
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé volební zákony a další 

související zákony 

 

(tisk 568) 
 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního ústavně právního výboru č. 206 

ze dne 30. března 2016 (tisk 568/5) 

 

1. V čl. I bodě 1 v § 16 odst. 1 se slova „konané s vědomím kandidující politické strany, 

politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta anebo nezávislého kandidáta“ vypouštějí. 

 

2. V čl. I bodě 1 v § 16 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:  

 

„(2) Fyzická nebo právnická osoba, která se účastní volební kampaně bez vědomí 

kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta anebo 

nezávislého kandidáta, je povinna se před vstupem do volební kampaně registrovat jako 

registrovaná třetí osoba u Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických 

hnutí (dále jen „Úřad“) zřízenému podle zákona upravujícího sdružování v politických 

stranách a politických hnutích.“. 

 

V úvodní části textu novelizačního bodu se slova „odstavce 1 a 2“ nahradí slovy „odstavce 1 

až 3“. Dosavadní odstavec 2 se označí jako odstavec 3. V závěrečné části textu novelizačního 

bodu se slova „odstavce 3 až 10“ nahradí slovy „odstavce 4 až 11“ a návazně se přeznačí 

číslování v čl. I bodech 2 až 5, v bodě 6 v § 16f a 16g a v bodě 9.    

 

3. V čl. I bodě 3 v § 16 v dosavadním odstavci 5 se za slovy „jimi využité prostředky volební 

kampaně.“ doplňuje věta „Registrované třetí osoby jsou povinny jimi využité prostředky 

volební kampaně označit názvem, zkratkou nebo jménem a příjmením a evidenčním číslem 

registrované třetí osoby přiděleným Úřadem.“. 

 

4. V čl. I bodě 6 v § 16d odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Kandidující politická strana, 

politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát zajistí, aby přístup k volebnímu účtu byl po 

dobu trvání tohoto účtu vymezenou v § 16a zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup 

na jejich internetových stránkách.“. 

  

5. V čl. I bodě 6 v § 16d odst. 1 větě druhé se slova „pro dohled nad hospodařením politických 

stran a politických hnutí (dále jen „Úřad“) zřízenému podle zákona upravujícího sdružování 

v politických stranách a politických hnutích“ vypouštějí.  

 

6. V čl. I bodě 6 se za § 16d vkládá nový § 16e, který včetně nadpisu zní: 

 

„§ 16e 

Volební kampaň vedená registrovanou třetí osobou 

 

(1) Registrovanou třetí osobou je pro účely tohoto zákona fyzická nebo právnická 
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osoba, která je evidována ve zvláštním registru spravovaném Úřadem. 

 

(2)  Registrovanou třetí osobou pro účely tohoto zákona nemohou být 

a) stát a jeho příspěvkové organizace, 

b) obec, městská část, městský obvod a kraj, 

c) dobrovolný svazek obcí, 

d) státní podnik a právnické osoby s majetkovou účastí státu nebo státního podniku, jakož i 

osoba, na jejímž řízení a kontrole se podílí stát, a to i jako osoba ovládající; to neplatí, 

nedosahuje-li majetková účast státu nebo státního podniku 10 %, 

e) právnická osoba s majetkovou účastí kraje, obce, městské části nebo městského obvodu, 

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

obvod, a to i jako osoba ovládající; to neplatí, nedosahuje-li majetková účast 10 %, 

f) obecně prospěšná společnost, politický institut a ústav, 

g) svěřenský fond, 

h) jiná právnická osoba, stanoví-li tak jiný právní předpis, 

i) zahraniční právnická osoba, 

j) fyzická osoba, která není státním občanem České republiky; to neplatí, jedná-li se o osobu, 

která má právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu, 

k) fyzická nebo právnická osoba, která na svůj účet a na svou odpovědnost zajišťuje obsah, 

vydání a veřejné šíření periodického tisku, 

l) provozovatel rozhlasového a televizního vysílání. 

 

(3) Žádost o zaevidování musí obsahovat jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu a 

rodné číslo, jde-li o fyzickou osobu, a název a sídlo, právní formu a identifikační číslo 

organizace, jde-li o právnickou osobu.  

 

(4) Je-li žádost úplná, Úřad zaeviduje registrovanou třetí osobu bezodkladně. 

Registrovaná třetí osoba může začít volební kampaň v okamžiku svého zveřejnění v registru. 

 

(5) Seznam registrovaných třetích osob zveřejňuje Úřad na svých internetových 

stránkách. Seznam musí být veřejně přístupný v průběhu volební kampaně a nejméně 6 měsíců 

po jejím skončení. Rodné číslo není součástí zveřejněných údajů. 

 

(6) Registrovaná třetí osoba může na volební kampaň vynaložit částku, která nesmí 

přesáhnout částku 1 800 000 Kč, včetně daně z přidané hodnoty. 

  

(7) Registrovaná třetí osoba je povinna si pro financování volební kampaně zřídit 

volební účet umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu 

platebních transakcí na tomto účtu a oznámit Úřadu adresu svých internetových stránek, kde 

budou zveřejňovány informace o financování volební kampaně, a zřízení volebního účtu a 

adresu internetových stránek, na kterých je účet přístupný. 

 

(8) Na volební účet registrované třetí osoby je možné vložit finanční prostředky pouze 

převodem z jiného bankovního účtu. Na požádání Úřadu musí registrovaná třetí osoba 

prokázat, kdo je vlastníkem bankovního účtu, ze kterého byly prostředky převedené. 

