
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu návrhu na vydání zákona, 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 

(tisk 569) 
 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení ústavně právního výboru č. 207 z 60. schůze 

konané dne 30. března 2016 (tisk 569/5) 

 

A.1 V čl. I bod č. 16 nově zní: 

„16. V § 17 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 8, které znějí:  

„(4) Obchodní korporace ustavené podle odstavce 3 nesmí být uchazečem ve veřejných 

zakázkách nebo být příjemcem dotací a návratných finančních výpomocí z veřejných rozpočtů. 

(5) Strana a hnutí mohou založit nebo být členem jednoho politického institutu; politickým 

institutem se pro účely tohoto zákona rozumí právnická osoba, která není obchodní korporací a 

jejímž výlučným předmětem činnosti je výzkumná, publikační, vzdělávací nebo kulturní činnost 

v oblasti  

a) rozvoje demokracie, právního státu, pluralismu a ochrany základních lidských práv,  

b) rozvoje občanské společnosti a společenské soudržnosti,  

c) podpory aktivní účasti občanů na veřejném životě,  

d) zlepšení kvality politické kultury a veřejné diskuse, nebo  

e) přispívání k mezinárodnímu porozumění a spolupráci.  

(6) Politický institut musí způsobem umožňujícím dálkový přístup uveřejňovat veškeré 

výsledky své činnosti podle odstavce 5, jejichž povaha to umožňuje.  

(7) Politický institut nesmí vykonávat činnost školy nebo školského zařízení podle 

školského zákona ani působit jako vysoká škola podle zákona o vysokých školách.  

(8) Příspěvek na podporu činnosti politického institutu lze poskytnout, má-li politický 

institut zapsaný status veřejné prospěšnosti. Příspěvek na podporu činnosti politického institutu 

nelze použít na financování volební kampaně strany nebo hnutí nebo koalice anebo jejich 

kandidáta nebo nezávislého kandidáta.“.  

 

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 9 až 11.“ 

 

A.2  V čl. I bod č. 23, se ustanovení § 17a odst. 1 mění následovně: 

„V § 17a odst. 1 se za slovy „Strany a hnutí“ nahrazuje slovo „a“ čárkou a za slova „politické 

instituty“ se vkládají slova „a obchodní korporace, založené stranou nebo hnutím nebo politickým 

institutem a obchodní korporace, na nichž se strana nebo hnutí účastní jako společník 

nebo člen,“. 

 

A.3 V čl. I v bodě č. 23 v § 17a odst. 2 písm. a) se zrušují slova „a výdaje na prezentaci strany a 

hnutí a politického institutu“ a v § 17a odst. 2 písm. d) se zrušují slova „, zejména ty, jež 

souvisejí s provozní činností strany a hnutí a politického institutu“. 
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A.4 V čl. I bod č. 23, se ustanovení § 17b odst. 2 mění následovně: 

„V § 17 b odst. 2 se slova „posledních 12 měsíců“ nahrazují slovy „posledních 3 let“. 

 

A.5 V čl. I v bodě č. 24 v § 18 se doplňuje odstavec 5, který zní: 

„(5) Dar nebo jiné bezúplatné plnění, jehož výše nebo obvyklá cena přesahuje částku 

1 000 Kč, může strana nebo hnutí přijmout pouze na základě písemné smlouvy.“. 

 

A.6 V čl. I v bodě č. 28 v § 19c odst. 2 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“ a slova „na více než 2 po 

sobě jdoucí funkční období“ se nahrazují slovy „v po sobě jdoucích funkčních obdobích“. 

 

A.7 V čl. I v bodě č. 28 v § 19c odst. 3 písm. f) se číslo „3“ nahrazuje číslem „5“. 

  

A.8  V čl. I v bodě č. 28 v § 19f písm. a) se za slovy „vykonává dohled nad hospodařením stran a 

hnutí“ nahrazuje slovo „a“ slovem „ , “ a za slova „politických institutů“ se vkládají slova „a 

obchodních korporací založených stranou nebo hnutím nebo institutů a obchodních korporací, na 

nichž se strana nebo hnutí účastní jako společník nebo člen,“. 

 

A.9  V čl. I v bodě č. 28 v § 19g odst. 1 se za slova „nebo vlastní kontrolou hospodaření stran a 

hnutí“ vkládají slova „ , politických institutů a obchodních korporací založených stranou nebo 

hnutím nebo politickým institutem a obchodních korporací, na nichž se strana nebo hnutí účastní 

jako společník  nebo člen“. 

 

A.10  V čl. I v bodě č. 28 v § 19g odst. 1 se na konci odstavce doplňuje věta, která zní: 

„Úřad má při výkonu dohledu právo seznamovat se se všemi údaji týkajícími se hospodaření 

stran a hnutí. Strana nebo hnutí poskytne Úřadu součinnost v souladu s kontrolním řádem.“. 

