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 Protokol o kontrole 

 
podle § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„kontrolní řád“) 
 

Označení kontrolního orgánu  

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen „Úřad“) 

IČO: 05553466, Sídlo: Kounicova 688/26, 602 00 Brno, IDDS: psn9irb 

 
Označení kontrolujících osob 
PhDr. Jan Outlý, Ph.D., člen úřadu, číslo průkazu člena 005 (vedoucí kontrolní skupiny), 

Ing. Jarmila Matějovicová, číslo průkazu pověřeného zaměstnance 010 (členka kontrolní skupiny), 

Mgr. Naděžda Večeřová, číslo průkazu pověřeného zaměstnance 011 (členka kontrolní skupiny). 
 

Označení ustanovení právního předpisu vymezujícího pravomoc kontrolního orgánu 
k výkonu kontroly 

a) § 16f odst. 1 písm. a) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o 
změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební 

zákon pro senátní volby“) a  
b) § 19f písm. a) a písm. g) zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v 

politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sdružování“). 

 
Označení přizvané osoby, včetně důvodu jejího přizvání 
Žádné osoby nebyly přizvány. 
 

Označení kontrolované osoby 

Česká strana sociálně demokratická, IČO 00409171 
se sídlem Hybernská 1033/7, 110 00 Praha 
 

mailto:podatelna@udhpsh.cz
https://www.udhpsh.cz/
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Označení předmětu kontroly 

a) financování volební kampaně před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
konanými ve dnech 8.–9. 10. 2021 a  

b) hospodaření politického strany v roce 2021.  

 

 
Kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena, a den, kdy byl tento kontrolní úkon proveden 
Doručení oznámení o zahájení kontroly kontrolované osobě dne 22. 3. 2022. 

 
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu o kontrole a den, kdy byl tento 

kontrolní úkon proveden  
Archivace internetových stránek kontrolované osoby, provedeno 14. 10. 2022.  
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Použité zkratky a synonyma 

 

Úřad, 
kontrolní orgán 

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran 
a politických hnutí 

Kontrolovaná osoba, ČSSD, 

politická strana, strana  

Česká strana sociálně demokratická, IČO 00409171 

se sídlem Hybernská 1033/7, 110 00 Praha 

Zpráva, ZFK, zpráva 
o financování kampaně 

Zpráva o financování volební kampaně 

Volební zákon Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České 
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 

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

Kontrolní řád Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů 

Přestupkový zákon 
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o 
nich 

Zákon o účetnictví 
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů 
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1. Průběh kontroly 
 

Kontrola proběhla distančně (korespondenčně) na základě Úřadem vyžadovaných a kontrolovanou 

osobou poskytnutých listin, vyjádření a vysvětlení. Dle § 5 odst. 2 písm. b) kontrolního řádu byla 
kontrola zahájena dne 22. 3. 2022, a to doručením oznámení o zahájení kontroly kontrolované 

osobě, č.j. UDH-00466/2022. 
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1.1 Časová osa a hlavní úkony kontroly  
 

Doručeno Věc1  Odesílatel Adresát Č.j. 

22. 3. 2022 Oznámení o zahájení kontroly Úřad ČSSD UDH–00466/2022 

6. 4. 2022 Žádost o prodloužení lhůty ČSSD Úřad UDH–00873/2022 

19. 4. 2022 Usnesení o prodloužení lhůty Úřad ČSSD UDH–00974/2022 

25. 4. 2022 Částečné poskytnutí podkladů, žádost o prodloužení lhůty ČSSD Úřad UDH–01056/2022 

4. 5. 2022 Usnesení o prodloužení lhůty Úřad ČSSD UDH–01131/2022 

6. 5. 2022 Výzva povinné osobě k součinnosti Úřad Centrum kultury města Písek UDH–01143/2022 

9. 5. 2022 Výzva k doplnění podkladů Úřad ČSSD UDH–01133/2022 

10. 5. 2022 Odpověď povinné osoby Centrum kultury města Písek Úřad UDH–01186/2022 

24. 5 .2022 Částečné poskytnutí podkladů ČSSD Úřad UDH–01277/2022 

24. 5. 2022 Částečné poskytnutí podkladů ČSSD Úřad UDH–01278/2022 

24. 5. 2022 Částečné poskytnutí podkladů ČSSD Úřad UDH–01279/2022 

30. 5. 2022 Upozornění na chybějící podklady Úřad ČSSD UDH–01304/2022 

29. 6. 2022 Pokuta za neposkytnutí součinnosti (příkaz) Úřad ČSSD UDH–01496/2022 

6. 7. 2022 Odpor proti příkazu ČSSD Úřad UDH–01569/2022 

19. 7. 2022 Vyrozumění o pokračování v řízení – neposkytnutí součinnosti Úřad ČSSD UDH–01664/2022 

22. 8. 2022 Pokuta za neposkytnutí součinnosti (správní rozhodnutí) Úřad ČSSD UDH–01892/2022 

 
1 Volná formulace – nejde o citaci dle kontrolního spisu. 
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2. Rozsah kontroly 
 
 

2.1 Rozsah kontroly  

 
2.1.1 Zahájení kontroly  
 
ČSSD byla vyzvána k předložení následujících vysvětlení a podkladů (oznámení o zahájení kontroly 

bylo doručeno 22. 3. 2022,2 lhůta byla stanovena do 20 dní od doručení písemnosti; na základě 
žádosti kontrolované osoby byla lhůta prodloužena). 

 
1) „Uveďte, zda se ČSSD peněžně či bezúplatně podílela na tvorbě videa, které kandidát Jan 

Hamáček sdílel dne 22. 9. 2021 na sociální síti Twitter s komentářem „Přijal jsem výzvu“ 

(náznak tréninku se zápasníkem Václavem Mikuláškem zvaným Baba Jaga), případně zda 
video vzniklo s vědomím ČSSD:  

https://twitter.com/jhamacek/status/1440620641275633664. 
 

2) Doložte označení videa publikovaného Lubomírem Zaorálkem na jeho veřejné stránce 

kandidáta na sociální síti Facebook dne 6. 9. 2021 informací o zadavateli a zpracovateli: 

https://www.facebook.com/490930117644709/posts/6238758862861777.  

Z Knihovny reklam provozované sociální sítí plyne, že příspěvek byl sponzorován a 
propagaci platila ČSSD. 
 

