
UPOZORNĚNÍ! Toto je pouze pracovní náhled, nejedná se o finální zprávu. Pro vytvořemí finální zprávy k odevzdání je nutné nejprve zprávu
uzavřít, což můžete provést v částí Úvod v levém menu.

Zpráva o financování volební kampaně

Krajské volby 2020

Kandidující subjekt / Kandidát: 
Koalice ČSSD, UFO a Pro MOST 

Datum: ........................................ 

    Koalice ČSSD, UFO a Pro MOST, Koalice ČSSD, UFO a Pro MOST  

Podpis: .................................................................................................... 
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické
strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a
politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.



Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I. 
Celkem 0,00 Kč v části I.

Dárce 
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, 
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)

Datum narození dárce 
/ identifikační číslo, 
bylo-li přiděleno

Výše peněžitého 
daru v Kč

Žádné údaje



Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.

Dárce 
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, 
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)

Datum narození dárce 
/ identifikační číslo, 
bylo-li přiděleno

Obvyklá cena 
v Kč

Bezúplatné plnění

Žádné údaje



Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III. 
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát 
(jméno, příjmení, datum narození)

Výše výdajů v Kč

Žádné údaje



Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV. 
Celkem 248 050,00 Kč v části IV.

Částka v Kč Účel, na který byla použita Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede 
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu 
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické 
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.

248 050,00 BILLBOARDY, PLAKÁTY



Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním
volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V. 
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem 
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal

Výše dluhu 
v Kč

Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede 
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu 
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické 
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.

Žádné údaje