 

A.11 V čl. I v bodě č. 28 v § 19h odstavec 1 zní: 

„(1) Strany a hnutí jsou povinny předložit každoročně do 1. dubna Úřadu výroční finanční 

zprávu, která zahrnuje 

a) účetní závěrku podle zákona o účetnictví3), 

b) zprávu auditora o ověření účetní závěrky s výrokem bez výhrad, 

c) přehled o celkových příjmech v členění podle § 17 odst. 9, k němuž strany a hnutí připojí: 

1. přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž strana nebo hnutí mají podíl 

s uvedením výše tohoto podílu,   

2. 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, 

d) přehled o mzdových výdajích stranou nebo hnutím vyplácených osob s uvedením počtu těchto 

osob a druhu vykonávané práce, 

e) přehled o celkových výdajích na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, 

f) výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb, kterých se strana a hnutí zúčastnily 

v daném kalendářním roce, 

g) přehled o dárcích a jejich darech s uvedením výše peněžitého daru a obvyklé ceny7) 

nepeněžitého daru, jména, příjmení a data narození; je-li dárcem právnická osoba, uvede se 

její obchodní firma nebo název a identifikační číslo, 

h) přehled poskytnutých ostatních bezúplatných plnění, jejichž obvyklá cena7) převyšuje částku 

50 000 Kč, s uvedením jména, příjmení a data narození; je-li poskytovatelem právnická osoba, 

uvede se její obchodní firma nebo název a identifikační číslo, 

i) přehled o hodnotě majetku získaného dědictvím nebo odkazem; pokud hodnota získaného 

majetku přesahuje 50 000 Kč, uvede se jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a obec 

místa posledního pobytu zůstavitele, 
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j) přehled o členech, jejichž členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč, 

s uvedením jejich jména, příjmení, data narození, obce místa pobytu a celkové výše členského 

příspěvku, 

k) název a sídlo politického institutu, jehož je strana nebo hnutí zakladatelem nebo členem, 

a výdaje vynaložené na podporu jeho činnosti minimálně ve výši příspěvku na činnost 

politického institutu.“. 

A.12 V čl. I v bodě č. 40 v § 20a odst. 1 se věta třetí nahrazuje větou „Splátka za první pololetí se 

vyplácí každoročně do 30. června a za druhé pololetí každoročně do 1. prosince.“.  

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 1. června 2016 
 

 

B. Poslanec Martin Plíšek 

SD 4115 

B.1 V části první čl. I bod č. 19 zní: 

„19.  V § 17 odst. 8 písm. i) zní: 

„i) zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických 

peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických 

peněz na území České republiky,“.“. 

 

B.2 Dosavadní bod č. 16 se zrušuje. 

Ostatní body se přečíslují. 

 

1. Dosavadní bod č. 20 se zrušuje. 

Ostatní body se přečíslují. 

 

2. V dosavadním bodě č. 23 se v novém § 17a odst. 1 slova „a politické instituty“ zrušují. 

 

3. V dosavadním bodě č. 23 se v novém § 17a odst. 2 slova „a politické instituty“ zrušují. 

 

4. V dosavadním bodě č. 23 se v novém § 17a odst. 2 písm. a) slova „ a politického institutu“ 

zrušují. 

 

5. V dosavadním bodě č. 23 se v novém § 17a odst. 2 písm. b) slova „a politickému 

institutu“ zrušují. 

 

6. V dosavadním bodě č. 23 se v novém § 17a odst. 2 písm. d) slova „a politického 

institutu“ zrušují. 

 

7. V dosavadním bodě č. 23 se v novém § 17a odst. 3 slova „a politické instituty“ zrušují. 

 

8. V dosavadním bodě č. 23 se v novém § 17a odst. 4 slova „a politické instituty“ zrušují. 

 

9. V dosavadním bodě č. 23 se v novém § 17b odst. 1 slova „a politický institut“ zrušují. 

 

10. V dosavadním bodě č. 23 se v novém § 17b odst. 2 čárka za slovem „strany“ nahrazuje slovem 

„a“ a slova „nebo politického institutu“ se zrušují. 
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11. V dosavadním bodě č. 23 se v novém § 17b odst. 3 slova „a politické instituty“ zrušují. 

 

12. V dosavadním bodě č. 24 v § 18 odst. 1 písm. g) se slova „ , politického institutu“ zrušují. 

 

13. V dosavadním bodě č. 28 se v novém § 19f písm. a) slova „a politických institutů“ zrušují. 

 

14. V dosavadním bodě č. 28 se v novém § 19h odst. 1 na konci písm. k) čárka nahrazuje tečkou a 

celé písm. l) se zrušuje. 

 

15. V dosavadním bodě č. 28 se § 19k zrušuje. § 19l a § 19m se označují jako § 19k a § 19l. 

 

16. V dosavadním bodě č. 28 se v dosavadním § 19l odst. 2 slova „nebo politického institutu“ 

zrušují. 

 

17. V dosavadním bodě č. 30 § 20 odst. 1 zní: 

„(1) Strana a hnutí mají, za podmínek stanovených tímto zákonem, nárok na příspěvek na 

činnost, který zahrnuje stálý příspěvek a příspěvek na mandát.“. 

 

18. Dosavadní body č. 34 a č. 35 se zrušují. 

Ostatní body se přečíslují. 

 

19. Dosavadní bod č. 37 se zrušuje. 

 

20.  V dosavadním bodu č. 39 se v § 20 odst. 11 slova „nebo na příspěvek na podporu činnosti 

politického institutu“, slova „nebo příspěvku na podporu politického institutu“ a slova „nebo 

příspěvek na podporu politického institutu“ zrušují. 

 

21. V dosavadním bodu č. 39 se v § 20 odst. 12 čárka za slovy „stálý příspěvek“ nahrazuje slovem 

„a“ a slova „a příspěvek na podporu činnosti politického institutu“ se zrušují. 

