu a tím i zkreslení údajů uvedených v monitoringu.
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Kontrolovaná osoba zahrnula do svých výdajů částky odpovídající smlouvám či
dohodám se subjekty, které jí uvedené služby zajišťovaly.
Na základě zjištěných skutečností kontrolní orgán konstatuje, že v oblasti
výdajů na tištěnou reklamu nebylo zjištěno žádné pochybení.
3.4 Dary a bezúplatná plnění přesahující částku 1.000 Kč přijaté v roce 2020
V oznámení o zahájení kontroly byla kontrolovaná osoba rovněž vyzvána
k předložení darovacích smluv na všechny dary a bezúplatná plnění přesahující
částku 1.000 Kč přijaté v roce 2020. Kontrolovaná osoba předložila veškeré darovací
smlouvy související s požadavkem Úřadu.
Předložené údaje byly v rámci kontrolního procesu porovnány s údaji uvedenými ve
Zprávě o financování pro volby do zastupitelstev krajů a Výroční finanční zprávě za
rok 2020. Údaje o těchto dárcích byly prověřovány v Základním registru obyvatel a
Základním registru osob.
Tabulka č. 1: přehled kontrolovaných dárců 5
jméno

Bydliště / sídlo

nar. / IČO

pozn.

1

Mgr. Eva Vanžurová

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

dárce dohledán

2

Mgr. Ing. Martin Doležal

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

dárce dohledán

3

Ing. Martin Malý

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

dárce dohledán

4

L. Macourková Janů

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

dárce dohledán

5

Pavel Hroch

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

dárce dohledán

6

Mgr. Vladislav Burian

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

dárce dohledán

7

Jiří Fišer

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

dárce dohledán

8

Pavel Pavel

Chelčického 391, 386 01 Strakonice

11347431

dárce dohledán

9

Pavla Ježková

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

dárce dohledán

10

Občané pro Budějovice

Puklicova 995/1, 370 04 České Budějovice

71443185

dárce dohledán

Na základě zjištěných skutečností kontrolní orgán konstatuje, že ani v tomto
kontrolním bodu nedošlo ze strany kontrolované osoby k pochybení.
3.5 Výdaje na volební kampaň
Dle § 56d odst. 1 volebního zákona se výdaji na volební kampaň se rozumí součet
všech peněžních prostředků nebo jiných plnění ocenitelných v penězích, které
kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice vynaloží na úhradu nákladů
5

O provedené kontrole byl sepsán úřední záznam č.j. UDH-02595/2021.
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volební kampaně.
Dne 29. 12. 2020 obdržel Úřad od kontrolované osoby účetnictví týkající se volební
kampaně pro volby do zastupitelstev krajů v roce 2020. 6 V průvodním dopise byly
celkové výdaje na volební kampaň vyčísleny částkou 2.156.639,63 Kč. Dne 30. 3.
2021 obdržel Úřad od kontrolované osoby Výroční finanční zprávu za rok 2020. V
části II. předmětné zprávy jsou výdaje na volby do zastupitelstev krajů uvedeny v
částce 2.150.439,63 Kč. Z uvedeného důvodu byla kontrolovaná osoba vyzvána
k vysvětlení a zdůvodnění rozdílu mezi uvedenými částkami (viz bod 6. oznámení o
zahájení kontroly č.j. UDH-2476/2021).
Kontrolou předložených podkladů bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba uvedla v části
II Výroční finanční zprávy za rok 2020 volební výdaje na volby do zastupitelstev krajů
ve výši 2.150.439,63 Kč. V této částce měl být zahrnut i volební výdaj 10.000 Kč
jako mzdový výdaj spojený s volbami (dohoda o provedení práce s panem
XXXXXXXXXX). Celkové volební výdaje činily 2.160.439,63 Kč. Předmětný
volební výdaj 10.000 Kč byl uveden v tabulce jako samostatný mzdový výdaj.
Kontrolní orgán tuto skutečnost nepovažuje za pochybení, jelikož v rámci Výroční
finanční zprávy za rok 2020 byly uvedeny všechny výdaje (byť samostatně) a byla
dostatečně zachována jejich transparentnost.
Vzhledem ke skutečnosti, že se výše volebních výdajů ve Výroční finanční zprávě za
rok 2020 (2.160.439,63 Kč) a výše volebních výdajů uvedených ve Zprávě o
financování (2.156.630,63 Kč) neshodovala ani po zjištění, že mzdový výdaj ve výši
10.000 Kč byl uveden samostatně a výdaje i přesto vykazovaly rozdíl ve výši 3.800
Kč, kontrolní orgán vyzval kontrolovanou osobu k objasnění tohoto rozdílu.
Kontrolovaná osoba dne 30. 11. 2021, č.j. UDH-2685/2021 k tomuto kontrolnímu
bodu sdělila, že se jednalo o úhradu služby k opakovaným komunálním volbám ve
Strakonicích, k tomuto kontrolnímu bodu předložila rovněž fakturu ve shodném znění.
Tento výdaj se tedy netýkal voleb do zastupitelstev krajů v roce 2020. Celková částka
za volební výdaje uvedená ve Zprávě o financování za volby do krajských
zastupitelstev v roce 2020 je tedy správná.
Na základě zjištěných skutečností kontrolní orgán konstatuje, že nebylo
zjištěno porušení volebního zákona.
3.6 Položky volební kampaně
Dne 29. 12. 2020 obdržel Úřad od kontrolované osoby účetnictví týkající se volební
kampaně za volby do zastupitelstev krajů v roce 2020. Součástí předloženého
účetnictví byla mj. i hlavní kniha, ve které je pod účtem 501.300 evidovaná mj. platba
ze dne 10. 9. 2020 ve výši 108.612,90 Kč za "vodu".
Úřad si v rámci tohoto kontrolního bodu vyžádal od kontrolované osoby doložení, kde
je tato úhrada uvedená ve Zprávě o financování za volby do zastupitelstev krajů v
6

