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                              IV. 

 VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK  k návrhu vyhlášky o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně 

 

Návrh vyhlášky byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 4. ledna 2017 s termínem pro zaslání připomínek do 25. ledna 2017. 

Zásadní připomínky uplatnila 4 připomínková místa (Úřad vlády ČR – místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace, Úřad vlády ČR – odbor 

kompatibility, Ministerstvo financí a Ministerstvo zemědělství). Návrh je předkládán bez rozporu. 

 
             Autor                                Zásadní připomínky                     Vypořádání  

Úřad vlády ČR – 
místopředseda vlády pro 
vědu, výzkum a inovace 
 
 

Požadujeme do všech částí zprávy o financování volební kampaně 

doplnit kolonku „datum“. 

Odůvodnění: Domníváme se, že by ze zprávy o financování volební 

kampaně mělo být zcela jasné, kdy byl konkrétní dar politické straně 

poskytnut (v jaké části volební kampaně), případně kdy byly jednotlivé 

výdaje na volební kampaň vynaloženy. 

 

Vysvětleno. 
Zákon nestanovuje povinnost uvedení 

data přijetí konkrétního daru či 

uskutečnění výdaje v jednotlivých 

částech zprávy o financování volební 

kampaně. Doplněním údaje o „datu“ ke 

každému konkrétnímu daru či výdaji by 

se podle názoru předkladatele vyhláška 

dostala do rozporu s prováděnými 

zákony a zákonným zmocněním.  
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Úřad vlády ČR – odbor 
kompatibility 
 
 

 
K části I. a II. Přílohy 

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. Občan 

ČR nemá zákonnou povinnost mít trvalý pobyt (srov. zejm. § 10 odst. 

12 zákona o evidenci obyvatel). To ho nezbavuje práva obdarovávat 

politickou stranu nebo hnutí. 

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

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

přijmout dar nebo jiné bezúplatné plnění od osoby, která má právo volit 

na území České republiky do Evropského parlamentu. Trvalý pobyt 

přitom není podmínkou výkonu volebního práva do Evropského 

parlamentu, cizinci postačí pobyt přechodný (srov. § 5 zákona o 

volbách do Evropského parlamentu). 

Je nutné, aby návrh reflektoval možnost, že výše uvedení budou 

Vysvětleno. 
Byly upraveny položky, které byly 

nedůsledně převzaty ze zákona. 

Nebylo možné do vyhlášky doplnit údaj 

o přechodném pobytu, jelikož by tím 

bylo překročeno zákonné zmocnění. 
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poskytovat dary nebo jiná bezúplatná plnění politické straně či hnutí. 

 
K části III. přílohy 

Ustanovení § 6 zákona o volbách do Evropského parlamentu přiznává 

právo být volen na území České republiky do Evropského parlamentu 

též občanu jiného členského státu Evropské unie, který má na našem 

území trvalý nebo přechodný pobyt. Je nutné, aby návrh reflektoval 

možnost, že kandidát nebude mít trvalý pobyt v dané obci. 

 
K části IV. přílohy 

Zákon nevylučuje zahraniční subjekty z možnosti poskytnout politické 

straně nebo hnutí plnění za cenu nižší než obvyklou, proto je nutné, 

aby návrh reflektoval možnost, že poskytovatel nebude mít trvalý pobyt 

nebo přidělené identifikační číslo. 

 
K části V. přílohy 

Nelze vyloučit, že politická strana se v souvislosti s financování volební 

kampaně zaváže ke splnění peněžitého dluhu zahraniční právnické 

osobě nebo cizinci, proto je nutné, aby návrh reflektoval možnost, že 

věřitel nebude mít trvalý pobyt nebo přidělené identifikační číslo. 
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Ministerstvo financí 
 
 

 

K materiálu část II., Příloha   

V části II. Přílohy  je  pro uvedení jiných bezúplatných plnění 

poskytnutých kandidujícímu subjektu, dle našeho názoru, nezbytné 

upřesnit uvedení sloupce pro vložení bezúplatného plnění tak, aby do 

něj byla vkládána přesná a jednoznačná specifikace a identifikace 

poskytnutého nepeněžitého plnění (např. nabývací právní titul, 

konkrétní předmět bezúplatného plnění apod.), zejména pokud se by 

se jednalo o nemovitou věc, specifikaci takové nemovité věci 

považujeme za žádoucí (např. parcel. číslo, číslo popisné, katastr. 