 

22. V dosavadním bodu č. 40 se v § 20a odst. 3 zrušuje. 

Ostatní odstavce se přečíslují. 

 

C. Poslanec Jan Sedláček 

SD 4496 

C.1 Vkládá se nový bod, který zní:  

 „V § 19j odst. 3 se částka „200 000 Kč“ nahrazuje částkou „2 000 000 Kč.“. 

 

C.2 Vkládá se nový bod, který zní: 

„V § 19j se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4., který zní:  

„(4) Při určení výměry pokuty politické straně nebo hnutí se přihlédne k závažnosti správního 

deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán, 

a k dopadu uložené pokuty na možnost další existence politické strany nebo politického hnutí.“.“. 

 

C.3 Vkládá se nový bod, který zní: 

„V § 19k odst. 2 se částka „200 000 Kč“ nahrazuje částkou „2 000 000 Kč“.“.  
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D. Jeroným Tejc 

SD 4065 

V dosavadním bodu č. 26 v § 19 odst. 1 se slovo „Praze“ nahrazuje slovem „Brně“. 

 

 

E. Poslanec Ludvík Hovorka 

SD 4157 

E.1 K části první, článku I (zákon o sdružování v politických stranách a v politických 

hnutích) 

 V části první novelizační bod č. 24, se ustanovení § 18 odst. 1 mění následovně: 

E.1.1  „(1) V § 18 odst. 1 se za slova „Strany a hnutí“ vkládají slova „ , politické instituty a obchodní 

korporace, založené stranou nebo hnutím nebo instituty a obchodní korporace, na nichž se 

strana nebo hnutí účastní jako společník nebo člen,“. 

 

E.1.2 V § 18 odst. 1 písm. e) se za slova „na jejímž řízení a kontrole se podílí stát“ vkládají slova 

„ , a to i jako osoba ovládající“. 

 

E.1.3 V § 18 odst. 1 písm. f) se za slova „městské části nebo městského obvodu“ vkládají slova  

„ , jakož i od osoby, na jejímž řízení a kontrole se podílí kraj, obec, městská část nebo městský 

obvod, a to i jako osoba ovládající“. 

 

E.1.4 V § 18 odst. 1 písm. j) se slova „a fundace zřízené k veřejně prospěšné činnosti“ nahrazují 

slovy „na Evropské úrovni a Evropské politické nadace“. 

 

SD 4158 

E.2 V části první novelizační bod č. 24, se ustanovení § 18 odst. 2 a 3 mění následovně: 

 

E.2.1 V § 18 odst. 2 se za slova „Strany a hnutí“ vkládají slova „ , politické instituty a obchodní 

korporace, založené stranou nebo hnutím nebo instituty a obchodní korporace, na nichž se 

strana nebo hnutí účastní jako společník nebo člen,“. 

 

E.2.2 V § 18 odst. 3 se se za slova „Získají-li strany a hnutí“ vkládají slova „ , politické instituty a 

obchodní korporace, založené stranou nebo hnutím nebo instituty a obchodní korporace, na 

nichž se strana nebo hnutí účastní jako společník nebo člen,“. 

 
SD 4501 

E.3 V dosavadním bodě č. 13 se v § 14 odst. 1 slova „a 19h“ zrušují. 

 

E.4  Novelizační bod č. 14 zní: 

„V § 14 odst. 3 se slova „18 odst. 1 a 2“ zrušují.“. 

 

E.5 V dosavadním bodě č. 23 se v novém § 17a odst. 4 slova „Úřadu pro dohled nad hospodařením 

politických stran a politických hnutí (dále jen „Úřad“)“ nahrazují slovy „předsedovi 

Poslanecké sněmovny“.  

 

E.6 V dosavadním bodě č. 23 se v novém § 17a odst. 4 slova „Úřadu“ nahrazují slovy „předsedy 

Poslanecké sněmovny“.  
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E.7 V dosavadním bodě č. 24 se v novém § 18 odst. 4 slova „údaji podle § 19h odst. 1 písm. h)“ 

nahrazují slovy „výší peněžitého daru či obvyklé cenyx) nepeněžitého daru, jménem, 

příjmením, datem narození a obcí místa pobytu“. 

X) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o 

oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů. 

 

E.8 Dosavadní bod č. 25 se zrušuje. 

Ostatní body se přečíslují. 

 

E.9 Dosavadní bod č. 26 se zrušuje. 

Ostatní body se přečíslují. 

 

E.10 § 19 a § 19a znějí:  

„§ 19 

(1) Strany a hnutí jsou povinny předložit každoročně do 1. dubna předsedovi Poslanecké 

sněmovny výroční finanční zprávu, která zahrnuje 

a) účetní závěrku podle zákona o účetnictví, 

b) zprávu auditora o ověření účetní závěrky s výrokem bez výhrad, 

c) přehled o celkových příjmech v členění podle § 17 odst. 8, k němuž strany a hnutí připojí: 

1. výčet pronajatého, propachtovaného nebo prodaného movitého a nemovitého majetku s 

uvedením výše dosažených příjmů, 

2. přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž strana nebo hnutí mají podíl 

s uvedením výše tohoto podílu; zároveň se uvede výše dosažených příjmů z podnikání těchto 

osob, 

3. přehled akcí podle § 17 odst. 8 písm. h) spolu s dosaženým příjmem a jeho strukturou, 

4. přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů s uvedením výše a jejich podmínek včetně termínu 

splatnosti, jména, příjmení, data narození a obce místa pobytu poskytovatele; pokud jde o 

