
Přehled poskytovatelů 
a) bezúplatných plnění poskytnutých kandidující politické straně – ČSSD –  nebo jejímu kandidátovi, v rámci voleb do Senátu 

Parlamentu České republiky 2022, na volební kampaň. 
b) (osob), které ve prospěch kandidující politické strany – ČSSD – nebo jejího kandidáta, v rámci voleb do Senátu Parlamentu České 

republiky 2022 uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň 

 
Poskytovatel 

(Fyzická osoba: jméno, 
příjmení, obec trvalého 

pobytu 
Právnická osoba: obchodní 
firma nebo název, a sídlo) 

Datum narození 
u fyzické osoby 
/ identifikační 

číslo (IČO) u 
právnické osoby 

Obvyklá cena 
bezúplatného 

plnění v Kč 
/ Cena, která byla 
poskytovatelem 

uhrazena na 
volební kampaň 

(vše vč. DPH) 

O jaké bezúplatné plnění jde Jaké výdaje na volební 
kampaň poskytovatel uhradil 

nebo se zavázal uhradit 

Ve prospěch koho 
(ČSSD nebo jejího 

kandidáta) 

v.o.13      

- - - - - - 

      

v.o.19      

- - - - - - 

      

v.o.22      

- - - - - - 

      

v.o.25      

- - - - - - 

      

v.o.49      

- - - - - - 

      

v.o.67      

- - - - - - 

      

v.o.76      

HÝŽA PODLAHY, 
s.r.o., Kroměříž 

27692256 15 000,00 Plocha na pověšení banneru ------- ČSSD 

HÝŽA PODLAHY, 
s.r.o., Kroměříž 

27692256 15 000,00 Plocha na pověšení banneru ------- ČSSD 



KRUŽÍK s.r.o., 
Kroměříž 

26943115 15 000,00 Plocha na pověšení banneru ------- ČSSD 

Petr Řezníček, 
Morkovice-Slížany 

22.1.1972 2 000,00 
Plocha na pověšení banneru ------- 

ČSSD 

Jan Bortel, Bystřice 
pod Hostýnem 

27.10.1960 2 000,00 
Plocha na pověšení banneru ------- 

ČSSD 

Jan Žárský, Kroměříž 3.10.1949 2 000,00 Plocha na pověšení banneru ------- ČSSD 

Lenka Merghentalová, 
Kroměříž 

8.11.1966 4 000,00 Plocha na pověšení banneru ------- ČSSD 

Evžen Petřík, 
Kroměříž-Trávník 

5.11.1978 2 000,00 Plocha na pověšení banneru ------- ČSSD 

Antonín Kalvoda, 
Kroměříž 

11.9.1932 2 000,00 Plocha na pověšení banneru ------- ČSSD 

Darina Křenková, 
Kroměříž 

11.7.1973 2 000,00 Plocha na pověšení banneru ------- ČSSD 

Věra Sigmundová, 
Chropyně-Plešovec 

9.9.1975 4 000,00 Plocha na pověšení banneru ------- ČSSD 

Denisa Kalmárová, 
Napajedla 

1.12.1975 2 000,00 Plocha na pověšení banneru ------- ČSSD 

Darina Křenková, 
Kroměříž 

11.7.1973 2 000,00 Plocha na pověšení banneru ------- ČSSD 

Věra Sigmundová, 
Chropyně-Plešovec 

9.9.1975 4 000,00 Plocha na pověšení banneru ------- ČSSD 

Denisa Kalmárová, 
Napajedla 

1.12.1975 2 000,00 Plocha na pověšení banneru ------- ČSSD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přehled výše výdajů na volební kampaň hrazených samotnými kandidáty kandidující politické strany Česká strana sociálně demokratická 
v rámci voleb do Senátu Parlamentu České republiky 2022 

 
Kandidát 

Fyzická osoba: jméno, příjmení, obec 
trvalého pobytu 

Datum narození  Jaké výdaje na volební kampaň KANDIDÁT 
uhradil nebo se zavázal uhradit 

Výše výdaje na volební kampaň  
v Kč (včetně DPH) 

v.o.13    

-    

    

v.o.19    

-    

    

v.o.22    

-    

    

v.o.25    

-    

    

v.o.49    

MVDr. Zdeněk Wetter 10. 05. 1965 Reklama na FB 17 000 Kč 

    

v.o.67    

-    

    

v.o.76    

 
 


