
VIII. 
Zásadní připomínky k návrhu zákona o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých 

zákonů 
 

Návrh zákona byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 29. února 2016 s termínem pro zaslání připomínek  
do 30. března 2016. Zásadní připomínky uplatnila 3 připomínková místa: 
 

Autor Připomínka Vypořádání 
Ministerstvo 
financí 1. Navrhuje se vložení nové části upravující novelu zákona 

o Finanční správě České republiky 
Navrhuje se v zákoně č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Finanční 
správě“), v § 3 odst. 4 slova „nebo politickém hnutím“ nahradit slovy 
„politickém hnutí nebo evropské politické straně“. 
Odůvodnění: Vzhledem ke klíčové roli daňové správy pro zajišťování 
příjmů státního rozpočtu a plnění dalších finančních úkolů státu  
a rovněž s ohledem na nutnost maximálního možného posílení 
autonomie daňové správy zejména na politických vlivech, které by 
mohly zpochybnit vnímání její nestrannosti při správě daní, byly  
v zákoně o Finanční správě upraveny specifické podmínky pro 
jmenování generálního ředitele Generálního finančního ředitelství  
a jeho zástupce do těchto funkcí. Jednou z těchto podmínek  
je neslučitelnost funkce generálního ředitele a jeho zástupce  
s členstvím v politické straně či hnutí. Je proto nezbytné  
do předmětného ustanovení doplnit též neslučitelnost uvedených 
funkcí s členstvím v evropské politické straně, a to s ohledem na 
skutečnost, že evropská politická strana je jiným právním subjektem 
než politická strana. Hovoří-li tedy jiný zákon o politické straně, 
nelze takovou úpravu bez dalšího vztahovat též na evropskou 
politickou stranu. Důvodová zpráva k návrhu zákona toliko uvádí, že 
„Pouze v těch případech, kdy vnitrostátní právní předpis upravuje 
materii týkající se výslovně politických subjektů, je potřebné její 
rozšíření též ve vztahu k evropským politickým stranám“. Není ovšem 
jasné, z jaké skutečnosti tento závěr vychází za situace, kdy obvyklé 
metody výkladu právních předpisů vedou spíše k závěru opačnému.  

Vysvětleno. 
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Ministerstvo 
financí 

2. Navrhuje se vložení nové části upravující novelu zákona 
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
Navrhujeme v zákoně č. 361/2003 Sb., o služebním poměru 
příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů,  
v § 13 odst. 1 písm. h) slova „nebo politického hnutí“ nahradit slovy 
„, politického hnutí nebo evropské politické strany“. 
Odůvodnění: Jedná se o obdobnou situaci jako v případě požadované 
změny zákona o Finanční správě. Z pohledu Ministerstva financí je 
tato úprava nezbytná s ohledem na fungování orgánů Celní správy 
České republiky, které jsou mu podřízeny. 

Vysvětleno. 

Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

V důvodové zprávě se věta: „Návrh zákona nezasahuje do ochrany 
soukromí a osobních údajů,“ zrušuje.  
Je v rozporu s následujícím odstavcem. ÚOOÚ však upozorňuje na 
§§ 37–9 preambule nařízení 32014R1141 a rovněž tak na článek 33. 

Akceptováno. 

Úřad vlády České 
republiky – Odbor 
kompatibility 

1. K adaptaci právního řádu ČR na čl. 16 odst. 5 nařízení 

Návrhem není upraven postup v případě přeměny evropské právní 
subjektivity na subjektivitu vnitrostátní v případě evropské politické 
strany v souladu s čl. 16 odst. 5 nařízení. 

Též bod 21 preambule uvádí, že v případě zániku evropské politické 
strany, „zejména pokud evropská politická strana nebo evropská 
politická nadace získá právní subjektivitu v souladu s právními 
předpisy členského státu sídla, mělo by to být považováno za 
přeměnu evropské právní subjektivity, přičemž veškerá práva a 
povinnosti, které dřívější evropský právní subjekt nabyl, by měly být 
převedeny na nový vnitrostátní právní subjekt.“ Návrhem možnost 
přeměny evropské politické na subjekt vnitrostátní není nijak 
upravena, na rozdíl od evropské politické nadace (§ 3 odst. 1).  

Současně není zřejmé, jak bude zajišťován požadavek dle čl. 16 odst. 
7 nařízení: "Ve všech případech uvedených v odstavcích 5 a 6 
dotčený členský stát zajistí plné dodržování podmínky neziskovosti 
stanovené v článku 3.“ 

Akceptováno. 
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Návrh je nutno doplnit. 

Úřad vlády České 
republiky – Odbor 
kompatibility 

2. K adaptaci právního řádu ČR na čl. 33 odst. 8 nařízení 

Požadujeme doplnit srovnávací tabulku o informaci, jakým 
způsobem jsou v právním řádu naplňovány požadavky čl. 33 odst. 8 
nařízení, který stanoví členským státům stanovit účinné sankce za 
porušení tohoto nařízení a souvisejících předpisů. 

Akceptováno. 

V Praze dne 28. dubna 2016  
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