 

(9) O použití prostředků na volební kampaň si registrovaná třetí osoba musí vést 

evidenci, která obsahuje 

a) výdaje na předvolební průzkumy, 

b) výdaje na úhradu inzerce v tisku, 

c) výdaje na úhradu venkovní reklamy, 

d) jiné výdaje. 
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(10) Registrovaná třetí osoba je povinna uchovat si výpisy ze svého volebního účtu a 

evidenci podle odstavce 9 po dobu 5 let a předložit tyto výpisy a evidenci na požádání Úřadu. 

 

(11) Registrovaná třetí osoba je povinna do 10 dnů po skončení volební kampaně 

zveřejnit přehled výdajů podle odstavce 9 na svých internetových stránkách. Přehled výdajů 

musí být uveřejněn nepřetržitě po dobu alespoň tří měsíců.“. 

 

V úvodní části textu novelizačního bodu se slova „až 16h“ nahradí slovy „až 16i“. Dosavadní 

§ 16e až 16h se označí jako § 16f až 16i. Promítne se do číslování dalších odkazů.  

 

7. V čl. I bodě 6 v dosavadním § 16f odst. 1 se na konci písmene b) slovo „nebo“ vypouští, na 

konci písmene c) se tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:  

„d) v rozporu s § 16 odst. 2 se účastní volební kampaně bez předchozí registrace ve 

zvláštním registru Úřadu, poruší povinnost podle § 16 odst. 6 nebo poruší některé z ustanovení 

uvedených v § 16e.“. 

 

8. V čl. I bodě 6 v dosavadním § 16f odst. 3 písm. a) se slova „písm. a) a b)“ nahrazují slovy 

„písm. a), b) a d)“. 

 

9. V čl. I bodě 6 v dosavadním § 16g odst. 1 se na konci písmene b) slovo „nebo“ vypouští, na 

konci písmene c) se tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:  

„d) v rozporu s § 16 odst. 2 se účastní volební kampaně bez předchozí registrace ve 

zvláštním registru Úřadu, poruší povinnost podle § 16 odst. 6 nebo poruší některé z ustanovení 

uvedených v § 16e.“. 

 

10. V čl. I bodě 6 v dosavadním § 16g odst. 3 se slova „písm. a) a b)“ nahrazují slovy „písm. a), 

b) a d)“. 

 

11. V čl. I bodě 6 v dosavadním § 16h se na konci textu odstavce 2 doplňují slova  

„ , a k dopadu uložené pokuty na možnost další existence kandidující politické strany nebo 

politického hnutí“.  

 

12. V čl. I bodě 6 v dosavadním § 16h se doplňuje odstavec 6, který zní:  

„(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu. Vlastníkem propadlé věci se stává 

stát.“.  

 

13. V čl. I se za bod 10 vkládá nový bod 10a, který zní: 

 

„10a. V § 87 odst. 3 až 5 se slova „mohl ovlivnit“ nahrazují slovy „hrubě ovlivnil“.“. 

 

Následující novelizační bod se přeznačí. 

 

14. V čl. II Přechodná ustanovení se doplňuje bod 4, který zní: 

 

„4. Ustanovení § 87 zákona č. 247/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona, se poprvé použije ve volbách do Poslanecké sněmovny nebo ve 

volbách do Senátu vyhlášených po nabytí účinnosti tohoto zákona.“. 
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15. V čl. III se za bod 1 vkládá nový bod 1a, který zní: 

 

„1a. V § 53 odst. 2 až 4 se slova „mohl ovlivnit“ nahrazují slovy „hrubě ovlivnil“.“. 

 

Následující novelizační body se přeznačí. 

 

16. V čl. III dosavadním bodě 2 v § 56a odst. 1 se slova „konané s vědomím kandidující politické 

strany, politického hnutí nebo koalice anebo jejich kandidáta“ vypouštějí. 

 

17. V čl. III dosavadním bodě 2 v § 56a se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:  

 

„(2) Fyzická nebo právnická osoba, která se účastní volební kampaně bez vědomí 

kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta anebo 

nezávislého kandidáta, je povinna se před vstupem do volební kampaně registrovat jako 

registrovaná třetí osoba u Úřadu.“. 

 

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8. Promítne se do číslování dalších 

odkazů. 

 

18. V čl. III dosavadním bodě 2 v § 56a dosavadním odstavci 4 se za slovy „jimi využité 

prostředky volební kampaně.“ doplňuje věta „Registrované třetí osoby jsou povinny jimi 

využité prostředky volební kampaně označit názvem, zkratkou nebo jménem a příjmením 

a evidenčním číslem registrované třetí osoby přiděleným Úřadem.“. 

 

19. V čl. III dosavadním bodě 2 v § 56e odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Kandidující 

politická strana, politické hnutí nebo koalice zajistí, aby přístup k volebnímu účtu byl po dobu 

trvání tohoto účtu vymezenou v § 56b zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na 

jejich internetových stránkách.“. 

 

20. V čl. III dosavadním bodě 2 se za § 56e vkládá nový § 56f, který včetně nadpisu zní: 

 

„§ 56f 

Volební kampaň vedená registrovanou třetí osobou 

 

(1) Registrovanou třetí osobou je pro účely tohoto zákona fyzická nebo právnická 

osoba, která je evidována ve zvláštním registru spravovaném Úřadem. 