3) ČSSD v propagačních materiálech používaných v kampani hojně používala fotografie 

z fotobank. Jako zpracovatel je přitom uvedena přímo ČSSD, nikoliv zprostředkovatel 

(například reklamní agentura). Příkladů použití materiálů v kontrolované kampani je celá 
řada, jako příklad uvádíme Obrázek 1, který využívá fotografii z fotobanky Shutterstock 

(https://www.shutterstock.com/cs/image-photo/asian-man-working-calculator-calculate-

numbers-1051094849). Fotobanka nabízí přístup zdarma po dobu jednoho měsíce, avšak i 

při využití této možnosti je nutné při registraci zadat údaje o platební kartě, z níž bude po 
uplynutí lhůty hrazen licenční poplatek. Doložte zahrnutí poplatku za využití fotobank do 

výdajů volební kampaně. 
 

4) ČSSD v kampani využívala polepy aut (příklad viz obr. 2). Uveďte dodavatele zakázky, 

doložte zahrnutí výdajů na výrobu a instalaci těchto polepů do výdajů volební kampaně a 
předložte k zakázce prvotní doklady (faktury, objednávky, dodací listy apod.). 

 

5) Doložte zahrnutí výdajů na hudební vystoupení Leony Gyongyosi a jejího doprovodu na akci 

„Jdeme do finále“ pořádané 25. 9. 2021 na Brněnském výstavišti, hala A1, uveďte dodavatele 
zakázky a předložte k zakázce prvotní doklady (faktury, objednávky, dodací listy apod.). 
 

6) V rámci zahájení volební kampaně v Jihočeském kraji se kandidáti ČSSD prezentovali na akci 

Dotkni se Písku (viz obr. 3, další fota viz https://www.cssd.cz/aktualne/aktuality/zahajeni-
kampane-jihoceske-cssd54142/). Akci s bohatým hudebním programem a hojnou 
návštěvností (viz https://www.dotknisepisku.cz/fotogalerie/104-dotkni-se-pisku-2021) 
pořádá Centrum kultury města Písek, které je příspěvkovou organizací zřízenou městem 

Písek. Uveďte, zda byla prezentace kandidátů na této akci zahrnuta do výdajů kampaně jako 

 
2 č.j. UDH-00466/2022 

https://twitter.com/jhamacek/status/1440620641275633664
https://www.facebook.com/490930117644709/posts/6238758862861777
https://www.shutterstock.com/cs/image-photo/asian-man-working-calculator-calculate-numbers-1051094849
https://www.shutterstock.com/cs/image-photo/asian-man-working-calculator-calculate-numbers-1051094849
https://www.cssd.cz/aktualne/aktuality/zahajeni-kampane-jihoceske-cssd54142/
https://www.cssd.cz/aktualne/aktuality/zahajeni-kampane-jihoceske-cssd54142/
https://www.dotknisepisku.cz/fotogalerie/104-dotkni-se-pisku-2021
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peněžní plnění, nebo jako bezúplatné plnění, vyčíslete jeho hodnotu, uveďte dodavatele 

zakázky a předložte k zakázce prvotní doklady (faktury, objednávky, dodací listy apod.). 
 

7) Doložte zahrnutí výdajů na nákup sazenic buků pro akci Zasaď s námi strom, pořádanou 

ČSSD dne 21. 9. 2021 v Písku do výdajů volební kampaně (viz obr. 4, promo akce viz 

https://www.facebook.com/154977838405709/posts/822888684947951),  
uveďte dodavatele zakázky a předložte k zakázce prvotní doklady (faktury, objednávky, 
dodací listy apod.). 

 
8) Doložte zahrnutí výdajů na akci Předvolební guláš v restauraci Dolly v Otrokovicích do 

výdajů kampaně, uveďte dodavatele zakázky a předložte k zakázce prvotní doklady (faktury, 
objednávky, dodací listy apod.). 
(https://www.facebook.com/1553228611596899/posts/3045472099039202). 

 

9) Doložte zahrnutí výdajů na akci „1. máj v září“, pořádané 5. 9. 2021 v Prostějově, do výdajů 

kampaně, uveďte dodavatele zakázky a předložte k zakázce prvotní doklady (faktury, 
objednávky, dodací listy apod.) 
(https://www.facebook.com/118358546218030/posts/631730644880815). 
 

10) Dne 24. 9. 2021 ČSSD spolupořádala akci Zábavné odpoledne v Konici. Vyčíslete a doložte 
podíl ČSSD na výdajích spojených s touto akcí, uveďte dodavatele zakázky, doložte zahrnutí 

těchto výdajů do výdajů kampaně a předložte k zakázce prvotní doklady (faktury, 
objednávky, dodací listy apod.) 

(https://www.facebook.com/118358546218030/posts/646506710069875). 
 

11) Úřad v rámci dohledu nad volební kampaní monitoruje výdaje kandidujících subjektů na 

jednotlivé typy propagace. Shromažďuje údaje o pravděpodobných ceníkových výdajích, 

současně si je vědom skutečnosti, že ceníkové údaje jsou obvykle značně vyšší než ceny 

v kampani obvyklé. I s přihlédnutím k této skutečnosti však Úřad zaznamenal mimořádně 

vysoké rozdíly mezi cenami vyplývajícími z monitoringu Úřadu oproti vykázaným výdajům 
ČSSD, respektive shledal předloženou zprávu o financování kampaně a volební účetnictví 

nedostatečné k tomu, aby byl schopen rozdíly objasnit. Důvodem může být mimo jiné 

skutečnost, že ČSSD některé výdaje uvedla pod vysokými souhrnnými údaji za agenturní 
služby (k opuštění této praxe Úřad ČSSD doporučil již v protokolu o kontrole sp. zn. S-UDH-
576/2019 ze dne 22. 10. 2019, strana 16). V Tabulce 1 uvádí Úřad přehled výdajů na reklamu 

zachycených vlastním monitoringem, jejichž zahrnutí do výdajů kampaně požaduje doložit 
(včetně zahrnutí do služeb externích dodavatelů). 

 

12) Předložte kopii položkové hlavní knihy, knihy faktur přijatých a faktur vydaných a přehled 
všech interních dokladů evidovaných v běžném (nikoliv volebním) účetnictví za rok 2021 a 
účtovou osnovu za rok 2021 s uvedením čísel všech používaných bankovních účtů. 