člena strany nebo hnutí, uvede se též údaj o jeho členství; je-li poskytovatelem právnická 

osoba, uvede se její obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, 

d) přehled o provozních výdajích v členění na výdaje na nákup zboží a na nákup služeb s tím, že 

nakupované zboží a služby jsou specifikovány podle jejich charakteru a poskytovatele 

s uvedením jména, příjmení, data narození a obce místa pobytu poskytovatele; pokud jde o člena 

strany nebo hnutí, uvede se též údaj o jeho členství; je-li poskytovatelem právnická osoba, uvede 

se její obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, 

e) přehled o mzdových výdajích stranou nebo hnutím vyplácených osob s uvedením počtu těchto 

osob a druhu vykonávané práce, 

f) přehled o celkových výdajích na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, 

g)  výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb, kterých se strana a hnutí zúčastnily 

v daném kalendářním roce, 

h) přehled o dárcích a jejich darech s uvedením výše peněžitého daru a obvyklé ceny7) nepeněžitého 

daru, jména, příjmení, data narození a obce místa pobytu dárce; pokud jde o člena strany nebo 

hnutí, uvede se též údaj o jeho členství; je-li dárcem právnická osoba, uvede se její obchodní 

firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, 

i) přehled poskytnutých ostatních bezúplatných plnění, jejichž obvyklá cena7) převyšuje částku 

50 000 Kč, a plnění, která byla straně a hnutí poskytnuta za cenu nižší než obvyklou7), s uvedením 

jména, příjmení, data narození a obce místa pobytu poskytovatele a obvyklé ceny7); pokud jde o 

člena strany nebo hnutí, uvede se též údaj o jeho členství; je-li poskytovatelem právnická osoba, 

uvede se její obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, 

j) přehled o hodnotě majetku získaného dědictvím nebo odkazem; pokud hodnota získaného 

majetku přesahuje 50 000 Kč, uvede se jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a obec 

místa posledního pobytu zůstavitele, 
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k) přehled o členech, jejichž členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč, 

s uvedením jejich jména, příjmení, data narození, obce místa pobytu a celkové výše členského 

příspěvku, 

l) název a sídlo politického institutu, jehož je strana nebo hnutí zakladatelem nebo členem, a výdaje 

vynaložené na podporu jeho činnosti minimálně ve výši příspěvku na činnost politického 

institutu.  

(2) Lhůta podle odstavce 1 je zachována, je-li nejpozději dne 1. dubna podána poštovní zásilka 

adresovaná předsedovi Poslanecké sněmovny, která obsahuje výroční finanční zprávu, držiteli 

poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence.“. 
 

Za § 19a se vkládají nové § 19b až § 19g, které znějí: 

„§ 19a  

(1)  Předseda Poslanecké sněmovny 

a) vykonává dohled nad hospodařením stran a hnutí podle tohoto zákona,  

b) zpracovává a předkládá Poslanecké sněmovně každé dva roky hodnotící zprávu o stavu  

financování politických stran a hnutí a zprávu o hospodaření politických stran a hnutí,  

c) uveřejňuje úplné výroční finanční zprávy stran a hnutí a poznatky, které z jeho činnosti vyplynuly,  

d) sděluje Ministerstvu financí do 31. května příslušného kalendářního roku, zda mu výroční 

finanční zpráva strany a hnutí za předcházející rok byla předložena a zda je podle jeho zjištění 

úplná; předseda Poslanecké sněmovny sděluje Ministerstvu financí v uvedené lhůtě rovněž to, že 

výroční finanční zpráva nebyla předložena nebo není úplná,  

e) sděluje Ministerstvu financí výsledek posouzení výroční finanční zprávy předložené dodatečně 

nebo předložené na výzvu k doplnění nebo odstranění nedostatků, a to neprodleně, nejpozději 

však do 10 dnů ode dne, kdy tuto výroční finanční zprávu obdržel,  

f) projednává správní delikty a ukládá sankce za porušení povinností politických stran a hnutí 

stanovených tímto zákonem. 

 

§ 19b  

(2)  Předseda Poslanecké sněmovny přezkoumá výroční zprávy politických stran a hnutí 

doručené mu podle § 19 po formální i obsahové stránce. Předseda Poslanecké sněmovny při 

přezkumu stanoví, zda výroční zpráva, předložená v souladu s § 19 splňuje veškeré formální i 

obsahové náležitosti dle tohoto zákona.   

(3)  Pokud výroční finanční zpráva nebyla stranou a hnutím předložena, vyzve předseda 

Poslanecké sněmovny stranu a hnutí do 15. dubna příslušného roku k jejímu dodatečnému předložení 

a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu. 

(4)  Výroční finanční zprávu předkládají strany a hnutí na předepsaném formuláři s přílohami, 

jehož vzor stanoví vyhláškou Ministerstvo financí. 

(5)  Výroční zpráva je úplná, obsahuje-li všechny požadované náležitosti podle § 19 odstavce 1 

a je-li předložena na předepsaném formuláři s přílohami podle § 19a odstavce 4. Je-li výroční finanční 

zpráva neúplná nebo údaje v ní uvedené neodpovídají zjištěním, vyzve předseda Poslanecké 

sněmovny stranu nebo hnutí v přiměřené lhůtě k jejímu doplnění nebo odstranění nedostatků; strana 

a hnutí jsou povinny výroční finanční zprávu doplnit nebo její nedostatky odstranit ve lhůtě stanovené 

předsedou Poslanecké sněmovny, která nesmí být kratší než 15 kalendářních dnů. 