 

(2)  Registrovanou třetí osobou pro účely tohoto zákona nemohou být 

a) stát a jeho příspěvkové organizace, 

b) obec, městská část, městský obvod a kraj, 

c) dobrovolný svazek obcí, 

d) státní podnik a právnické osoby s majetkovou účastí státu nebo státního podniku, jakož i 

osoba, na jejímž řízení a kontrole se podílí stát, a to i jako osoba ovládající; to neplatí, 

nedosahuje-li majetková účast státu nebo státního podniku 10 %, 

e) právnická osoba s majetkovou účastí kraje, obce, městské části nebo městského obvodu, 

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

obvod, a to i jako osoba ovládající; to neplatí, nedosahuje-li majetková účast 10 %, 

f) obecně prospěšná společnost, politický institut a ústav, 

g) svěřenský fond, 

h) jiná právnická osoba, stanoví-li tak jiný právní předpis, 

i) zahraniční právnická osoba, 

j) fyzická osoba, která není státním občanem České republiky; to neplatí, jedná-li se o osobu, 
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která má právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu, 

k) fyzická nebo právnická osoba, která na svůj účet a na svou odpovědnost zajišťuje obsah, 

vydání a veřejné šíření periodického tisku, 

l) provozovatel rozhlasového a televizního vysílání. 

 

(3)  Žádost o zaevidování musí obsahovat jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu a 

rodné číslo, jde-li o fyzickou osobu, a název a sídlo, právní formu a identifikační číslo 

organizace, jde-li o právnickou osobu.  

 

(4)  Je-li žádost úplná, Úřad zaeviduje registrovanou třetí osobu bezodkladně. 

Registrovaná třetí osoba může začít volební kampaň v okamžiku svého zveřejnění v registru. 

 

(5)  Seznam registrovaných třetích osob zveřejňuje Úřad na svých internetových 

stránkách. Seznam musí být veřejně přístupný v průběhu volební kampaně a nejméně 6 měsíců 

po jejím skončení. Rodné číslo není součásti zveřejněných údajů. 

 

(6)  Registrovaná třetí osoba může na volební kampaň vynaložit částku, která nesmí 

přesáhnout násobek částky 140 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty a počtu krajů, v nichž 

registrovaná třetí osoba vede volební kampaň. 

  

(7)  Registrovaná třetí osoba je povinna si pro financování volební kampaně zřídit 

volební účet umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu 

platebních transakcí na tomto účtu a oznámit Úřadu adresu svých internetových stránek, kde 

budou zveřejňovány informace o financování volební kampaně, a zřízení volebního účtu a 

adresu internetových stránek, na kterých je účet přístupný. 

  

(8)  Na volební účet registrované třetí osoby je možné vložit finanční prostředky pouze 

převodem z jiného bankovního účtu. Na požádání Úřadu musí registrovaná třetí osoba 

prokázat, kdo je vlastníkem bankovního účtu, ze kterého byly prostředky převedené. 

 

(9)  O použití prostředků na volební kampaň si registrovaná třetí osoba musí vést 

evidenci, která obsahuje 

a) výdaje na předvolební průzkumy, 

b) výdaje na úhradu inzerce v tisku, 

c) výdaje na úhradu venkovní reklamy, 

d) jiné výdaje. 

 

(10) Registrovaná třetí osoba je povinna uchovat si výpisy ze svého volebního účtu a 

evidenci podle odstavce 9 po dobu 5 let a předložit tyto výpisy a evidenci na požádání Úřadu. 

 

(11) Registrovaná třetí osoba je povinna do 10 dnů po skončení volební kampaně 

zveřejnit přehled výdajů podle odstavce 9 na svých internetových stránkách. Přehled výdajů 

musí být uveřejněn nepřetržitě po dobu alespoň tří měsíců.“. 

 

Dosavadní § 56f se označí jako § 56g.  

 

21. V čl. III dosavadním bodě 3 se v § 57 odst. 1 na konci písmene b) slovo „nebo“ vypouští, na 

konci písmene c) se tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní: 

„d) v rozporu s § 56a odst. 2 se účastní volební kampaně bez předchozí registrace ve 

zvláštním registru Úřadu nebo poruší některé z ustanovení uvedených v § 56f.“. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=126924)



- 6 - 

 

22. V čl. III dosavadním bodě 3 v § 57 odst. 2 písm. a) se slova „písm. a) a b)“ nahrazují slovy 

„písm. a), b) a d)“. 

 

23. V čl. III dosavadním bodě 3 v § 58 odst. 1 se na konci písmene b) slovo „nebo“ vypouští, na 

konci písmene c) se tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:  

„d) v rozporu s § 56a odst. 2 se účastní volební kampaně bez předchozí registrace ve 

zvláštním registru Úřadu nebo poruší některé z ustanovení uvedených v § 56f.“. 

 

24. V čl. III dosavadním bodě 3 v § 58 odst. 3 se slova „písm. a) a b)“ nahrazují slovy „písm. a), 

b) a d)“. 

 

25. V čl. III dosavadním bodě 4 v § 58a se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , a k dopadu 

uložené pokuty na možnost další existence kandidující politické strany nebo politického 

hnutí“. 

 

26. V čl. III dosavadním bodě 4 v § 58a se doplňuje odstavec 6, který zní: 

„(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu. Vlastníkem propadlé věci se stává 

stát.“. 