území, apod.). Dle našeho názoru by specifikace bezúplatného plnění 

měla být analogická specifikaci dárce, která je vyhláškou výslovně 

rovněž požadována. Obdobně považujeme za potřebné dopracovat 

rovněž část V. u sloupce pro uvedení poskytnutého plnění a 

identifikace vzniku deklarovaného dluhu kandidujícího subjektu - např. 

při poskytnutí nepeněžitého plnění ve formě nemovité věci s tím, že 

kandidující subjekt uhradí výdaje na volební kampaň z prostředků 

získaných z jejího zpeněžení, či z jejich části a jejich zbylá část bude 

peněžitým dluhem vůči poskytovateli této nemovité věci. Připomínku 

považujeme za zásadní s ohledem na deklarovaný záměr zajistit vyšší 

míru transparentnosti financování volební kampaně, a to především v 

kontextu s finanční a věcnou podporou třetími osobami. 

 

Vysvětleno. 
Zákon neukládá kandidujícím subjektům 

povinnost uvést konkrétnější identifikaci 

plnění a tím spíše ji nelze vyžadovat 

v prováděcím předpisu. Kromě toho, že 

doplněním dalších údajů, s jejichž 

uvedením zákon nepočítá, by se 

vyhláška dostala do rozporu 

s prováděnými zákony a zákonným 

zmocněním, jednalo by se též o další 

administrativní zátěž kandidujících 

subjektů, což bylo jedno z podstatných 

kritérií při vyjednávání o výsledné 

podobě prováděných zákonů. 
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Ministerstvo zemědělství 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zákonem č. 322/2016 Sb., kterým se mění volební zákony a další 

související zákony, došlo ke změně v § 16 odst. 3 zákona  

č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky  

a o změně a doplnění některých dalších zákonů, z níž vyplývá,  

že volební kampaň začíná dnem vyhlášení voleb do Parlamentu České 

republiky a končí dnem vyhlášení celkových výsledků voleb. Z toho 

plyne, že údaje do přílohy k vyhlášce se budou zaznamenávat až po 

vyhlášení voleb do dne vyhlášení volebních výsledků. Pokud bude 

financování volebních kampaní sledováno státem pouze v době od 

vyhlášení voleb do vyhlášení výsledků voleb, je možné tuto vyhlášku 

považovat za zbytečnou. Financování volebních stran a jednotlivých 

kandidátů se přesune mimo tuto sledovanou dobu a hranice zákonem 

povolených částek na vedení volebních kampaní budou překročeny 

mimo sledované období. Účel vyhlášky tak bude naplněn pouze 

částečně. Požadujeme proto tuto část upravit. 

 

Vysvětleno. 
Obsah formuláře vychází ze zákona 

č. 247/1995 Sb., o volbách do 

Parlamentu České republiky a o změně 

a doplnění některých dalších zákonů, ve 

znění zákona č. 322/2016 Sb., a dalších 

volebních zákonů. Úřad není povolán 

k „doplnění“ zákona a k nápravě 

domnělých či skutečných nedostatků 

zákona. Prováděcí předpisy jako takové 

nejsou k tomuto účelu určeny. 

 

 

Návrh vyhlášky nestanoví, zda má být formulář vyplněn v elektronické 

podobě, nebo zda může být zveřejněn scan ručně vyplněných částí. 

Žádáme doplnit informaci, že formulář se vyplňuje v elektronické 

podobě. 

 

Vysvětleno. 
Pokud jde o druhou zásadní připomínku, 

zákon ani vyhláška nebudou vylučovat 

kterýkoli z uvedených postupů. Vyhláška 

však má stanovit pouze vzor formuláře, 

zatímco způsob zveřejnění zprávy o 
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financování volební kampaně není 

vyhlášce svěřen k úpravě. 
 

Doplnit do formulářů v příloze k vyhlášce (část I. - V.) pod slova „Počet 

stran“ slovo „Celkem“, za každou část I.- V. jednotlivě a následně 

vpravo od tohoto údaje uvést celkovou částku v Kč. 

 

Tato zásadní připomínka byla 
akceptována. K jednotlivým částem 

doplníme položky pro počet stran a 

celkovou částku. 
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