(6) Výroční finanční zpráva je veřejná. Výroční finanční zpráva je přístupná k nahlédnutí na 

internetových stránkách Poslanecké sněmovny, na kterých ji předseda Poslanecké sněmovny uveřejní 

do 15 dnů ode dne jejího doručení.  
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§ 19c 

(1) Fyzická osoba, která žádá o provedení platební transakce ve prospěch nebo k tíži zvláštního 

účtu, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 17b odst. 1 neuvede v platebním příkaze účel platební 

transakce.  

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 2 000 000 Kč.   

 

§ 19d 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která žádá o provedení platební transakce ve 

prospěch nebo k tíži zvláštního účtu, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 17b odst. 1 

neuvede v platebním příkaze účel platební transakce.    

(2) Strana nebo hnutí se dopustí správního deliktu tím, že a) poruší § 17 odst. 8, b) v rozporu s 

§ 17a nevede oddělené účty nebo neoznámí údaje podle § 17a odst. 4, c) v rozporu s § 17a nezřídí 

zvláštní účet nebo v rozporu s § 17b neoznámí adresu internetových stránek, d) v rozporu s § 19h 

odst. 1 nepředloží v zákonné lhůtě výroční finanční zprávu, e) neodstraní ve stanovené lhůtě 

nedostatky výroční finanční zprávy podle § 19h odst. 5, f) v rozporu s § 18 odst. 3 vrátí dar nebo jiné 

bezúplatné plnění po uplynutí stanovené lhůty, nebo g) v rozporu s § 18 odst. 3 nevrátí dar nebo jiné 

bezúplatné plnění anebo neodvede peněžitý dar nebo jiné bezúplatné plnění nebo částku odpovídající 

obvyklé ceně věcného daru nebo jiného bezúplatného plnění do státního rozpočtu.   

(3) Za správní delikt podle odstavce 2 písm. a) až d) a f) se uloží pokuta do 200 000 Kč, za 

správní delikt podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. e) pokuta do 2 000 000 Kč a za správní delikt 

podle odstavce 2 písm. g) pokuta ve výši rovnající se dvojnásobku hodnoty daru nebo jiného 

bezúplatného plnění. 

 

§ 19e 

(1) Politický institut se dopustí správního deliktu tím, že a) příspěvek na podporu činnosti 

politického institutu použije v rozporu s § 17 odst. 7, b) v rozporu s § 17a nevede oddělené účty nebo 

neoznámí údaje podle § 17a odst. 4, nebo c) v rozporu s § 17a nezřídí zvláštní účet nebo v rozporu s 

§ 17b neoznámí adresu internetových stránek.  

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až c) se uloží pokuta do 200 000 Kč.   

 

§ 19f 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, 

které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.   

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, 

zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, k okolnostem, za nichž byl spáchán, a k dopadu 

uložené pokuty na možnost další existence strany a hnutí nebo politického institutu.   

(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže nebylo zahájeno řízení do 2 let ode dne, kdy 

se o něm dozvěděl předseda Poslanecké sněmovny, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.   

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé 

souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.   

(5) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává předseda Poslanecké 

sněmovny. Proti rozhodnutí nelze podat rozklad ani jej přezkoumat v přezkumném řízení. Proti 

rozhodnutí lze podat žalobu podle soudního řádu správního. Podání žaloby má odkladný účinek. 

(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu. Vlastníkem propadlé věci se stává stát.   
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§ 19g 

(1) Předseda Poslanecké sněmovny pro účely dohledu a kontroly nad hospodařením stran a 

hnutí podle tohoto zákona využívá ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje:   

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,  

b) datum a místo narození,  

c) adresa místa pobytu,  

d) státní občanství, popřípadě více státních občanství.   

(2) Předseda Poslanecké sněmovny pro účely dohledu a kontroly nad hospodařením stran a 

hnutí podle tohoto zákona využívá z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:   

a) jméno, případně jména, příjmení, rodné příjmení,  

b) datum a místo narození,  

c) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,  

d) státní občanství, popřípadě více státních občanství.   

(3) Předseda Poslanecké sněmovny pro účely dohledu a kontroly nad hospodařením stran a 

hnutí podle tohoto zákona využívá z informačního systému cizinců tyto údaje:   

a) jméno, případně jména, příjmení včetně předchozích příjmení, rodné příjmení,  

b) datum a místo narození,  

c) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,  

d) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 

e) státní občanství.   

(4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které 

jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním 

registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému 

cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.“. 

 

E.11 V dosavadním bodě č. 40 se v novém § 20a odst. 1 slova „Úřad vyrozumí Ministerstvo financí 

o tom, že výroční finanční zpráva strany a hnutí byla předložena ve lhůtě uvedené v § 19h a 

že je úplná“ nahrazují slovy „předseda Poslanecké sněmovny vyrozumí Ministerstvo financí 

o tom, že výroční finanční zpráva strany a hnutí byla předložena ve stanovené lhůtě a že je 

úplná“.  

 

E.12 V dosavadním bodě č. 40 se v novém § 20a odst. 2 písmeno a) slovo „Úřadu“ nahrazuje slovy 

„předsedovi Poslanecké sněmovny“.  