  

27. V čl. IV Přechodná ustanovení se doplňuje bod 3, který zní: 

 

„3. Ustanovení § 53 zákona č. 130/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona, se poprvé použije ve volbách do zastupitelstev krajů vyhlášených po 

nabytí účinnosti tohoto zákona.“. 

 

28. V čl. V se za bod 2 vkládá nový bod 2a, který zní: 

 

„2a. V § 57 odst. 2 se slova „mohl ovlivnit“ nahrazují slovy „hrubě ovlivnil“.“. 

 

 Následující novelizační body se přeznačí. 

 

29. V čl. V dosavadním bodě 3 v § 59 odst. 1 se slova „konané s vědomím kandidující politické 

strany, politického hnutí nebo koalice anebo jejich kandidáta“ vypouštějí. 

 

30. V čl. V dosavadním bodě 3 v § 59 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:  

 

„(2) Fyzická nebo právnická osoba, která se účastní volební kampaně bez vědomí 

kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta anebo 

nezávislého kandidáta, je povinna se před vstupem do volební kampaně registrovat jako 

registrovaná třetí osoba u Úřadu.“. 

 

V úvodní části textu novelizačního bodu se slova „odstavce 1 a 2“ nahradí slovy „odstavce 1 

až 3“. Dosavadní odstavec 2 se označí jako odstavec 3. V závěrečné části textu novelizačního 

bodu se slova „odstavce 3 až 9“ nahradí slovy „odstavce 4 až 10“ a návazně se přeznačí 

číslování dalších odkazů. 

 

31. V čl. V dosavadním bodě 5 v § 59 dosavadním odstavci 5 se za slovy „jimi využité prostředky 

volební kampaně.“ doplňuje věta „Registrované třetí osoby jsou povinny jimi využité 

prostředky volební kampaně označit názvem, zkratkou nebo jménem a příjmením a 

evidenčním číslem registrované třetí osoby přiděleným Úřadem.“. 
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32. V čl. V dosavadním bodě 6 v § 59d odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Kandidující politická 

strana, politické hnutí nebo koalice zajistí, aby přístup k volebnímu účtu byl po dobu trvání 

tohoto účtu vymezenou v § 59a zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na jejich 

internetových stránkách.“. 

 

33. V čl. V dosavadním bodě 6 se za § 59d vkládá nový § 59e, který včetně nadpisu zní: 

 

„§ 59e 

Volební kampaň vedená registrovanou třetí osobou 

 

(1) Registrovanou třetí osobou je pro účely tohoto zákona fyzická nebo právnická 

osoba, která je evidována ve zvláštním registru spravovaném Úřadem. 

 

(2) Registrovanou třetí osobou pro účely tohoto zákona nemohou být 

a) stát a jeho příspěvkové organizace, 

b) obec, městská část, městský obvod a kraj, 

c) dobrovolný svazek obcí, 

d) státní podnik a právnické osoby s majetkovou účastí státu nebo státního podniku, jakož i 

osoba, na jejímž řízení a kontrole se podílí stát, a to i jako osoba ovládající; to neplatí, 

nedosahuje-li majetková účast státu nebo státního podniku 10 %, 

e) právnická osoba s majetkovou účastí kraje, obce, městské části nebo městského obvodu, 

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

obvod, a to i jako osoba ovládající; to neplatí, nedosahuje-li majetková účast 10 %, 

f) obecně prospěšná společnost, politický institut a ústav, 

g) svěřenský fond, 

h) jiná právnická osoba, stanoví-li tak jiný právní předpis, 

i) zahraniční právnická osoba, 

j) fyzická osoba, která není státním občanem České republiky; to neplatí, jedná-li se o osobu, 

která má právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu, 

k) fyzická nebo právnická osoba, která na svůj účet a na svou odpovědnost zajišťuje obsah, 

vydání a veřejné šíření periodického tisku, 

l) provozovatel rozhlasového a televizního vysílání. 

 

(3) Žádost o zaevidování musí obsahovat jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu a 

rodné číslo, jde-li o fyzickou osobu, a název a sídlo, právní formu a identifikační číslo 

organizace, jde-li o právnickou osobu.  

 

(4) Je-li žádost úplná, Úřad zaeviduje registrovanou třetí osobu bezodkladně. 

Registrovaná třetí osoba může začít volební kampaň v okamžiku svého zveřejnění v registru. 

 

(5) Seznam registrovaných třetí osob zveřejňuje Úřad na svých internetových 

stránkách. Seznam musí být veřejně přístupný v průběhu volební kampaně a nejméně 6 měsíců 

po jejím skončení. Rodné číslo není součásti zveřejněných údajů. 

 

(6) Registrovaná třetí osoba může na volební kampaň vynaložit částku, která nesmí 

přesáhnout částku 1 000 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty. 

  

(7) Registrovaná třetí osoba je povinna si pro financování volební kampaně zřídit 

volební účet umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu 

platebních transakcí na tomto účtu a oznámit Úřadu adresu svých internetových stránek, kde 

budou zveřejňovány informace o financování volební kampaně, a zřízení volebního účtu a 

adresu internetových stránek, na kterých je účet přístupný. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=126924)



- 8 - 

 

  

(8) Na volební účet registrované třetí osoby je možné vložit finanční prostředky pouze 

převodem z jiného bankovního účtu. Na požádání Úřadu musí registrovaná třetí osoba 

prokázat, kdo je vlastníkem bankovního účtu, ze kterého byly prostředky převedené. 