 

 

https://www.facebook.com/154977838405709/posts/822888684947951
https://www.facebook.com/1553228611596899/posts/3045472099039202
https://www.facebook.com/118358546218030/posts/631730644880815
https://www.facebook.com/118358546218030/posts/646506710069875
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Obrázek 1 

 

Obrázek 2 
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Obrázek 3 

 

 

Obrázek 4 
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Tabulka 1 

Tisková reklama 

Vydavatelství / provozovatel média Monitorovaná částka Vykázaná částka* 

VLM (Skrytý údaj) 185 760 Kč 

Mafra (Skrytý údaj) 74 775 Kč 

A7 (Náš region) (Skrytý údaj) Nejasné – doložit 

Borgis (Právo) (Skrytý údaj) Nejasné – doložit 

CNC (Skrytý údaj) Nejasné – doložit 

tisk celkem (vč. agenturních služeb) 36 081 235 Kč 878 118 Kč 

Outdoorová reklama 

Vydavatelství / provozovatel média Monitorovaná částka Vykázaná částka* 

Bigmedia (Skrytý údaj) 7 297 959 Kč 

EuroAWK (Skrytý údaj) Nejasné – doložit 

JCD (Skrytý údaj) Nejasné – doložit 

Media Channel (Skrytý údaj) Nejasné – doložit 

MobilBoard (Skrytý údaj) Nejasné – doložit 

outdoor celkem (vč. agenturních služeb) 14 842 700 Kč 8 303 565 Kč 

Internetová reklama 

Vydavatelství / provozovatel média Monitorovaná částka Vykázaná částka* 

CNC (Blesk.cz) (Skrytý údaj) Nejasné – doložit 

Mafra (Skrytý údaj) Nejasné – doložit 

Seznam.cz (Skrytý údaj) Nejasné – doložit 

VLM (Skrytý údaj) Nejasné – doložit 

internet celkem (agenturní výdaje) 11 620 951 Kč 672 760 Kč 

*) Jedná se o částky, které byl Úřad schopen dohledat ve zprávě o financování kampaně a ve 

volebním účetnictví v podobě, v jaké je ČSSD předložila.“ 

 

 

2.1.2 Výzva k doplnění podkladů 
 

Na základě dosavadních poznatků vyzval Úřad ČSSD k dalšímu doplnění podkladů (výzva 
k doplnění podkladů byla doručena 9. 5. 2022,3 lhůta byla stanovena 15 dní od doručení 

písemnosti). 
 

1) „Předložte kopii smlouvy o dílo, případně jiné obdobné smlouvy, na jejímž základě pro ČSSD 
společnost TO DO Marketing s.r.o., se sídlem Boleslavova 710/19, 709 00 Ostrava – Mariánské 
Hory, IČO: 0744179, vyrobila video publikované dne 6. 9. 2021 Lubomírem Zaorálkem na jeho 
veřejné stránce kandidáta na sociální síti Facebook na adrese 

https://www.facebook.com/490930117644709/posts/6238758862861777. Prokažte, že 

ČSSD vyvinula veškeré úsilí k tomu, aby zabránila přestupku dle § 16h odst. 1 písm. c) 
volebního zákona, tedy že zajistila dostatečnou a pravidelnou kontrolu zhotovovaného díla 

 
3 č.j. UDH-01133/2022 
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nebo že učinila jiné nezbytné opatření k zamezení nebo odvrácení přestupku (doložte kopie 

veškeré relevantní dokumentace, e-mailové komunikace, předávací protokoly atp.). 
 

2) Podklady, které ČSSD poskytla kontrolnímu orgánu datovou zprávou ze dne 25. 3. 2022 (bod 

12 průvodního dopisu a přílohy) jsou nedostatečné, neboť zaslaná hlavní kniha obsahuje 

pouze počáteční stav, konečný stav a celoroční obrat na straně „Má dáti“ a „Dal“ 
jednotlivých účtů. Úřad proto ČSSD opakovaně vyzývá k předložení položkové hlavní knihy 
za celý rok 2021, a to v rozsahu, který bude zahrnovat zaúčtování všech jednotlivých 

volebních a nevolebních účetních případů z účetního deníku podle jednotlivých 
používaných účtů účtové osnovy. Jedná se o položkový rozpis všech účetních případů od 

1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 ke všem účtům účtové osnovy, ke kterým se vztahují.  Pohyby na 
jednotlivých účtech musí mít koncové součty. Názvy sestavy „hlavní knihy“ mohou být 
různé, například položkový rozpis, pohyb na účtech dokladově nebo kniha analytické evidence 

– položkový rozpis z deníku. 

 

3) K údajům o bankovních účtech, poskytnutých ČSSD kontrolnímu orgánu ve výše zmíněné 
datové zprávě, je třeba uvést, o jaké účty ve smyslu § 17a odst. 2 zákona o sdružování se 
jedná. 
 

4) Ve zprávě o financování volební kampaně ČSSD v části IV uvádí ve třech případech účel 

výdaje „DŇD, DLE RÁMCOVÉ SMLOUVY“. Objasněte zkratku DŇD a předložte kopie všech ve 
zprávě uvedených rámcových smluv. 

 

5) Ze zprávy o financování volební kampaně plyne, že DPH z volebních výdajů, a to ve výši 
499.885,03 Kč, byla uhrazena z jiného než volebního účtu. Vysvětlete, proč DPH z volebních 
výdajů nebyla jakožto součást volebního výdaje ve smyslu § 16c odst. 2 volebního zákona 

hrazena dle § 16b odst. 1 volebního zákona z volebního účtu. Uveďte, z jakého bankovního 