 

E.13 V dosavadním bodě č. 40 se v novém § 20a odst. 2 písmeno b) slovo „Úřadu“ nahrazuje slovy 

„předsedy Poslanecké sněmovny“.  

 

E.14 V dosavadním bodě č. 40 se v novém § 20a odst. 4 písmeno a) slovo „Úřadu“ nahrazuje slovy 

„předsedy Poslanecké sněmovny“.  

 

E.15 Část druhá se zrušuje. 

 

E.16 Část třetí se zrušuje. 

 

E.17 Část čtvrtá se zrušuje. 

 

E.18 Část pátá se zrušuje. 

 

E.19 Část šestá se zrušuje. 
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E.20 Část sedmá se zrušuje. 

 

SD 4502  

E.21 V dosavadním bodě č. 13 se v § 14 odst. 1 slova „a 19h“ zrušují. 

 

E.22 Novelizační bod č. 14 zní: 

V § 14 odst. 3 se slova „18 odst. 1 a 2“ zrušují. 

 

E.23 V dosavadním bodě č. 23 se v novém § 17a odst. 4 slova „Úřadu pro dohled nad hospodařením 

politických stran a politických hnutí (dále jen „Úřad“)“ nahrazují slovy „Poslanecké 

sněmovně“.  

 

E.24 V dosavadním bodě č. 23 se v novém § 17a odst. 4 slova „Úřadu“ nahrazují slovy „Poslanecké 

sněmovny“.  

 

E.25 V dosavadním bodě č. 24 se v novém § 18 odst. 4 slova „údaji podle § 19h odst. 1 písm. h)“ 

nahrazují slovy „výší peněžitého daru či obvyklé cenyx) nepeněžitého daru, jménem, 

příjmením, datem narození a obcí místa pobytu“. 
 
X) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o 

oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů. 

 

E.26 Dosavadní bod č. 25 se zrušuje. 

Ostatní body se přečíslují. 

 

E.27 Dosavadní bod č.  26 se zrušuje. 

Ostatní body se přečíslují. 

 

E.28 § 19, § 19a a § 19b znějí:  

„§ 19 

(1) Strany a hnutí jsou povinny předložit každoročně do 1. dubna Poslanecké sněmovně 

výroční finanční zprávu, která zahrnuje 

a) účetní závěrku podle zákona o účetnictví, 

b) zprávu auditora o ověření účetní závěrky s výrokem bez výhrad, 

c) přehled o celkových příjmech v členění podle § 17 odst. 8, k němuž strany a hnutí připojí: 

1. výčet pronajatého, propachtovaného nebo prodaného movitého a nemovitého majetku s 

uvedením výše dosažených příjmů, 

2. přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž strana nebo hnutí mají podíl 

s uvedením výše tohoto podílu; zároveň se uvede výše dosažených příjmů z podnikání těchto 

osob, 

3. přehled akcí podle § 17 odst. 8 písm. h) spolu s dosaženým příjmem a jeho strukturou, 

4. přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů s uvedením výše a jejich podmínek včetně termínu 

splatnosti, jména, příjmení, data narození a obce místa pobytu poskytovatele; pokud jde o 

člena strany nebo hnutí, uvede se též údaj o jeho členství; je-li poskytovatelem právnická 

osoba, uvede se její obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, 

d) přehled o provozních výdajích v členění na výdaje na nákup zboží a na nákup služeb s tím, že 

nakupované zboží a služby jsou specifikovány podle jejich charakteru a poskytovatele 

s uvedením jména, příjmení, data narození a obce místa pobytu poskytovatele; pokud jde 

o člena strany nebo hnutí, uvede se též údaj o jeho členství; je-li poskytovatelem právnická 

osoba, uvede se její obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, 

e) přehled o mzdových výdajích stranou nebo hnutím vyplácených osob s uvedením počtu těchto 
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osob a druhu vykonávané práce, 

f) přehled o celkových výdajích na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, 

g) výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb, kterých se strana a hnutí zúčastnily 

v daném kalendářním roce, 

h) přehled o dárcích a jejich darech s uvedením výše peněžitého daru a obvyklé ceny7) 

nepeněžitého daru, jména, příjmení, data narození a obce místa pobytu dárce; pokud jde o člena 

strany nebo hnutí, uvede se též údaj o jeho členství; je-li dárcem právnická osoba, uvede se její 

obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, 

i) přehled poskytnutých ostatních bezúplatných plnění, jejichž obvyklá cena7) převyšuje částku 

50 000 Kč, a plnění, která byla straně a hnutí poskytnuta za cenu nižší než obvyklou7), s 

uvedením jména, příjmení, data narození a obce místa pobytu poskytovatele a obvyklé ceny7); 

pokud jde o člena strany nebo hnutí, uvede se též údaj o jeho členství; je-li poskytovatelem 

právnická osoba, uvede se její obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, 

j) přehled o hodnotě majetku získaného dědictvím nebo odkazem; pokud hodnota získaného 

majetku přesahuje 50 000 Kč, uvede se jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a obec 

místa posledního pobytu zůstavitele, 

k) přehled o členech, jejichž členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč, 

s uvedením jejich jména, příjmení, data narození, obce místa pobytu a celkové výše členského 

příspěvku, 

l) název a sídlo politického institutu, jehož je strana nebo hnutí zakladatelem nebo členem, 

a výdaje vynaložené na podporu jeho činnosti minimálně ve výši příspěvku na činnost 

politického institutu.  