 

(9) O použití prostředků na volební kampaň si registrovaná třetí osoba musí vést 

evidenci, která obsahuje 

a) výdaje na předvolební průzkumy, 

b) výdaje na úhradu inzerce v tisku, 

c) výdaje na úhradu venkovní reklamy, 

d) jiné výdaje. 

 

(10) Registrovaná třetí osoba je povinna uchovat si výpisy ze svého volebního účtu a 

evidenci podle odstavce 9 po dobu 5 let a předložit tyto výpisy a evidenci na požádání Úřadu. 

 

(11) Registrovaná třetí osoba je povinna do 10 dnů po skončení volební kampaně 

zveřejnit přehled výdajů podle odstavce 9 na svých internetových stránkách. Přehled výdajů 

musí být uveřejněn nepřetržitě po dobu alespoň tří měsíců.“. 

 

V úvodní části textu novelizačního bodu se slova „až 59e“ nahradí slovy „až 59f“. Dosavadní 

§ 59e se označí jako § 59f. Promítne se do číslování dalších odkazů. 

 

34. V čl. V dosavadním bodě 7 v § 62 odst. 2 se na konci písmene b) slovo „nebo“ vypouští, na 

konci písmene c) se tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:  

„d) v rozporu s § 59 odst. 2 se účastní volební kampaně bez předchozí registrace ve 

zvláštním registru Úřadu nebo poruší některé z ustanovení uvedených v § 59e.“. 

 

35. V čl. V dosavadním bodě 7 v §  62 odst. 3 písm. b) se slova „písm. a) a b)“ nahrazují slovy 

„písm. a), b) a d)“. 

 

36. V čl. V dosavadním bodě 7 v § 63 odst. 1 se na konci písmene b) slovo „nebo“ vypouští, na 

konci písmene c) se tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:  

„d) v rozporu s § 59 odst. 2 se účastní volební kampaně bez předchozí registrace ve 

zvláštním registru Úřadu nebo poruší některé z ustanovení uvedených v § 59e.“. 

 

37. V čl. V dosavadním bodě 7 v § 63 odst. 3 se slova „písm. a) a b)“ nahrazují slovy „písm. a), 

b) a d)“. 

 

38. V čl. V dosavadním bodě 8 v § 63a se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , a k dopadu 

uložené pokuty na možnost další existence kandidující politické strany nebo politického 

hnutí“.  

39. V čl. V dosavadním bodě 8 v § 63a se doplňuje odstavec 6, který zní: 

 

„(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu. Vlastníkem propadlé věci se stává 

stát.“.  
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40. V čl. VI Přechodná ustanovení se doplňuje bod 3, který zní: 

 

„3. Ustanovení § 57 zákona č. 62/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona, se poprvé použije ve volbách do Evropského parlamentu vyhlášených 

po nabytí účinnosti tohoto zákona.“. 

 

41. V čl. VII se bod 20 vypouští. Následující novelizační body se přeznačí. 

 

42. V čl. VII dosavadním bodě 22 v § 35 se před dosavadní odstavec 2 vkládá nový odstavec 2, 

který zní:  

„(2) Fyzická nebo právnická osoba, která se účastní volební kampaně bez vědomí 

kandidáta, je povinna se před vstupem do volební kampaně registrovat jako registrovaná třetí 

osoba u Úřadu.“. 

V úvodní části textu novelizačního bodu se slova „vkládá nový odstavec 2, který zní“ 

nahrazují slovy „vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí“. Dosavadní odstavec 2 se označí 

jako odstavec 3. V závěrečné části textu novelizačního bodu se slova „odstavce 3 až 8“ nahradí 

slovy „odstavce 4 až 9“ a návazně se přeznačí číslování dalších odkazů. 

 

43. V čl. VII dosavadním bodě 24 se slova „doplňuje věta“ nahrazují slovy „doplňují věty“ a v § 

35 dosavadním odstavci 4 se za slovy „jimi využité prostředky volební kampaně.“ doplňuje 

věta „Registrované třetí osoby jsou povinny jimi využité prostředky volební kampaně označit 

názvem, zkratkou nebo jménem a příjmením a evidenčním číslem registrované třetí osoby 

přiděleným Úřadem.“. 

 

44. V čl. VII dosavadním bodě 34 v § 38 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Kandidát na funkci 

prezidenta republiky zajistí, aby přístup k volebnímu účtu byl po dobu trvání tohoto účtu 

vymezenou v § 24 zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na jeho internetových 

stránkách.“. 

 

45. V čl. VII dosavadním bodě 35 se vkládá nový § 38a, který včetně nadpisu zní: 

 

„§ 38a 

Volební kampaň vedená registrovanou třetí osobou 

 

(1)  Registrovanou třetí osobou je pro účely tohoto zákona fyzická nebo právnická osoba, 

která je evidována ve zvláštním registru spravovaném Úřadem. 