účtu byla DPH hrazena, a doložte úhradu kopiemi výpisů z účtu.“ 
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3. Nesoučinnost kontrolované osoby a skutečnosti v jejím důsledku 

neobjasněné 
 

V oznámení o zahájení kontroly,4 doručeném 22. 3. 2022, vyzval Úřad ČSSD k doložení řady údajů a 

dokumentů do 20 dní, tedy do 11. 4. 2022. Kontrolovaná osoba požádala5 6. 4. 2022 o prodloužení 
této lhůty, v čemž jí Úřad vyhověl. Dokumenty měly být nově poskytnuty do 25. 4. 2022. 
V prodloužené lhůtě politická strana poskytla některé z požadovaných podkladů, ovšem u dvou 
bodů znovu požádala6 o odklad. I tentokrát jí Úřad vyhověl7 a lhůtu ještě jednou prodloužil, 

konkrétně do 13. 5. 2022. Tentokrát už ale ČSSD žádné podklady neposkytla. Nereagovala ani na 

upozornění z 30. 5. 20228, že termín uplynul. Úřad proto ČSSD udělil za neposkytnutí součinnosti9 
příkazem10 pokutu ve výši 50.000 Kč. Pokuta splnila svůj účel tím, že kontrolovaná osoba začala 
s Úřadem znovu komunikovat, byť ne tak, že by zaslala vyžadované dokumenty, ale tak, že proti 
příkazu k uhrazení pokuty podala odpor. Poté, co byl příkaz zrušen a v řízení se dle přestupkového 

zákona pokračovalo,11  požádala kontrolovaná osoba o nahlédnutí do spisu. To se odehrálo 27. 7. 
2022 a ČSSD po jeho skončení do protokolu12 uvedla, že se k věci vyjádří do 8. 8. 2022. Žádné 
vyjádření ale ani v této lhůtě, ani později neposkytla. Úřad proto rozhodnutím13 z 18. 8. 2022 pokutu 

za neposkytnutí součinnost v původní výši potvrdil. 

 
V důsledku neposkytnutí součinnosti nemohla kontrola objasnit skutečnosti uvedené níže 

v kapitolách 3.1 a 3.2, které byly předmětem zájmu Úřadu. Pro posouzení transparentnosti kampaně 
bylo zásadní hlavně objasnění skutečností uvedených v kapitole 3.2. Jednalo se o vysoké částky a 

zásadní nesrovnalosti. Pokud by snad měl Úřad a jeho prostřednictvím veřejnost vnímat přístup 

kontrolované osoby jako strategii „dokumenty neposkytnu, radši jdu do pokuty za nesoučinnost“, 
pak by takové přehlížení zákonem chráněného zájmu na transparentním vedení kampaně mohlo 

mít pro férovou soutěž politických sil fatální následky. 

 

 

3.1 Nákupy fotografií ve fotobankách  
 

ČSSD v propagačních materiálech používaných v kampani hojně přebírala fotografie z fotobank. 

Velká část celostátně publikované agitace (tištěná média, sociální sítě, internet, outdoor) stála na 

vizuálních prvcích kampaně, obsahujících v levé části rudou plochu s bílým nápisem ČSSD, v pravé 
části fotografii a napříč oběma částmi černým fontem na žlutém pozadí vyvedené sdělení voličům 

(příklady viz níže).  
 
Předkontrolními úkony Úřad pomocí služby Google Reverse Image Search14 zjistil, že fotografie na 

mnoha prvcích kampaně pocházejí z placené fotobanky Shutterstock.15 Jako zpracovatel agitace je 

uvedena přímo ČSSD, nikoliv zprostředkovatel (například reklamní agentura). Proto by ČSSD měla 

 
4 Dokument č.j. UDH-00466/2022 
5 Dokument č.j. UDH-00873/2022 
6 Dokument č.j. UDH-01056/2022 
7 Dokument č.j. UDH-01131/2022 
8 Dokument č.j. UDH-01304/2022 
9 Přestupek podle § 15 odst. 1 písm. a) kontrolního řádu. 
10 Dokument č.j. UDH-01496/2022 
11 Dokument č.j. UDH-01664/2022 
12 Dokument č.j. UDH-01751/2022 
13 Dokument č.j. UDH-01892/2022 
14 https://www.labnol.org/reverse/  
15 https://www.shutterstock.com  

https://www.labnol.org/reverse/
https://www.shutterstock.com/
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disponovat účetními doklady o nákupu fotografií, respektive paušálním periodickém poplatku16 za 

používání služby. Úřad proto kontrolovanou osobu vyzval, aby prokázala zahrnutí nákupu fotografií 
do výdajů volební kampaně. Kontrolovaná osoba žádanou součinnost neposkytla a kontrolní orgán 
tak nemohl věc objasnit. Prvky kampaně a zdrojové fotografie z fotobanky Shutterstock přináší 

tabulka 2. 

 
Tabulka 2: Prvky kampaně a zdrojové fotografie z fotobanky Shutterstock 

Prvek kampaně 1 Zdrojová fotografie 

  
Zdroj: https://www.shutterstock.com/cs/image-photo/smiling-female-doctor-comforting-
senior-patient-303871799 

Prvek kampaně 2 Zdrojová fotografie 

 

 

Zdroj:  
https://www.shutterstock.com/cs/image-photo/hipster-businessman-commuter-electric-bicycle-
traveling-1304251684 

 
16 Standardní licence (FLEX 10) stojí 29 EUR měsíčně. 

https://www.shutterstock.com/cs/image-photo/smiling-female-doctor-comforting-senior-patient-303871799
https://www.shutterstock.com/cs/image-photo/smiling-female-doctor-comforting-senior-patient-303871799
https://www.shutterstock.com/cs/image-photo/hipster-businessman-commuter-electric-bicycle-traveling-1304251684
https://www.shutterstock.com/cs/image-photo/hipster-businessman-commuter-electric-bicycle-traveling-1304251684
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Prvek kampaně 3 Zdrojová fotografie 

 

 

Zdroj: https://www.shutterstock.com/cs/image-photo/turner-worker-senior-old-man-working-
1956530428 

Prvek kampaně 4 Zdrojová fotografie 

 

 

Zdroj: https://www.shutterstock.com/cs/image-photo/young-glassed-hipster-guy-discussing-
news-1454172230 

https://www.shutterstock.com/cs/image-photo/turner-worker-senior-old-man-working-1956530428
https://www.shutterstock.com/cs/image-photo/turner-worker-senior-old-man-working-1956530428
https://www.shutterstock.com/cs/image-photo/young-glassed-hipster-guy-discussing-news-1454172230
https://www.shutterstock.com/cs/image-photo/young-glassed-hipster-guy-discussing-news-1454172230
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Prvek kampaně 5 Zdrojová fotografie 

 

 

Zdroj: https://www.shutterstock.com/cs/image-photo/attractive-middle-aged-woman-

carpenter-designer-1536506579  

Prvek kampaně 6 Zdrojová fotografie 

 

 

