
Zpráva o financování volební kampaně 

Kandidující subjekt / Kandidát: ANO, vytrollíme europarlament 

Volby do Evropského parlamentu konané dne 24.5. – 25.5.2019 

 

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / 

kandidátovi 

Počet stran .......... v části I. 

Celkem 24 200,00 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 

Nela Capoušková 27.7.1990 24 200,00 

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu 

subjektu / kandidátovi 

Počet stran .......... v části II. 

Celkem 8 500,00 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 

Mighty Business s.r.o.                                               2413531              8 500, 00       Mark. plán 

 

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 -5 000,00 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. 

-5 000,00 Výroba předvolebního klipu pro ČT Roman Machanec, IČ: 01871960 



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 

 

 