 

(2) Registrovanou třetí osobou pro účely tohoto zákona nemohou být 

a) stát a jeho příspěvkové organizace, 

b) obec, městská část, městský obvod a kraj, 

c) dobrovolný svazek obcí, 

d) státní podnik a právnické osoby s majetkovou účastí státu nebo státního podniku, jakož i osoba, 

na jejímž řízení a kontrole se podílí stát, a to i jako osoba ovládající; to neplatí, nedosahuje-li 

majetková účast státu nebo státního podniku 10 %, 

e) právnická osoba s majetkovou účastí kraje, obce, městské části nebo městského obvodu, jakož 

i osoba, na jejímž řízení a kontrole se podílí kraj, obec, městská část nebo městský obvod, a to i 

jako osoba ovládající; to neplatí, nedosahuje-li majetková účast 10 %, 

f) obecně prospěšná společnost, politický institut a ústav, 

g) svěřenský fond, 

h) jiná právnická osoba, stanoví-li tak jiný právní předpis, 
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i) zahraniční právnická osoba, 

j) fyzická osoba, která není státním občanem České republiky; to neplatí, jedná-li se o osobu, 

která má právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu, 

k) fyzická nebo právnická osoba, která na svůj účet a na svou odpovědnost zajišťuje obsah, vydání 

a veřejné šíření periodického tisku, 

l) provozovatel rozhlasového a televizního vysílání. 

 

(3) Žádost o zaevidování musí obsahovat jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu a rodné 

číslo, jde-li o fyzickou osobu, a název a sídlo, právní formu a identifikační číslo organizace, jde-

li o právnickou osobu.  

 

(4) Je-li žádost úplná, Úřad zaeviduje registrovanou třetí osobu bezodkladně. Registrovaná 

třetí osoba může začít volební kampaň v okamžiku svého zveřejnění v registru. 

 

(5) Seznam registrovaných třetích osob zveřejňuje Úřad na svých internetových stránkách. 

Seznam musí být veřejně přístupný v průběhu volební kampaně a nejméně 6 měsíců po jejím 

skončení. Rodné číslo není součásti zveřejněných údajů. 

 

(6) Registrovaná třetí osoba může na volební kampaň vynaložit částku, která nesmí 

přesáhnout částku 800 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty, účastnil-li se kandidát na funkci 

prezidenta republiky pouze prvního kola volby, nebo částku 1 000 000 Kč včetně daně z přidané 

hodnoty, účastnil-li se kandidát na funkci prezidenta republiky prvního i druhého kola volby. 

  

(7) Registrovaná třetí osoba je povinna si pro financování volební kampaně zřídit volební 

účet umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních 

transakcí na tomto účtu a oznámit Úřadu adresu svých internetových stránek, kde budou 

zveřejňovány informace o financování volební kampaně, a zřízení volebního účtu a adresu 

internetových stránek, na kterých je účet přístupný. 

  

(8) Na volební účet registrované třetí osoby je možné vložit finanční prostředky pouze 

převodem z jiného bankovního účtu. Na požádání Úřadu musí registrovaná třetí osoba prokázat, 

kdo je vlastníkem bankovního účtu, ze kterého byly prostředky převedené. 

 

(9) O použití prostředků na volební kampaň si registrovaná třetí osoba musí vést evidenci, 

která obsahuje 

a) výdaje na předvolební průzkumy, 

b) výdaje na úhradu inzerce v tisku, 

c) výdaje na úhradu venkovní reklamy, 

d) jiné výdaje. 

 

(10) Registrovaná třetí osoba je povinna uchovat si výpisy ze svého volebního účtu a evidenci 

podle odstavce 9 po dobu 5 let a předložit tyto výpisy a evidenci na požádání Úřadu. 

 

(11) Registrovaná třetí osoba je povinna do 10 dnů po skončení volební kampaně zveřejnit 

přehled výdajů podle odstavce 9 na svých internetových stránkách. Přehled výdajů musí být 

uveřejněn nepřetržitě po dobu alespoň tří měsíců.“. 

 

V úvodní části textu novelizačního bodu se slova „vkládá nový § 38a, který včetně nadpisu 

zní“ nahradí slovy „vkládají nové § 38a a 38b, které včetně nadpisů znějí“. Dosavadní § 38a se 

označí jako § 38b. Promítne se do číslování dalších odkazů. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=126924)



- 11 - 

 

46. V čl. VII dosavadním bodě 36 v § 62 odst. 1 se na konci písmene b) slovo „nebo“ vypouští, 

na konci písmene c) se tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní: 

  

„d) v rozporu s § 35 odst. 2 se účastní volební kampaně bez předchozí registrace ve 

zvláštním registru Úřadu nebo poruší některé z ustanovení uvedených v § 38a.“. 

 

47. V čl. VII dosavadním bodě 36 v § 62 odst. 3 písm. a) se slova „písm. a) a b)“ nahrazují slovy 

„písm. a), b) a d)“. 

 

48. V čl. VII dosavadním bodě 36 v § 63 odst. 1 se na konci písmene b) slovo „nebo“ vypouští, 

na konci písmene c) se tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:  

„d) v rozporu s § 35 odst. 2 se účastní volební kampaně bez předchozí registrace ve 

zvláštním registru Úřadu nebo poruší některé z ustanovení uvedených v § 38a.“. 

 

49. V čl. VII dosavadním bodě 36 v § 63 odst. 2 se slova „písm. a) a b)“ nahrazují slovy „písm. a), 

b) a d)“. 

 

50. V čl. VII se za dosavadní bod 38 vkládá nový bod 38a, který zní:  

 

 „38a. V § 64 se doplňuje odstavec 6, který zní:  

„(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu. Vlastníkem propadlé věci se stává 

stát.“.“. 

 

 Následující novelizační body se přeznačí. 

 

51. V čl. VII se za dosavadní bod 38 vkládá nový bod 38b, který zní: 

 

„38b. V § 66 odst. 2 se slova „mohl ovlivnit“ nahrazují slovy „hrubě ovlivnil“.“. 