Zdroj: https://www.shutterstock.com/cs/image-photo/scenic-forest-fresh-green-deciduous-
trees-393414121?id=393414121  

https://www.shutterstock.com/cs/image-photo/attractive-middle-aged-woman-carpenter-designer-1536506579
https://www.shutterstock.com/cs/image-photo/attractive-middle-aged-woman-carpenter-designer-1536506579
https://www.shutterstock.com/cs/image-photo/scenic-forest-fresh-green-deciduous-trees-393414121?id=393414121
https://www.shutterstock.com/cs/image-photo/scenic-forest-fresh-green-deciduous-trees-393414121?id=393414121
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Prvek kampaně 7 Zdrojová fotografie 

 

 

Zdroj: https://www.shutterstock.com/cs/image-photo/water-pouring-woman-hand-on-nature-

538336039  

Prvek kampaně 8 Zdrojová fotografie 

 

 

Zdroj: https://www.shutterstock.com/cs/image-photo/portrait-happy-smiling-family-mother-
three-210757003  

https://www.shutterstock.com/cs/image-photo/water-pouring-woman-hand-on-nature-538336039
https://www.shutterstock.com/cs/image-photo/water-pouring-woman-hand-on-nature-538336039
https://www.shutterstock.com/cs/image-photo/portrait-happy-smiling-family-mother-three-210757003
https://www.shutterstock.com/cs/image-photo/portrait-happy-smiling-family-mother-three-210757003
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Prvek kampaně 9 Zdrojová fotografie 

 

 

Zdroj: https://www.shutterstock.com/cs/image-photo/group-patients-nurses-nursing-home-

1416349217  

Prvek kampaně 10 Zdrojová fotografie 

 

 

Zdroj: https://www.shutterstock.com/cs/image-photo/safety-helmet-equipment-technician-
craftsman-background-598325045  

https://www.shutterstock.com/cs/image-photo/group-patients-nurses-nursing-home-1416349217
https://www.shutterstock.com/cs/image-photo/group-patients-nurses-nursing-home-1416349217
https://www.shutterstock.com/cs/image-photo/safety-helmet-equipment-technician-craftsman-background-598325045
https://www.shutterstock.com/cs/image-photo/safety-helmet-equipment-technician-craftsman-background-598325045
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Prvek kampaně 11 Zdrojová fotografie 

 

 

Zdroj: https://www.shutterstock.com/cs/image-photo/family-bonds-happy-young-three-

smiling-738813280  

Prvek kampaně 12 Zdrojová fotografie 

 

 

Zdroj: https://www.shutterstock.com/cs/image-photo/home-key-metal-house-keychain-
keyhole-1919360747  

https://www.shutterstock.com/cs/image-photo/family-bonds-happy-young-three-smiling-738813280
https://www.shutterstock.com/cs/image-photo/family-bonds-happy-young-three-smiling-738813280
https://www.shutterstock.com/cs/image-photo/home-key-metal-house-keychain-keyhole-1919360747
https://www.shutterstock.com/cs/image-photo/home-key-metal-house-keychain-keyhole-1919360747
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Prvek kampaně 13 Zdrojová fotografie 

 

 

Zdroj: https://www.shutterstock.com/cs/image-photo/father-swinging-son-playground-

292955978  

Prvek kampaně 14 Zdrojová fotografie 

  
Zdroj: https://www.shutterstock.com/cs/image-photo/picture-baby-boy-blue-towel-over-
51928516  

https://www.shutterstock.com/cs/image-photo/father-swinging-son-playground-292955978
https://www.shutterstock.com/cs/image-photo/father-swinging-son-playground-292955978
https://www.shutterstock.com/cs/image-photo/picture-baby-boy-blue-towel-over-51928516
https://www.shutterstock.com/cs/image-photo/picture-baby-boy-blue-towel-over-51928516
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Prvek kampaně 15 Zdrojová fotografie 

 

 

Zdroj: https://www.shutterstock.com/cs/image-photo/asian-man-working-calculator-calculate-

numbers-1051094849  

 
 

3.2 Výdaje za reklamu v rozporu se zjištěnými údaji Úřadu 
 
Jednou z rovin dohledové činnosti Úřadu, která se odehrává již v době probíhající volební kampaně, 

je monitoring rozsahu volební agitace u jednotlivých kandidujících subjektů. Úřad dále shromažďuje 
údaje o pravděpodobných ceníkových výdajích spojených s touto agitací. Sleduje se outdoorová, 

tištěná i internetová reklama. Po volbách Úřad tyto informace konfrontuje s údaji, které kandidující 
subjekty vykázaly ve zprávě o financování kampaně.  

 
V případě ČSSD dospěl Úřad k poznatku, že i při zohlednění obvyklých slev z ceníkových cen jsou 
výdaje vykázané ve zprávě výrazně nižší, než naznačovaly poznatky z monitoringu. Jak ukazuje 

Tabulka 1 na straně 11, nejvyšší nesoulad panoval u tištěné reklamy, kde kontrolovaná osoba 
vykázala výdaje 41x nižší, než činily ceníkové ceny. V případě internetové reklamy se údaje lišily 

17násobně. U outdoorové reklamy byl rozdíl řádově nižší – 1,7násobný. Úřad má zkušenost, že 
výdaje, které ze zprávy nejsou běžným čtením dohledatelné, se částečně skrývají pod jinými 

položkami, například v souhrnných platbách externím zprostředkovatelům reklamních služeb. Aby 
bylo možné nesoulad potvrdit, či vyvrátit, je nezbytná součinnost kontrolované osoby. Tu ale ČSSD, 

jak rekapitulují úvodní odstavce kapitoly 3, neposkytla, za což jí byla udělena pokuta. Podezření na 

to, že politická strana ve zprávě o financování volební kampaně nevykázala výraznou část výdajů 
zejména na tištěnou a internetovou agitaci, tak nemohlo být vyvráceno a přetrvává. 

