
III. 
Odůvodnění 

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, v § 38 odst. 4 zákona č.  
275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě 
prezidenta republiky). 

Návrh vyhlášky navazuje na novelu prováděných ustanovení schválenou pod 
č. 322/2016 Sb., která má zajistit vyšší míru transparentnosti financování volební kampaně, 
a to především v kontextu s finanční a věcnou podporou třetími osobami.  

 
 

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., v § 56e odst. 4 zákona č. 130/2000 Sb., v § 59d odst. 
4 zákona č. 62/2003 Sb., v § 38 odst. 4 zákona č. 275/2012 Sb. 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 právem Evropské unie a s 
mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána 
 
Předpisy Evropské unie, judikatura soudních orgánů Evropské unie ani obecné právní 

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

 
Právní úprava na tomto úseku je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je 

Česká republika vázána. 
 

 
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. 

 
Navrhovaná právní úprava nemá dopad na podnikatelské prostředí České republiky ani 

žádné sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně 
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slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, ani dopady na životní 
prostředí. 
 

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

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

 
Předmětem posouzení korupčních rizik byla prováděná zákonná úprava, jejíž 

bezprostřední účel je zajištění transparentnosti volební kampaně. Prováděcí vyhláška je toliko 
technický předpis a z pohledu zhodnocení korupčních rizik je neutrální. 

 
Navrhovaná právní úprava neporušuje princip rovného zacházení ve smyslu zákazu 

diskriminace. Taktéž tato právní úprava nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
 
Uvádění osobních údajů na volebním účtu u fyzické osoby, která poskytla peněžní 

prostředky na volební kampaň, je důsledkem snahy o transparentnost tohoto procesu a není 
tak v rozporu s principem proporcionality ochrany soukromí a právem na informace. 
 

Dopisem předsedy Legislativní rady vlády č. j. 24060/2016 – OHR byla udělena 
výjimka z povinnosti provedení hodnocení dopadů regulace (RIA). 
 
 
 

Zvláštní část 
 

K § 1 a k příloze k vyhlášce 
  
  V příloze vyhlášky je uveden vzor formuláře pro zveřejnění zprávy o financování 
volební kampaně. Jeho obsah vychází z výčtu náležitostí stanovených v prováděných 
zákonech. V připomínkovém řízení byla diskutována technická stránka formuláře z hlediska 
uživatelského komfortu. Počítá se s tím, že formulář bude umístěn na webu Úřadu 
v editovatelném formátu, který bude umožňovat úpravu velikosti řádků dle rozsahu 
vkládaného textu.  
    
  Pokud jde o datový formát, resp. obecně způsob zveřejnění, vyhláška je neřeší, neboť 
tato otázka není pokryta zákonným zmocněním. 

 
 

K § 2 
 

Navrhuje se, aby vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. dubna 2017. 
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