č.j. UDH-02921/2020
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roce 2020 a zda s ohledem na předmět plnění se skutečně jedná o výdaj na volební
kampaň (viz bod 7. oznámení o zahájení kontroly č.j. UDH-2476/2021).
Kontrolovaná osoba v rámci tohoto kontrolního bodu uvedla, že úhrada částky ve
výši 108.612,90 Kč za "vodu" je ve Zprávě o financování uvedena pod ID 39427.
Jednalo se o volební produkt, tzv. sousedskou vodu, která byla zdarma rozdávána v
rámci kontaktní volební kampaně. V rámci tohoto kontrolního bodu byl rovněž
předložen obal tohoto produktu a faktura.
Úřad kontrolou předložených podkladů zjistil, že dne 13. 10. 2020 vyhotovila firma
ŠUMAVSKÝ PRAMEN distribuce s.r.o., IČO 26019744, se sídlem Novohradská
745/21, 370 01 České Budějovice, fakturu č. 22002097 na částku 108.612,90 Kč za
dodávku 9.540 ks PET lahví balené vody. Přebal PET lahví byl opatřen volební
agitací kontrolované osoby.
Úhradu částky 108.612,90 Kč provedla kontrolovaná osoba z volebního účtu dne 16.
10. 2020 pod označením Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) a tato
částka byla rovněž řádně zahrnuta do volebních výdajů.
Na základě zjištěných skutečností kontrolní orgán konstatuje, že nebylo
zjištěno porušení povinností dle § 56d volebního zákona.
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4.

Kontrolní zjištění

4.1 Účet určený k plnění vyplývajících z pracovněprávního vztahu k hnutí
Podle § 17a odst. 2 písm. b) zákona o sdružování strany a hnutí a politické instituty
vedou oddělené účty pro plnění vyplývajících z pracovněprávního vztahu ke straně a
hnutí a politickému institutu.
Úřad si v rámci tohoto kontrolního bodu vyžádal od kontrolované osoby bankovní
výpis z účtu, který byl v roce 2020 využívaný k plnění vyplývajících
z pracovněprávních vztahů k politickému hnutí (viz bod 2. oznámení o zahájení
kontroly č.j. UDH-2476/2021).
Při kontrole Zprávy o financování, část IV. Výdaje na volební kampaň, dále pak
Výroční finanční zprávy za rok 2020 kontrolní orgán identifikoval položku ve výši
10.000 Kč označenou jako mzdové výdaje. Kontrolovaná osoba k tomu kontrolnímu
bodu uvedla: „V rámci voleb byla vyplacena odměna ve výši 10 tis. Kč panu XXXXXX
- viz přiložený dokument. Spolupráce souvisela s předvolební kampaní, a protože
pan XXXXXXX je student, nikoliv OSVČ, zvolili jsme jako formu spolupráce
DPP. Zvláštní účet jsme nezřizovali, neboť se jednalo o jediné pracovně právní
plnění, navíc jednorázové v rámci kampaně. Hnutí JIH12 neplní jiné pracovně-právní
vztahy, tudíž účet pro tyto účely dosud vůbec nevlastní. Bude-li v budoucnu
využita spolupráce formou DPP či jiný pracovně-právní vztah, bude účet založen.“
Při kontrole položek volebního účtu byla tato platba identifikována s datem 29. 7.
2020 (tuzemská odchozí úhrada - IB 1963635011/3030 -10 000.00 popis zajištění
PPC kampaně), jako položka vyplacena z volebního účtu.
Zákon o sdružování v §17a odst. 27 jednoznačně stanoví, jaké typy peněžních účtů
má kontrolovaná osoba vést a nedává žádnou možnost k realizaci plnění vůči třetímu
subjektu z účtu určeného pro jiný typ výdajů.
Na základě výše uvedeného kontrolní orgán konstatuje, že v rámci tohoto
kontrolního bodu došlo k porušení §17a odst. 2 zákona o sdružování.
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Strany a hnutí a politické instituty vedou oddělené účty pro
a) příspěvky ze státního rozpočtu, příjmy z darů a jiných bezúplatných plnění,
b) plnění vyplývající z pracovněprávního vztahu ke straně a hnutí a politickému institutu,
c) financování volebních kampaní za podmínek stanovených volebními zákony,
d) ostatní příjmy a výdaje.
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5.

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, toto
popsal a uvedl v kapitole 4. Jeho shrnutí a dopad do výše nákladů volební kampaně
je uvedeno v následující tabulce:
Tabulka č. 2: Rekapitulace kontrolního zjištění
Kapitola

Název

Porušen předpis

4.1

Účet určený k plnění vyplývajících §17a odst. 2 zákona
z pracovněprávního vztahu k hnutí o sdružování
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Změna
nákladů
kampaně

6.

Poučení

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

____________________
Ing. František Sivera
vedoucí kontrolní skupiny

__________________
Ing. Vlastimil Závadský
člen kontrolní skupiny

Rozdělovník:
Kontrolní spis
Kontrolovaná osoba
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____________________
Mgr. Naděžda Večeřová
člen kontrolní skupiny