 
V té souvislosti považuje kontrolní orgán za patřičné podotknout, že již obdobný problém 

konstatoval při kontrole kampaně ČSSD před předchozími sněmovními volbami, konanými v roce 
2017. V protokolu o kontrole z října 201917 označil Úřad za problematické „skrývání“ položek za 
nákup reklamního prostoru do souhrnných faktur zprostředkovatelským agenturám. Na s. 16 

 
17 Protokol o kontrole č.j. UDH-03221/2019 z 22. 10. 2019, dostupný na adrese https://www.udhpsh.cz/wp-
content/uploads/2020/01/%C4%8CSSD-protokol-anonymizovan%C3%BD.pdf (vyřízení námitky viz 
https://www.udhpsh.cz/wp-content/uploads/2020/01/%C4%8CSSD-vy%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-
n%C3%A1mitek-bez-osobn%C3%ADch-%C3%BAdaj%C5%AF.pdf) 

https://www.shutterstock.com/cs/image-photo/asian-man-working-calculator-calculate-numbers-1051094849
https://www.shutterstock.com/cs/image-photo/asian-man-working-calculator-calculate-numbers-1051094849
https://www.udhpsh.cz/wp-content/uploads/2020/01/%C4%8CSSD-protokol-anonymizovan%C3%BD.pdf
https://www.udhpsh.cz/wp-content/uploads/2020/01/%C4%8CSSD-protokol-anonymizovan%C3%BD.pdf
https://www.udhpsh.cz/wp-content/uploads/2020/01/%C4%8CSSD-vy%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-n%C3%A1mitek-bez-osobn%C3%ADch-%C3%BAdaj%C5%AF.pdf
https://www.udhpsh.cz/wp-content/uploads/2020/01/%C4%8CSSD-vy%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-n%C3%A1mitek-bez-osobn%C3%ADch-%C3%BAdaj%C5%AF.pdf
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protokolu Úřad konstatoval, že nepřesné určení objemu prostředků vynaložených na outdoorovou 

kampaň v roce 2017 „šlo na vrub zejména třem faktorům: (1.) popisy nákladů kampaně ve zprávě byly 
někdy natolik obecné, že je kontrolní orgán nezařadil k výdajům na outdoorovou kampaň; (2.) ČSSD v 
kampani ve velké míře využívala služeb subdodavatele, společnosti Cíl (…), a hradila jí balík služeb, v 

němž nebyly náklady na outdoorovou kampaň rozeznatelné (…). Jakkoliv žádný z těchto (…) faktorů 

nepředstavoval rozpor s volebním zákonem ani jinou platnou legislativou, doporučuje kontrolní orgán 
jako dobrou praxi přesnější popisování nákladů kampaně a využívání kódových označení, která jsou 
nad rámec platné vyhlášky v elektronickém formuláři zprávy k dispozici, využívání elektronické 

namísto papírové formy zprávy (což však ČSSD ve všech následujících volbách již činí) a rozdělení 
plateb subdodavatelům na menší celky, tak aby bylo možné jednotlivé náklady vypovídajícím 

způsobem popsat.“ 
 
 

3.3 Vystoupení kandidátů na akci samosprávy 
 
Dne 26. 8. 2021 se před úvodním koncertem městské slavnosti Dotkni se Písku za využití materiálního 
zázemí pořadatele prezentovali před publikem někteří kandidáti ČSSD. Jak ukazují obrázky Obrázek 5 

a Obrázek 6, šlo přinejmenším o PhDr. Lubomíra Zaorálka, Jana Hamáčka a JUDr. Ondřeje Veselého. 
Pořadatelem akce bylo Centrum kultury města Písek, příspěvková organizace. Jak dokumentují 
fotografie zveřejněné pořadatelem,18 zahajovací koncert se těšil vysoké návštěvnosti a vyžadoval 
značné organizační a technické nasazení, za něž se poskytuje úplata. 
 
Vzhledem k tomu, že zákon o sdružování zakazuje politickým stranám přijmout dar nebo bezúplatné 
plnění od obce, respektive příspěvkové organizace,19 vyzval20 Úřad kontrolovanou osobu ke sdělení, 
zda byla prezentace kandidátů na této akci zahrnuta do výdajů kampaně jako peněžní plnění, nebo 
jako bezúplatné plnění, a k vyčíslení jeho hodnoty a předložení příslušných účetních dokladů. ČSSD na 
to reagovala21 sdělením, že „akce Dotkni se Písku nebyla volební akcí ČSSD, a ČSSD ani její kandidáti ve 
volbách do PS PČR 2021, na akci nevystupovali jako kandidáti v uvedených volbách, a to ani jako 
představitelé ČSSD“. Dále ČSSD uvedla, že „s uvedenou akcí a s vystupováním osob, které jsou členy 
ČSSD, na ní – zejm. L. Zaorálka a J. Hamáčka – nemá ČSSD nic společného; proto je třeba odmítnout 
návětí tohoto bodu, kde Úřad uvádí ,V rámci zahájení volební kampaně v Jihočeském kraji se kandidáti 
ČSSD prezentovali na akci Dotkni se Písku‘; tak tomu totiž není“. A konečně strana doplnila, že „pokud 
snad vystupovali, činili tak výhradně z titulu svých veřejných funkcí (oficiální projevy před veřejností, 
pronášené z titulu držitele veřejné funkce), které zastávají a v případě J. Hamáčka a L. Zaorálka, jako 
ministrů vlády ČR, proto, že Písek navštívili v rámci plnění svých pracovních úkolů členů vlády.“ Z těchto 
důvodů ČSSD vystoupení na akci do volebních výdajů nezahrnula. 
 
Kontrolní orgán spatřuje rozpor mezi výše citovaným vyjádřením ČSSD, popírajícím jakoukoliv 
souvislost vystoupení kandidátů s volební kampaní, a informacemi, které sama strana publikovala na 
svém webu.22 Fotografie s vlastními kandidáty na pódiu totiž zveřejnila na stránce nazvané Zahájení 
kampaně jihočeské ČSSD spolu s další fotodokumentací zahajovacího dne kampaně.  
 
