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III. 

 

Odůvodnění 
 

OBECNÁ ČÁST 

 

 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen 

„Úřad“) předkládá návrh vyhlášky o vzoru průkazu předsedy, členů a zaměstnanců Úřadu pro 

dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a o vzoru formuláře pro 

výroční finanční zprávu politické strany a politického hnutí. 

 

1. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  

 

V § 19g odst. 3 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách 

a v politických hnutích, ve znění zákona č. 302/2016 Sb., se upravuje zmocnění Úřadu 

stanovit vzor průkazu předsedy Úřadu, členů Úřadu a pověřených zaměstnanců Úřadu, kterým 

se dle § 19g odst. 2 výše uvedeného zákona povinně prokazují při výkonu dohledové činnosti.  

 

V § 19h odst. 4 zákona č. 424/1991 Sb. je rovněž obsaženo zmocnění Úřadu stanovit 

vzor formuláře pro výroční finanční zprávu, kterou předkládají politické strany a politická 

hnutí (dále jen „strany a hnutí“) Úřadu. Výroční finanční zpráva je úplná pouze v případě, že 

je vyhotovena na zákonem předepsaném formuláři a obsahuje všechny předepsané náležitosti. 

Taxativní výčet údajů ve výroční zprávě je obsažen v § 19h odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb.  

 

Předkládanou vyhláškou se naplňují nová zákonná zmocnění a stanovují se vzory 

dokumentů nezbytných pro výkon působnosti Úřadu. 

 

2.  Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

 

Návrh vyhlášky je v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb., jehož ustanovení provádí,  

a je v souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání. Úřad je k vydání vyhlášky zmocněn 

v § 19g odst. 3 a v § 19h odst. 4 zákona č. 424/1991 Sb. Vyhláška stanovuje vzory dokumentů 

v souladu s vymezením účelu a obsahu těchto dokumentů v prováděném zákoně. 

 

3.  Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s  předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami 

práva Evropské unie 

 

Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky zapracováváno právo 

Evropské unie. Právo Evropské unie se na předmět úpravy vyhlášky nevztahuje, 

a předkládaný návrh tedy není v rozporu s právem Evropské unie, judikaturou soudních 

orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie. 

 

4.  Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy  

na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 

republiky, sociální dopady a dopady na životní prostředí 

 

Finanční náklady související s praktickou aplikací navrhované vyhlášky (tedy se 

zhotovením průkazů předsedy, členů a zaměstnanců Úřadu) budou hrazeny z rozpočtové 

kapitoly Úřadu. Návrh vyhlášky nemá s ohledem na svůj věcný obsah dopady na ostatní 
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veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, ani na sociální sféru a životní 

prostředí. 

 

5.   Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

 

S ohledem na věcný obsah dané vyhlášky jsou dopady ve vztahu k zákazu 

diskriminace neutrální. Návrh vyhlášky nemá žádné dopady na rovné postavení mužů a žen. 

 

6.    Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí  

a osobních údajů 

 

Navrhovaná právní úprava nezakládá zpracování nových osobních údajů nad rámec 

stanovený prováděným zákonem a ani nezasahuje do soukromí. 

 

7.      Zhodnocení korupčních rizik 

 

Návrh vyhlášky s ohledem na svůj věcný obsah nezakládá a ani nepředpokládá 

korupční rizika. 

 

8. Zhodnocení dopadů na bezpečnost státu nebo obranu státu 

 

 Návrh vyhlášky nemá žádné dopady na bezpečnost státu nebo jeho obranu.  

 

9.  Hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad pro hodnocení dopadů 

regulace  

 

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu v souladu s čl. 76 odst. 2 

Legislativních pravidel vlády a bodem 5.7. Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace 

(RIA) dopisem ze dne 23. prosince 2016 č.j. 24060/2016-OHR povolil výjimku z povinnosti 

provést hodnocení dopadů regulace. 

 

ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K § 1 a k příloze č. 1 

 

 Úřad vykonává podle zákona č. 424/1991 Sb. dohled zkoumáním výročních zpráv 

předkládaných stranami a hnutími nebo vlastní kontrolou hospodaření stran a hnutí. 

Vykonává tedy kontrolní a dohledovou činnost na základě zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 

(kontrolní řád). Z něho vyplývá, že kontrolu může vykonávat pouze fyzická osoba, kterou 

Úřad k tomu pověřil. Pověření ke kontrole může mít kromě formy písemného pověření 

k jednotlivé kontrole rovněž formu průkazu, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zákon 

č. 424/1991 Sb. v § 19g odst. 2 takovou formu přímo stanovuje, přičemž samotný vzor 

průkazu je upraven ve vyhlášce, konkrétně v příloze č. 1. 

 

 Některé náležitosti vzoru, které nemohou být patrné přímo z přílohy k vyhlášce, se 

upravují v § 1. 

 

 Průkaz je oboustranná papírová karta o rozměrech 6,8 x 9,9 cm, která je zatavena do 

průhledné laminační fólie o rozměrech 7,4 x 10,5 cm. Na lícové i rubové straně je průkaz 

opatřen ochrannými prvky. 
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 Na lícové straně průkazu je v levém horním rohu umístěn velký státní znak. Vedle 

velkého státního znaku je natištěn text: „ ÚŘAD PRO DOHLED NAD HOSPODAŘENÍM 

POLITICKÝCH STRAN A POLITICKÝCH HNUTÍ“, pod který se v závislosti na držiteli 

průkazu umisťuje text: „PRŮKAZ PŘEDSEDY“ nebo „ PRŮKAZ ČLENA“ nebo „PRŮKAZ 

POVĚŘENÉHO ZAMĚSTNANCE“ (viz. § 2 odst. 3). 

 

 Na průkaz se umisťuje barevná fotografie držitele průkazu o rozměrech 3,5 x 4,5 cm; 

vyhláška neupravuje vlastní požadavky na provedení fotografie, neboť lze analogicky využít 

požadavky stanovené v § 4 odst. 3 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, a v § 7 

vyhlášky č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon 

o cestovních dokladech. 

 

 

K § 2 a k příloze č. 2 

 

 Formulář výroční finanční zprávy upravený v příloze č. 2 obsahuje v souladu s § 19h 

odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb.:  

 

a) v části I. odkaz na účetní závěrku a zprávu auditora o ověření účetní závěrky, které se 

k výroční zprávě přikládají, 

b) v části II. přehled o celkových příjmech (v souladu s § 17 odst. 8 zákona č. 424/1991 Sb.) 

a přehled o výdajích politické strany/politického hnutí, 

c) v části III. přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická 

strana/politické hnutí podíl, 

d) v části IV. přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů, 

e) v části V. přehled darů, 

f) v části VI. přehled ostatních bezúplatných plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 

50 000 Kč, 

g) v části VII. přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem, 

h) v části VIII. přehled o členech politické strany/politického hnutí, jejichž celkový členský 

příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč. 

K § 3  

 

 Účinnost vyhlášky se stanoví dnem jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů. Úřad může 

fakticky vykonávat svoji působnost podle zákona č. 424/1991 Sb. již ode dne 1. ledna 2017, 

k němuž byl jmenován předseda Úřadu. K témuž dni také nabývají účinnosti některá 

prováděná ustanovení zákona č. 424/1991 Sb. Zahájení legislativního procesu k předkládané 

vyhlášce však nebylo fakticky možné před tímto datem. Vynecháním legisvakanční doby se 

tedy alespoň zčásti kompenzuje faktické zpoždění vyhlášky za prováděnou zákonnou 

úpravou. 
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