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                              IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK  k návrhu 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 

Návrh vyhlášky byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 4. ledna 2017 s termínem pro zaslání připomínek do 25. ledna 2017. 
Zásadní připomínky uplatnila 2 připomínková místa (Úřad vlády ČR – odbor kompatibility a Ministerstvo financí). Návrh je předkládán bez 
rozporu. 

 
             Autor                                Zásadní připomínky                     Vypořádání  

 
Úřad vlády ČR – odbor 
kompatibility 
 
 

K příloze č. 2, části IV 

Ustanovení § 19h odst. 1 písm. c) bod 2 zákona o sdružování v 

politických stranách a v politických hnutích stanoví, že strany a hnutí 

jsou povinny předložit každoročně do 1. dubna Úřadu výroční finanční 

zprávu, která zahrnuje mj. přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů s 

uvedením výše a jejich podmínek včetně termínu splatnosti, jména, 

příjmení a data narození; je-li poskytovatelem právnická osoba, uvede 

se její obchodní firma nebo název a identifikační číslo. 

Přestože v souladu s § 17 odst. 8 písm. i) zákona o sdružování 

v politických stranách a v politických hnutích mohou být příjmem strany 

zápůjčky a úvěry poskytnuté výhradně bankou, platební institucí nebo 

institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, 

platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České 

republiky, máme za to, že jiné dluhy může mít strana nebo hnutí též 

 
Vysvětleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oběma zásadním připomínkám je možné 
z části vyhovět, neboť návrh vyhlášky 

v některých pasážích příloh překračoval 

rámec údajů vyžadovaných zákonem: 

- byly vypuštěny zmínky o sídle 

v příloze upravující výroční finanční 
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vůči zahraniční osobě, tj. fyzické osobě, která nemusí mít možnost 

doložit místo pobytu v konkrétní obci, nebo právnické osobě, jíž nebylo 

přiděleno identifikační číslo. 

Je nutné, aby návrh reflektoval i tyto možnosti. 

 K příloze č. 2, části V. a VI. 

Ustanovení § 18 odst. 1) písm. j) zákona o sdružování v politických 

stranách a v politických hnutích a contrario stanoví, že strany a hnutí 

mohou přijmout dar nebo jiné bezúplatné plnění od zahraniční politické 

strany a zahraniční fundace zřízené k veřejně prospěšné činnosti, které 

nebudou mít přiděleno identifikační číslo. 

Ustanovení § 18 odst. 1) písm. k) zákona o sdružování v politických 

stranách a v politických hnutích a contrario stanoví, že strany a hnutí 

mohou přijmout dar nebo jiné bezúplatné plnění od občana ČR žijícího 

v zahraniční, který nemusí mít možnost doložit místo pobytu 

v konkrétní obci. 

Je nutné, aby návrh reflektoval i tyto možnosti. 

 

zprávu politické strany a politického 

hnutí.  

- byly vypuštěny zmínky o obci místa 

pobytu, pokud zákon tento údaj 

nevyžaduje, avšak nejedná se zde 

nutně o trvalý pobyt. 

 
Není možné vyhovět připomínkám, které 

by vedly k odlišnému znění položek vzoru 

formuláře od vymezení údajů ve výroční 

finanční zprávě: 

- jde o identifikační číslo právnické 

osoby  - prováděný zákon zde 

neobsahuje dovětek „bylo-li 

přiděleno“. 

  

 
Ministerstvo financí 
 
 
 

 

Do vyhlášky navrhujeme doplnit přechodné ustanovení (zařazené jako 

§ 4) v tomto znění: „Pro výroční finanční zprávu strany a hnutí za rok 

2016 se použije formulář stanovený vyhláškou č. 273/2005 Sb., 

o vzoru formuláře pro předkládání výroční finanční zprávy politickými 

 
Připomínka byla akceptována; 
do vyhlášky bylo doplněno přechodné 

ustanovení (§ 4) ve znění:  

„ Pro výroční finanční zprávu politické strany 

a politického hnutí za rok 2016 se použije 
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stranami a politickými hnutími Poslanecké sněmovně, ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.“ Nabytí účinnosti 

uvést jako § 5. 

 

 

Je otázkou, na jakém formuláři mají politické strany a politická hnutí, 

které dosud nepředložily výroční finanční zprávu za předcházející 

kalendářní roky, předkládat výroční finanční zprávu (tj. za léta před 

rokem 2016). 

 

Odůvodnění: 

Podle § 18 odst. 4 zákona č. 424/1991, ve znění účinném do 31. 12. 

2016 výroční finanční zprávu předkládá strana a hnutí na 

předepsaném formuláři s přílohami. Ministerstvo financí stanovilo 

prováděcím předpisem vzor formuláře. Tímto prováděcím předpisem je 

vyhláška č. 273/2005 Sb., o vzoru formuláře pro předkládání výroční 

finanční zprávy politickými stranami a politickými hnutími Poslanecké 

sněmovně, ve znění pozdějších předpisů. 

Podle § 19h odst. 4 zákona č. 302/2016 Sb., kterým se mění zákon 

č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických 

hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, 

předkládají politické strany a politická hnutí výroční finanční zprávu na 

předepsaném formuláři s přílohami, jehož vzor stanoví Úřad pro dohled 

formulář stanovený vyhláškou č. 273/2005 

Sb., o vzoru formuláře pro předkládání 

výroční finanční zprávy politickými stranami 

a politickými hnutími Poslanecké sněmovně, 

ve znění účinném před dnem nabytí 

účinnosti této vyhlášky“. 
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nad hospodařením politických stran a politických hnutí vyhláškou. 

 

Podle čl. II Přechodná ustanovení odst. 2 zákona č. 302/2016 Sb. 

politické strany a politická hnutí zpracují a předloží výroční finanční 

zprávu za rok 2016 Poslanecké sněmovně Parlamentu České 

republiky podle zákona č. 424/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona. Tuto výroční finanční zprávu, spolu 

s doplněním výročních finančních zpráv z předchozích kalendářních 

let, posoudí Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky podle 

zákona č. 424/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, naposledy ve lhůtě do 7. června 2017. Na 

pozastavení výplaty příspěvku na činnost z důvodu nepředložení 

výroční finanční zprávy za rok 2016 Poslanecké sněmovně Parlamentu 

České republiky a na zpětnou výplatu příspěvku na činnost, pokud byly 

Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky předloženy úplné 

výroční finanční zprávy za předchozí kalendářní roky, se použije zákon 

č. 424/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona. 
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