(2) Lhůta podle odstavce 1 je zachována, je-li nejpozději dne 1. dubna podána poštovní zásilka 

adresovaná Poslanecké sněmovně, která obsahuje výroční finanční zprávu, držiteli poštovní licence 

nebo zvláštní poštovní licence. 

§ 19a 

(1) Poslanecká sněmovna přezkoumá výroční zprávy politických stran a hnutí doručené mu 

podle § 19 po formální i obsahové stránce. Poslanecká sněmovna při přezkumu stanoví, zda výroční 

zpráva, předložená v souladu s § 19 splňuje veškeré formální i obsahové náležitosti dle tohoto zákona.   

(2) Pokud výroční finanční zpráva nebyla stranou a hnutím předložena, vyzve Poslanecká 

sněmovna stranu a hnutí do 15. dubna příslušného roku k jejímu dodatečnému předložení a stanoví 

k tomu přiměřenou lhůtu. 

(3) Výroční finanční zprávu předkládají strany a hnutí na předepsaném formuláři s přílohami, 

jehož vzor stanoví vyhláškou Ministerstvo financí. 

(4) Výroční zpráva je úplná, obsahuje-li všechny požadované náležitosti podle § 19 odstavce 1 

a je-li předložena na předepsaném formuláři s přílohami podle § 19a odstavce 4. Je-li výroční finanční 

zpráva neúplná nebo údaje v ní uvedené neodpovídají zjištěním, vyzve Poslanecká sněmovna stranu 

nebo hnutí v přiměřené lhůtě k jejímu doplnění nebo odstranění nedostatků; strana a hnutí jsou 

povinny výroční finanční zprávu doplnit nebo její nedostatky odstranit ve lhůtě stanovené 

Poslaneckou sněmovnou, která nesmí být kratší než 15 kalendářních dnů. 

(5) Výroční finanční zpráva je veřejná. Výroční finanční zpráva je přístupná k nahlédnutí na 

internetových stránkách Poslanecké sněmovny, na kterých ji Poslanecká sněmovna uveřejní do 15 

dnů ode dne jejího doručení.  
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§ 19b 

(1) Poslanecká sněmovna pro účely dohledu a kontroly nad hospodařením stran a hnutí podle 

tohoto zákona využívá ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje:   

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,  

b) datum a místo narození,  

c) adresa místa pobytu,  

d)  státní občanství, popřípadě více státních občanství.   

(2) Poslanecká sněmovna pro účely dohledu a kontroly nad hospodařením stran a hnutí podle 

tohoto zákona využívá z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:   

a) jméno, případně jména, příjmení, rodné příjmení,  

b) datum a místo narození,  

c) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,  

d) státní občanství, popřípadě více státních občanství.   

(3) Poslanecká sněmovna pro účely dohledu a kontroly nad hospodařením stran a hnutí podle 

tohoto zákona využívá z informačního systému cizinců tyto údaje:   

a) jméno, případně jména, příjmení včetně předchozích příjmení, rodné příjmení,  

b) datum a místo narození,  

c) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,  

d) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, e) státní občanství.   

(4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které 

jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním 

registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému 

cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.“. 

 

E.29 V dosavadním bodě 40 se v novém § 20a odst. 1 slova „Úřad vyrozumí Ministerstvo financí 

o tom, že výroční finanční zpráva strany a hnutí byla předložena ve lhůtě uvedené v § 19h a 

že je úplná“ nahrazují slovy „Poslanecká sněmovna vyrozumí Ministerstvo financí o tom, že 

výroční finanční zpráva strany a hnutí byla předložena ve stanovené lhůtě a že je úplná“.  

 

E.30 V dosavadním bodě č. 40 se v novém § 20a odst. 2 písmeno a) slovo „Úřadu“ nahrazuje slovy 

„Poslanecké sněmovně“.  

 

E.31 V dosavadním bodě č. 40 se v novém § 20a odst. 2 písmeno b) slovo „Úřadu“ nahrazuje slovy 

„Poslanecké sněmovny“.  

 

E.32 V dosavadním bodě č. 40 se v novém § 20a odst. 4 písmeno a) slovo „Úřadu“ nahrazuje slovy 

„Poslanecké sněmovny“.  

 

E.33 Část druhá se zrušuje. 

 

E.34 Část třetí se zrušuje. 

 

E.35 Část čtvrtá se zrušuje. 

 

E.36 Část pátá se zrušuje. 

 

E.37 Část šestá se zrušuje. 

 

E.38 Část sedmá se zrušuje. 
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F. Poslanec Karel Fiedler 

SD 4132 

F.1  Vkládá se bod, který zní:  

„V § 18 se za písmeno k) vkládá nové písmeno l), které zní: 

„l) od jakékoliv právnické či fyzické osoby, včetně dceřiných společností, která je 

příjemcem dotací ze státního rozpočtu“.“. 

