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III. 

Odůvodnění 

OBECNÁ ČÁST 

 

1. Zhodnocení platného právního stavu a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní 

úpravy  

 

Návrh vyhlášky o stanovení vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování 

volební kampaně (dále jen „vyhláška“), předkládá Úřad pro dohled nad hospodařením 

politických stran a politických hnutí (dále jen „Úřad“) na základě zmocnění obsaženého 

v § 16d odst. 4 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně 

a doplnění některých dalších zákonů, v § 56e odst. 4 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do 

zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, v § 59d odst. 4 zákona č. 62/2003 Sb., 

o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, a v § 38 odst. 4 zákona 

č.  275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů. 

Návrh vyhlášky navazuje na novelu prováděných ustanovení schválenou pod 

č. 322/2016 Sb., která reagovala na zcela nedostatečný rozsah veřejně dostupných informací 

o financování volební kampaně. Navrhovaná právní úprava by měla zajistit vyšší míru 

transparentnosti financování volební kampaně, a to především v kontextu s finanční a věcnou 

podporou třetími osobami. Za tímto účelem bude v prováděcí právní úpravě stanoven vzor 

zprávy o financování volební kampaně, který navazuje na výčet náležitostí zprávy 

v prováděných zákonech. 

 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s prováděnými zákony a se 

zákonnými zmocněními  

 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zmocněním uvedeným 

v § 16d odst. 4 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně 

a doplnění některých dalších zákonů, v § 56e odst. 4 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do 

zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, v § 59d odst. 4 zákona č. 62/2003 Sb., 

o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, a v § 38 odst. 4 zákona 

č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů. Navrhovaná 

právní úprava obsahuje vzory formulářů, jejichž obsah důsledně vychází z obsahu zpráv 

o financování volební kampaně stanoveného v prováděných zákonech. 

  

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

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie 

 

Předpisy Evropské unie, judikatura soudních orgánů Evropské unie ani obecné právní 

zásady práva Evropské unie se na problematiku zpráv o financování volební kampaně 

nevztahují. 

 

4. Finanční dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty a na hospodářské 

subjekty 

 

Návrh vyhlášky nebude mít dopad na státní rozpočet. Navrhovaná vyhláška stanovuje 

pouze podobu formulářů. 
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Navrhovaná právní úprava nemá dopad na podnikatelské prostředí České republiky ani 

žádné sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně 

slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, ani dopady na životní 

prostředí. 

 

5. 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. 

 

6. 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. 

 

7. Zhodnocení korupčních rizik, zhodnocení ve vztahu k zákazu diskriminace a k 

ochraně soukromí a osobních údajů, zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu 

státu 

 

Vzhledem k tomu, že v současné době se v souvislosti s financováním volebních 

kampaní objevuje vždy řada podezření na netransparentní jednání kandidujících subjektů, je 

navrhovaná právní úprava vedena snahou o dosažení co možná největší průhlednosti při 

vynakládání peněžních prostředků, případně jiného plnění ocenitelného v penězích, na 

volební kampaň. Na dodržování těchto pravidel dohlíží nezávislý Úřad, který je pro tento účel 

vybaven odpovídajícími pravomocemi, včetně ukládání sankcí v podobě pokut, jejichž výše je 

nastavena dostatečně vysoko, aby měly odrazující efekt. Přestože žádná právní úprava 

nemůže předvídat všechny situace, které mohou v reálném životě nastat, lze ve snaze o 

maximální transparentnost v podobě výše uvedených nástrojů založených na zveřejňování a 

podléhajících kontrole nejen Úřadu, ale i veřejnosti samotné, spatřovat prevenci korupčního 

jednání a minimalizaci případných korupčních rizik. 

 

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 vyhlášky 

   

  V příloze vyhlášky je uveden vzor formuláře pro zveřejnění zprávy o financování 

volební kampaně. Jeho obsah vychází z výčtu náležitostí stanovených v prováděných 

zákonech. 
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K § 2 

 

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

fakticky vykonávat svoji působnost již ode dne 1. ledna 2017, k němuž byl jmenován 

předseda Úřadu. 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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