 

 Následující novelizační body se přeznačí. 

 

52. V čl. VIII Přechodná ustanovení se doplňuje bod 4, který zní: 

„4. Ustanovení § 66 zákona č. 275/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona, se poprvé použije při volbě prezidenta republiky vyhlášené po nabytí 

účinnosti tohoto zákona.“. 

 

53. Za část čtvrtou se vkládá nová část pátá, která včetně nadpisu zní: 

 

„ČÁST PÁTÁ 

Změna zákona o volbách do zastupitelstev obcí 

 

Čl. IX 

 

V § 60 odst. 2 až 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 

některých zákonů, se slova „mohl ovlivnit“ nahrazují slovy „hrubě ovlivnil“. 
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Čl. X 

Přechodné ustanovení 

  

 Ustanovení § 60 zákona č. 491/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona, se poprvé použije při volbách do zastupitelstev obcí vyhlášených po nabytí 

účinnosti tohoto zákona.“. 

 

Následující části a články se přeznačí. 

 

 

 

 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení konaném dne 1. června 2016 
 

 

B.  Poslanec Karel Fiedler 

 

(sněmovní dokument 4498) 

 

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých 

dalších zákonů, se mění takto: 

 

1. Nově se upravuje § 40 odst. 5, který zní: 

 

„(5) Kontrolu volebních lístků a sčítaní hlasů provádějí všichni členové volební komise. 

Všichni členové volební komise mají právo kontrolovat činnost zapisovatele volební 

komise.  Předseda okrskové volební komise nebo předseda zvláštní okrskové volební komise 

kontroluje a zároveň zodpovídá za správnost sčítání hlasů.“ 

 

2.  V § 42 se na konci textu odstavce 1 doplňuje věta „Kopie zápisu o průběhu a výsledku hlasování 

volební komise se vydává všem členům volební komise.“ 

 

 

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, se mění 

takto: 

 

3.  Nově se upravuje § 38 odst. 5, který zní: 

 

„(5) Každý člen okrskové volební komise může nahlížet do hlasovacích lístků. Kontrolu 

volebních lístků a sčítaní hlasů provádějí všichni členové volební komise. Všichni členové volební 

komise mají právo kontrolovat činnost zapisovatele volební komise. Předseda okrskové volební 

komise kontroluje a zároveň zodpovídá za správnost sčítání hlasů.“ 

 

4.  V § 40 se na konci textu odstavce 1 doplňuje věta „Kopie zápisu o průběhu a výsledku hlasování 

volební komise se vydává všem členům volební komise.“ 
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Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších 

zákonů, se mění takto: 

 

5.   Nově se upravuje § 40 odst. 6, který zní: 

 

„(6) Každý člen okrskové volební komise může nahlížet do hlasovacích lístků. Kontrolu 

volebních lístků a sčítaní hlasů provádějí všichni členové volební komise. Všichni členové volební 

komise mají právo kontrolovat činnost zapisovatele volební komise. Předseda okrskové volební 

komise kontroluje a zároveň zodpovídá za správnost sčítání hlasů.“ 

 

6.   V § 42 se na konci textu odstavce 1 doplňuje věta „Kopie zápisu o průběhu a výsledku hlasování 

volební komise se vydává všem členům volební komise.“ 

 

 

Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, se mění 

takto: 

 

7.  Nově se upravuje § 42 odst. 4, který zní: 

 

„(4) Každý člen okrskové volební komise může nahlížet do hlasovacích lístků. Kontrolu 

volebních lístků a sčítaní hlasů provádějí všichni členové volební komise. Všichni členové volební 

komise mají právo kontrolovat činnost zapisovatele volební komise. Předseda okrskové volební 

komise kontroluje a zároveň zodpovídá za správnost sčítání hlasů.“ 

 

8.  V § 44 se na konci textu odstavce 1 doplňuje věta „Kopie zápisu o průběhu a výsledku hlasování 

volební komise se vydává všem členům volební komise.“ 

 

 

Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, se mění takto: 

 

9.  Nově se upravuje § 49 odst. 5, který zní: 

 

„(5) Kontrolu volebních lístků a sčítaní hlasů provádějí všichni členové volební komise. 

Všichni členové volební komise mají právo kontrolovat činnost zapisovatele volební komise. 

Předseda okrskové volební komise a předseda zvláštní okrskové volební komise kontroluje 

a zároveň zodpovídá za správnost sčítání hlasů.“ 

 

10. V § 51 se na konci textu odstavce 1 doplňuje věta „Kopie zápisu o průběhu a výsledku 

hlasování volební komise se vydává všem členům volební komise.“ 

 

 

 

C.  Poslanec Jan Sedláček 

 

(sněmovní dokument 4495) 

 

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých 

dalších zákonů, ve znění sněmovního tisku 568/5 se mění takto: 

 

1.  V § 16f odst. 4 písm. a) se částka „100 000 Kč“ nahrazuje částkou „1 000 000 Kč“.  

 

2.  V § 16f odst. 4 písm. b) se částka „300 000 Kč“ nahrazuje částkou „3 000 000 Kč“. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=126924)



- 14 - 

 

 

3.  V § 16f odst. 4 písm. c) se částka „500 000 Kč“ nahrazuje částkou „5 000 000 Kč“. 

 

