
Zpráva o financování volební kampaně

Ka ndid uj ící su bjekt: h nutí BEZP EČru ost, o o povĚo trtosT, so Ll DAR|TA

Volby: rvnopsrY PARLAMENT

Konané: 24.5.2019 - 25,5. 2019

část l.

Peněžité dary poskytnuté kandldui ícím u subjektu
Počet stran 1 v části l.

Celkem 0 Kč. v části l.

Dárce
(jméno, p íjmení, obec trvalého pobytu, p ípadně obchodní

firma nebo název právnické osobv, sídlo)

Datum narození dárce / identifikační číslo dárce,
bylo-|i p iděleno

v, še peněžitého daru v kč



část !l.

Jiná bez platná plnění kandidujícímu subjektu
Počet stran 1 v části ll,
Celkem 21558,- Kč. v části ll.

Dárce
fiméno, p íjmení, obec trvalého pobytu,

p ípadně obchodnífirma nebo název
právnické osoby, sídlo)

Karel Kolínsk, , Praha

Hotel Kilián, Loučovice
Hotel Kilián, Loučovice

Veterániozbrojen, ch sil a
bezpečnostních sbor , z.s., Brno

Ji í Beneš, Nová Ves, Dob any
lmrich Vetrák. Slanr?

Datum narození dárce / identifikační
číslo dárce, bylo-|i p iděleno

Hueo Zižka, Hol šov
Marta Venhauerová. česká Líoa

Blažena Cechová, Děčín
JosefVoráček, Praha
Dagmar Urbanová, Slanli
zdeněk veipustek, zlín
Jan Vondráček, Praha
Emanuel Svoboda, Nou Knín
PavelSmídek, Brand, s nad Labem

9. 11. 1946

Ěo:28114264
'C:O:2BtI4264

lCO:05262917

Obvyklá cena v Kč

13. 11. 1949
11.9. 1959
15. 1. 1952
8.2.1942

8 358,00

2.2.L948
15.12,7952

2 000,00

7I.2.I97I

4 000,00

Poskytnutí prostor pro TK v hotelu
Diolomat

9.8. 1949
13,8. 1944

Bez platné plnění

15.2. 1953

Pronájem prostorv hotelu Kilián

5 000,00

15, 1. 1965

Umístění loga hnutí BOS, na
propagační materiály t, kající se
oreanizování koncertu

200.00

Umístění loga hnutí BOS na letáky
akce Jsi bezpečná ČR?, vystoupení
kandidáttj do Ep

200,00
200,00

Roznos letákťt

200,00
200,00

Roznos letáktj
Roznos letákri

200,00

Roznos leták

200.00

Roznos letákrj

200,00
200,00

Roznos leták

200,00

Roznos letákt]

Roznos letáktj

200.00

Roznos letáktj
Roznos letáktj
Roznos letáktj



část tlt.

V daje hrazené kandidáty
Počet stran ]. v části lll.
Celkem 0 Kč. v části lll.

Kandidát
(jméno, p íjmení a datum narození)

V,še v, daj v Kč



část lv.

V daje na volební kampaň
Počet stran 1v části lV.

Celkem I73992,92 Kč. v části lV.

částka v t<č

100,00
1815.00

31450,00
8 289.oo

V, lep plakátrj Česk, Těšín

2575,oo

vvhotovení audio sootu oro eeskÝ Rozhlas
vvhotovenívideo spotu pro ceskou televizi

242oo.oo
36784,oo

pronáiem sálu Národní drjm praha - tisková konference
Pronájem sálu včetně občerstvení Hejtmansk, dv r - Slan, -
p edvolebnídebata

L4967,7o

Účel, na kten byla použita

15 688,00

zhotovení a odwsílání o edvolební debatv - Reeionálnítelevize

4 840.00

Tisk letákťt lNPRESS, a. s.

21100,00

Tisk letáktj INPRESS, a. s.

1000,00

lnzerce v T, deníku Táborsko
lnzerce na webov,ch stránkách icted.cz

911,00
5 324,00

Proná

4939,22

Proná
em sálu včetně občerstvení- hotel palcát -Tábor

Proná
em salonku HotelJán

Proná
Distribuce materiálu - Hradec králové

em sálu HotelSlunce HB s. r. o.

em sálu včetně ozvučení Hradec králové

Je-li plnění posloytnuto za cenu nižší než obvyklou uvede se jméno, p íjmení,
obec trvalého pobytu poslqtovate}e, p ípadně obchodní firma nebo název

právnické osoby, sídlo a ldentifikační číslo, bylo-|i p íděleno



část v.

Peněžité dluhy, k jejichž splněníse kandidujícísubjekt v souvislosti s financování kampaně zavázal
Počet stran 1 v části V,

Celkem 0 Kč. v části V.

Plnění, které bylo kandidujícím subjektu
vě itelem poskytnuto, nebo k němuž se vě itel

zavázal

Datum

3 ,6.2019

j dnatjménem všech polltick ch strán a politlclď h hnutí!ástoupen chvkoallcl, Podeplsuiícíosobá uYede k podPisu véjméno, p úmeniapo t Y ni

v, še dluhu v kč

Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou uvede se jméno,
p 'tjmení, obec trvalého pobytu poskytovatele. p ípadně obchodní
firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-|i

p iděleno


