
Zpráva o financování volební kampaně 
Kandidující subjekt: Patrioti České republiky 

Volby do Senátu Parlamentu České republiky – VO č 50 – Svitavy 

Konané ve dnech 5.10.-6.10.2018 

Kandidát : Jaroslav Novák 

Část l. 

Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu 

Počet stran 1 v časti l. 

Celkem 0,-Kč v části I. 

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

Datum narození 
dárce/identifikační číslo 
dárce, bylo-li přiděleno 

 Výše peněžitého daru v Kč 

Politická strana Patrioti ČR neobdržela žádné finanční dary na 
úhradu volebních nákladů 
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Část II. 

Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu 

Počet stran 1 v části II. 

Celkem 0,-Kč v části II 

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

Datum narození 
dárce/identifikační číslo 
dárce, bylo-li přiděleno 

 Výše peněžitého daru v Kč 

Politická strana Patrioti ČR neobdržela - nečerpala žádné 
bezúplatná plnění 
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Část III. 

Výdaje hrazené kandidáty 

Počet stran 1 v části III. 

Celkem 0,- Kč v části III. 

 

Kandidát 
(jméno, příjmení, datum narození) 

 
Výše výdajů v Kč 

Kandidát nehradil žádné výdaje  

  
  
  
  

  
  

 

 

část lll/strana 1 z 1 

 



Část IV. 

Výdaje na volební kampaň 

Počet stran 1 v části IV. 

Celkem 0,- 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 bydliště poskytovatele, 
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a 
identifikační číslo, bylo-li přiděleno 
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Část V. 

Peněžní dluhy, k jejíchž splnění se kandidující subjekt v souvislosti s financováním volební 

kampaně zavázal 

Počet stran 1 v části V. 

Celkem 0,- Kč v části V. 

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu 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 bydliště poskytovatele, 
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a 
identifikační číslo, bylo-li přiděleno 
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Datum 25.12.2018 

 

Podpis (y) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Jiří Vítek, předseda politické strany Patrioti ČR 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Leoš Prokeš, místopředseda politické strany Patrioti ČR 

 

Podepíše se osoba oprávněná jednat jménem kandidující politické strany. Podepisující se osoba uvede své jméno, 

příjmení a postavení – funkci v politické straně. 

Název: Patrioti České republiky  

IČO: 71443681  

Právní forma: Politická strana, politické hnutí  

Adresa: Řešovská 519/1, Bohnice, 181 00 Praha  

Datum vzniku: 10. únor 2014  
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