SD 4408 

F.2  Vkládá se nový bod, který zní: 

 „V § 6 odst. 2 se vkládá písmeno b), které zní: 

„b) stanovy (organizační řád) podepsané na každém jednotlivém listu vyhotovení, všemi 

členy přípravného výboru, ve dvojím vyhotovení, v nichž musí být uvedeny: 

1. název a zkratka strany a hnutí, 

2. sídlo, 

3. programové cíle, 

4. práva a povinnosti členů, 

5. ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny, zejména vymezení 

rozsahu, v němž mohou ve prospěch strany majetek nabývat, hospodařit a nakládat s 

ním, popřípadě nabývat jiná majetková práva, a rozsahu, v němž mohou jednat a 

zavazovat se jménem strany, 

6. orgány včetně orgánů statutárních, rozhodčích a revizních, způsob jejich ustavování 

a vymezení jejich oprávnění, 

7. způsob, jakým statutární orgány jednají a podepisují, zda a v jakém rozsahu mohou 

činit právní úkony jménem strany a hnutí i jiní členové či pracovníci, 

8. zásady hospodaření, 

9. způsob stanovení členských příspěvků, mají-li členové strany a hnutí uloženu 

povinnost platit členské příspěvky. Je-li členský příspěvek člena za kalendářní rok 

větší než 50 000 Kč, uvede politická strana nebo politické hnutí tuto skutečnost s 

identifikačními údaji člena v příloze výroční finanční zprávy podle § 18 odst. 1. 

10. způsob naložení s majetkovým zůstatkem, který vyplyne z likvidace majetku a 

závazků v případě zrušení strany a hnutí, pokud tento zůstatek nepřipadne státu (§ 13 

odst. 7).“.“. 

(Tím se nahrazují novelizační body 2 až 4 – obsahová kolize). 

 

F.3 Vkládá se nový bod, který zní: 

 „V § 6 odst. 2 se nově doplňuje písmeno c), které zní: 

„c) zápis z ustavující schůze přípravného výboru včetně kopie prezenční listiny všech 

přítomných (zakládajících členů)“.“. 

 

SD 4409 

F.4 Vkládá se nový bod, který zní: 

 „V § 9 se za odst. 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: 

„(5) Původní zapsané údaje a jejich historie v rejstříku zůstávají.“.“. 
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SD 4410 

F.5 Vkládá se nový bod, který zní: 

 „V § 11 se vkládá nový odstavec 1, který zní: 

„(1) Návrh na registraci změny stanov podává strana a hnutí písemně ministerstvu do 15 dnů 

od jejího schválení. Došlo-li zároveň se změnou stanov ke změně osob, jež jsou statutárním orgánem 

strany a hnutí nebo jeho členy, anebo ke změně jejich funkčního označení, podává návrh nově 

ustavený statutární orgán. K návrhu se připojí změna stanov ve dvojím vyhotovení spolu s usnesením 

orgánu strany a hnutí, podepsaná všemi členy návrhové komise, který je podle dosavadních stanov 

oprávněn o změně rozhodovat.“.“. 

 Dosavadní odstavce 1 až 3 se označují jako odstavce 2 až 4. 
 

SD 4499 

F.6 Vkládá se nový bod, který zní: 

 „V § 17a odst. 3 se za slova „podle odstavce 2 písm. a)“ vkládají slova „a d).“. 

 

F.7 Vkládá se nový bod, který zní: 

 „V § 17a odst. 4 se slova „odstavce 2 písm. d); na základě výzvy Úřadu pak číslo nebo jiný 

identifikátor účtu, na němž vedou finanční prostředky podle odstavce 2 písm. b).“ ruší a 

nahrazují slovy „odstavce 2 písm. b).“.“. 

 

SD 4500 

F.8 Vkládá se nový bod, který zní: 

„V § 19 h odst. 4 se za slovo „vyhláškou“ vkládají věty: „Týká se i stran a politických hnutí, 

které ukončily svou činnost rozpuštěním nebo sloučením s jiným politických subjektem. 

V takovém případě předkládají zprávu za období od začátku roku k datu ukončení své činnosti.“. 

 

 

G. Poslanec Martin Lank 

SD 4412 

V článku I se za bod 1 vkládá nový bod, který zní:  

„V § 4 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se dovětek, který zní: „přičemž 

však úsilí o potlačení ideologie omezující lidská práva nelze podřadit pod písmena a) až d).“. 

 

 

H. Poslanec Zbyněk Stanjura 

SD 4503 

H.1 V dosavadním novelizačním bodu č. 40 v § 20a odstavec 1 zní: 

„(1) Příspěvek na činnost vyplácí Ministerstvo financí na žádost strany a hnutí po celé volební 

období každoročně ve čtyřech čtvrtletních splátkách pozadu. Splátku příspěvku na činnost lze vyplatit 

až poté, kdy Úřad vyrozumí Ministerstvo financí o tom, že výroční finanční zpráva strany a hnutí 

byla předložena ve lhůtě uvedené v § 19h a že je úplná. Splátka za první čtvrtletí se vyplácí 

každoročně do 15. dubna, za druhé čtvrtletí každoročně do 30. června, za třetí čtvrtletí každoročně do 

15. října a za čtvrté čtvrtletí každoročně do 1. prosince. Žádost se podává na každou splátku zvlášť.“. 
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SD 4504 

H.2 Vkládá se nový bod, který zní: 

„V § 20 dosavadní odst. 6 (nově odst. 7) se částka „855 000 Kč“ nahrazuje částkou „900 000 

Kč“ a částka „237 500 Kč“ nahrazuje částkou „250 000 Kč“.“. 

Ostatní body se přečíslují. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 3. června 2016 

 

 

 

RNDr. Vladimír  K o n í č e k, v.r. 

zpravodaj garančního kontrolního výboru 

 

 

 

JUDr. Jeroným   T e j c, v.r. 

zpravodaj ústavně právního výboru  
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