 

 
18 https://www.dotknisepisku.cz/fotogalerie/104-dotkni-se-pisku-2021 
19 § 18 odst. 1 písm. c) a d). 
20 Oznámení o zahájení kontroly, č.j. UDH-00466/2022. 
21 Dokument č.j. UDH-01056/2022. 
22 https://www.cssd.cz/aktualne/aktuality/zahajeni-kampane-jihoceske-cssd54142/ 
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Obrázek 5: Vystoupení kandidátů na akci pořádané v rámci festivalu Dotkni se Písku 

 
Pokud jde o názor kontrolované osoby, že kandidáti na akci nevystupovali v souvislosti s kampaní, ale 
v souvislosti s výkonem funkcí členů vlády, podotýká kontrolní orgán, že festival Dotkni se Písku 
nepořádá organizace zřizovaná ministerstvem kultury ani jiným orgánem státní správy, ale příspěvková 
organizace samosprávy. Členové vlády nemají (s výjimkou výjimečných situací typu stavu nouze či 
ohrožení státu) žádné pravomoci ve vztahu k výkonu samosprávy, tím méně k akci pořádané 
příspěvkovou organizací samosprávy. Pokud by snad měla souvislost s výkonem funkce spočívat 
s obecným postavením vlády coby orgánu na vrcholu státní správy, který iniciuje podobu legislativního 
prostředí v oblasti kultury, realizuje politiku vlády v oblasti kultury, vypisuje část dotačních programů 
a podobně, znamenal by takový výklad fakticky možnost prezentace „z titulu funkce“ na libovolné 
kulturní události kdykoliv a kdekoliv v zemi, potažmo (v případě členů vlády zodpovědných za jiné 
resorty) na libovolné jiné veřejné akci v zemi (neboť v podstatě jakákoliv veřejná akce je regulována 
legislativním rámcem, který v obecné rovině aplikuje vláda). Takový výklad by byl nejen nepřijatelně 
extenzivní a zakládal by apriori nepřiměřenou a neodůvodněnou výhodu kandidátům ve volbách, kteří 
aktuálně vykonávají funkci člena vlády, ale neodpovídal by ani praxi.23   Z vystupujících kandidátů ČSSD 
lze souvislost s výkonem veřejné funkce spatřovat pouze u JUDr. Ondřeje Veselého, který v dané době 
zastával funkci místostarosty města zodpovědného za oblast kultury. 
 

 
23 Jako příklad uveďme událost, která se odehrála rovněž v srpnu 2021, kdy zpěvačka Ewa Farna protestovala 
proti účasti předsedy vlády A. Babiše na jejím koncertě: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/citim-se-
zneuzita-farna-se-ozvala-proti-babisove-ucasti-na-jejim-koncerte-171624. 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/citim-se-zneuzita-farna-se-ozvala-proti-babisove-ucasti-na-jejim-koncerte-171624
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/citim-se-zneuzita-farna-se-ozvala-proti-babisove-ucasti-na-jejim-koncerte-171624
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Obrázek 6: Vystoupení kandidátů na akci pořádané v rámci festivalu Dotkni se Písku 

 
 
 
Pro posouzení okolností a zejména obsahu vystoupení kandidátů Jana Hamáčka a PhDr. Lubomíra 
Zaorálka považoval kontrolní orgán za potřené oslovit24 přímo pořadatele akce – Centrum kultury 
města Písek. To ve své odpovědi25 uvedlo: „Úvodní koncert městské slavnosti Dotkni se Písku je 
zpravidla zahajován vedením města Písku. (…) Případní hosté města popřípadě jednotlivých radních 
jsou v jejich kompetenci a my jako organizace, která tuto akci pořádá dle zadání Města Písku, toto 
respektujeme. Vystoupení představitelů kontrolované osoby proběhlo v 19:00 a bylo omezeno 
především na zdravici návštěvníkům a zamyšlením nad situací v kultuře v období covidu. Celková délka 
vystoupení všech vystupujících byla cca 5 minut. Na místě bylo přítomno cca 500 lidí.“ 

Zjištěné skutečnosti neukazují explicitně na porušení zákona, a proto v souvislosti s nimi kontrolní 
orgán neformuluje kontrolní zjištění. Přesto považoval kontrolní orgán za potřebné věnovat 
v protokolu této věci prostor, neboť prolínání výkonu funkce se znaky či náznaky volební kampaně bylo 
pro předmětnou volební kampaň (obecně) symptomatické. Výše popsané nasvědčuje tomu, že se 
v určité míře týkalo i kontrolované osoby, která se kampaně účastnila jako strana vládní koalice.26 
Úlohou Úřadu není jen působit striktně jako správní orgán, ale jeho činnost má „zajistit vyšší míru 
transparentnosti financování politických stran a politických hnutí“.27 Tuto roli Úřad plní nejen 
konstatováním o porušení zákona, ale v obecné rovině též pojmenováváním problémů a 

 
24 Dokument č.j. UDH-01143/2022. 
25 Dokument č.j. UDH-01189/2022. 
26 Veřejnou pozornost vyvolala také další aktivita spojována s kandidátkou ČSSD a členkou vlády Janou 
Maláčovou, konkrétně kampaň Fér práce, on níž média informovala například takto: „Účast ministryně a jejího 
poradce Matěje Stropnického na kontrolách vyvolala během léta poprask, neboť spektakulární akce byla podle 
kritiků spíše předvolební kampaní vládní ČSSD, za niž oba v Praze kandidují.“ 
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-malacova-a-stropnicky-popisuji-vysledky-svych-kontrol-ve-firmach-
40371402 
27 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 302/2016 Sb. (sněmovní tisk 596). 
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upozorňováním na potenciální překážky transparentnosti. Využívání veřejných funkcí nad rámec 
přirozených a nevyhnutelných výhod z jejich zastávání plynoucích (typicky snazší přístup do médií) 
k oslovování voličů v době zákonem regulované kampaně nepochybně představuje potenciální 
ohrožení transparentního vedení kampaně. Oslovováním voličů „z titulu funkce“ a nikoliv v rámci 
stranické kampaně může dojít k zastření výdajů s kampaní spojených, nejasnostem ohledně plnění 
výdajového limitu či neprůkaznosti zdrojů použitých k pokrytí výdajů kampaně. 
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4. Kontrolní zjištění 
 
 

Neoznačené video na Facebooku  
 
Lídr kandidátní listiny ČSSD v Moravskoslezském kraji, PhDr. Lubomír Zaorálek , publikoval dne 6. 

září 2021 na svém veřejném profilu na Facebooku na adrese 
https://www.facebook.com/490930117644709/posts/6238758862861777 video, které naplnilo 
znaky volební kampaně (obsah propagující kandidáta, profesionální kamera a zpracování, použití 
klipového bezdrátového mikrofonu, sponzorování příspěvku platbou z profilu ČSSD). Video není 

opatřeno informací o zadavateli a zpracovateli.  

 
Kontrolovaná osoba k věci uvedla,28 že video zhotovila společnost TO DO Marketing s.r.o., IČO 

07441797,29 a že tuto společnost poučila „o tom, že každý výstup na sociální síť, nejedná-li se o textové 
příspěvky, je třeba doplňovat informací o zadavateli a zpracovateli“. Strana potvrdila, že video přesto 

povinné informace neobsahovalo, a současně zformulovala své vnímání liberačních důvodů, pro 
které by neměla za neoznačení videa povinnými informacemi nést přestupkovou zodpovědnost.30 
Kontrola se ale případnou přestupkovou odpovědností nezabývá, neboť není správním řízením. 

Kontrola ve smyslu kontrolního řádu je dokumentačním úkonem, jehož cílem je zjištění, zda u 

skutečností, které jsou předmětem kontroly, byly splněny veřejnoprávní povinnosti uložené 
právními předpisy, v tomto případě volebním zákonem. Závěrem tohoto dokumentačního úkonu je, 

že video informace vyžadované volebním zákonem neobsahovalo. 
 
Kontrolní zjištění 

Video, publikované kandidátem kontrolované osoby PhDr. Lubomírem Zaorálkem dne 6. září 2021 na 

jeho veřejném profilu na sociální síti Facebook na adrese 
https://www.facebook.com/490930117644709/posts/6238758862861777, které naplnilo znaky volební 

 
28 Dokument č.j. UDH-01056/2022. 
29 Video bylo dílčím produktem zhotoveným v rámci širší zakázky v celkové hodnotě 484.000 Kč vč. DPH, faktura 
č. 20210811 ze dne 27. 8. 2021. 
30 Vyjádření obsahuje mimo jiné následující sdělení: „ČSSD důvodně předpokládala, zejména pak po upozorněních 
výše uvedených, že bude ze strany dodavatele postupováno podle § 5 odst. 1 občanského zákoníku, podle kterého 
kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo 
stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem 
spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži. Výše uvedeným upozorňováním ČSSD vynaložila veškeré 
úsilí, které bylo možno požadovat, aby audiovizuální výstupy dodavatele obsahovaly i informaci o zadavateli 
(ČSSD) a zpracovateli (uv. dodavatel).“ Vzhledem k tomu, že se ČSSD sama rozhodla ve vyjádření v rámci kontroly 
předjímat liberační důvody pro případné následné správní řízení, vyzval kontrolní orgán s ohledem případný 
budoucí postup dle § 81 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v  platném znění, 
respektive § 51 odst. 4 správního řádu, ve výzvě č.j. UDH-01133/2022, k předložení smlouvy o dílo se 
zhotovitelem videa a k prokázání, že ČSSD vyvinula veškeré úsilí k tomu, aby zabránila přestupku dle § 16h odst. 
1 písm. c) volebního zákona, tedy že zajistila dostatečnou a pravidelnou kontrolu zhotovovaného díla nebo že 
učinila jiné nezbytné opatření k zamezení nebo odvrácení přestupku (doložte kopie veškeré relevantní 
dokumentace, e-mailové komunikace, předávací protokoly atp.). Na to kontrolovaná osoba reagovala 
v dokumentu č.j. UDH-01277/2022 takto: „ČSSD neuzavírala žádnou zvláštní smlouvu o dílu nebo jinou smlouvu, 
která by se specielně týkala dodávky uv. videa, proto ji předložit nemůže.(…) V rámci jednání o uzavření zakázky 
byla společnost TO DO Marketing s.r.o. poučena o tom, že každý výstup na sociální síť, nejedná-li se o textové 
příspěvky, je třeba doplňovat informací o zadavateli a zpracovateli. Stalo se tak, pokud jde o objednávku č. 4 – 
volby do PS PČR 2021, přípisem tajemnice Krajského předsednictva ČSSD Moravskoslezského kraje ze dne 25. 8. 
2021, který téhož dne převzal jednatel společnosti TO DO Marketing s.r.o., p. Tomáš Popardowski a převzetí 
potvrdil vlastnoručním podpisem.“ Současně kontrolovaná osoba předložila skeny přípisů ze dne 25. 8. 2021, ze 
dne 13. 9. 2021 a ze dne 4. 10. 2021. 

https://www.facebook.com/490930117644709/posts/6238758862861777
https://www.facebook.com/490930117644709/posts/6238758862861777
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kampaně, neobsahovalo informaci o jeho zadavateli a zpracovateli, čímž byl porušen § 16 odst. 6 

volebního zákona.31 
 
 

 

 

5. Další body kontroly 
 

 
V ostatních bodech kontroly, uvedených v kapitolách 2.1.1 a 2.1.2, poskytla kontrolovaná osoba 

potřebnou součinnost, na jejímž základě se potenciálně sporné otázky podařilo doložit a vysvětlit, a 
kontrolní orgán v těchto bodech nehledal důvod ani konstatovat kontrolní zjištění, ani pojednávat 

o dalších skutečnostech spojených s kontrolou. 

 
K bodům 4, 5, 8, 9, a 10 uvedených v kapitole 2.1.1 předložila kontrolovaná osoba účetní doklady, 
které prokázaly zahrnutí výdajů do výdajů kampaně. V případě bodu 1 a 7 dospěl kontrolní orgán 
mimo jiné na základě vyjádření ČSSD k závěru, že video, respektive komunitní sázení buků 

nenaplnily znaky volební kampaně (kritérium poskytnutí úplaty, respektive využití zboží či služeb, 
za něj se obvykle poskytuje úplata). V případě bodů z kapitoly 2.1.2 se jednalo o upřesnění dodaných 
podkladů, respektive vysvětlení nejasností v dodaných podkladech, a nešlo meritorně o zjišťování 
nových skutečností nad rámec těch, které byly uvedeny v kapitole 2.1.1. 

 

 
31 Propagace nebo volební agitace šířené prostřednictvím komunikačních médií musí obsahovat informaci o 
jejich zadavateli a zpracovateli; to platí obdobně i pro využití velkoplošných zařízení a sdělení v neprospěch 
kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého 
kandidáta. Kandidující politické strany, politická hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát jsou povinni označit 
svým názvem nebo zkratkou, v případě nezávislého kandidáta svým jménem a příjmením, jimi využité 
prostředky volební kampaně. Registrované třetí osoby jsou povinny jimi využité prostředky volební kampaně 
označit názvem, zkratkou nebo jménem a příjmením a evidenčním číslem registrované třetí osoby přiděleným 
Úřadem. 
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6. 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.  

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
     

PhDr. Jan Outlý, Ph.D. 
vedoucí kontrolní skupiny 

 Ing. Jarmila Matějovicová 
členka kontrolní skupiny 
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členka kontrolní skupiny 
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