4.  V § 16g odst. 5 písm. a) se částka „100 000 Kč“ nahrazuje částkou „1 000 000 Kč“. 

 

5.  V § 16g odst. 5 písm. b) se částka „300 000 Kč“ nahrazuje částkou „3 000 000 Kč“. 

 

6.  V § 16g odst. 5 písm. c) se částka „500 000 Kč“ nahrazuje částkou „5 000 000 Kč“. 

 

 

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění 

sněmovního tisku 568, se mění takto: 

 

7.  V § 57 odst. 3 se částka „100 000 Kč“ nahrazuje částkou „1 000 000 Kč“.  

 

8.  V § 58 odst. 5 písm. a) se částka „100 000 Kč“ nahrazuje částkou „1 000 000 Kč“. 

 

9.  V § 58 odst. 5 písm. b) se částka „300 000 Kč“ nahrazuje částkou „3 000 000 Kč“. 

 

10.  V § 58 odst. 5 písm. c) se částka „500 000 Kč“ nahrazuje částkou „5 000 000 Kč“. 

 

 

Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění 

sněmovního tisku 568, se mění takto: 

 

11.  V § 62 odst. 4 písm. b) se částka „100 000 Kč“ nahrazuje částkou „1 000 000 Kč“.  

 

12.  V § 63 odst. 5 písm. a) se částka „100 000 Kč“ nahrazuje částkou „1 000 000 Kč“. 

 

13.  V § 63 odst. 5 písm. b) se částka „300 000 Kč“ nahrazuje částkou „3 000 000 Kč“. 

 

14.  V § 63 odst. 5 písm. c) se částka „500 000 Kč“ nahrazuje částkou „5 000 000 Kč“. 

 

 

Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění 

sněmovního tisku 568, se mění takto: 

 

15.  V § 62 odst. 4 písm. a) se částka „100 000 Kč“ nahrazuje částkou „1 000 000 Kč“.  

 

16.  V § 62 odst. 4 písm. b) se částka „300 000 Kč“ nahrazuje částkou „3 000 000 Kč“.  

 

17.  V § 62 odst. 4 písm. c) se částka „500 000 Kč“ nahrazuje částkou „5 000 000 Kč“. 

 

 

D.  Poslanec Ludvík Hovorka 

 

(sněmovní dokument 4494) 

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých 

dalších zákonů, ve znění sněmovního tisku 568/5, se mění takto: 

 

1.  V § 16f odst. 4 písm. a) se za slova „podle odstavce 1“ vkládají slova „písm. a) nebo c)“. 
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2.  V § 16f odst. 4 písm. a) se slova „a) nebo“ za slovy „nebo odstavce 2 písm.“ zrušují. 

 

3.  V § 16f odst. 4 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní: „10 000 Kč do výše jeden 

a půl násobku částky obvyklé ceny propagace nebo volební agitace, která byla šířena v rozporu 

s ustanoveními § 16 odst. 5, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2 písm. 

a).“ 

 

4.  V § 16g odst. 5 písm. a) se za slova „podle odstavce 1“ vkládají slova „písm. a) nebo c)“. 

 

5.  V § 16g odst. 5 písm. a) se slova „a),“ za slovy „nebo odstavce 2 písm.“ zrušují. 

 

6.  V § 16g odst. 5 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní: „10 000 Kč do výše jeden 

a půl násobku částky obvyklé ceny propagace nebo volební agitace, která byla šířena v rozporu 

s ustanoveními § 16 odst. 5, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2 

písm. a).“ 

 

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění 

sněmovního tisku 568, se mění takto: 

 

7.   V § 57 odst. 3 se za slovy „Za přestupek“ zrušují slova „lze uložit pokutu od 10 000 Kč do 100 

000 Kč.“ a vkládají slova „se uloží pokuta od“ 

 

8.  V § 57 odst. 3 se vkládá nové písmeno a), které zní: „10 000 Kč do 100 000 Kč, jde-li o 

přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c).“ 

 

9.   V § 57 odst. 3 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: „10 000 Kč do výše jeden 

a půl násobku částky obvyklé ceny propagace nebo volební agitace, která byla šířena v rozporu 

s ustanoveními § 56a odst. 3, jde-li o přestupek podle písm. a).“ 

 

10.  V § 58 odst. 5 písm. a) se za slova „podle odstavce 1“ vkládají slova „písm. b) nebo c)“. 

 

11.  V § 58 odst. 5 písm. a) se slova „a) nebo“ za slovy „nebo odstavce 2 písm.“ zrušují. 

 

12.  V § 58 odst. 5 písm. b) se zrušují slova „, f)“. 

 

13.  V § 58 odst. 5 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní: „10 000 Kč do výše jeden 

a půl násobku částky obvyklé ceny propagace nebo volební agitace, která byla šířena v rozporu 

s ustanoveními § 56a odst. 3, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2 

písm. f).“ 

 

 

Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění 

sněmovního tisku 568, se mění takto: 

 

14.  V § 62 odst. 4 písm. b) se za slova „podle odstavce 2“ vkládají nová slova „písm. a) nebo c)“. 

 

15.  V § 62 odst. 4 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: „10 000 Kč do výše jeden 

a půl násobku částky obvyklé ceny propagace nebo volební agitace, která byla šířena v rozporu 

s ustanoveními § 59 odst. 5, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b).“ 

 

16.  V § 63 odst. 5 písm. a) se za slova „podle odstavce 1“ vkládají nová slova „písm. a) nebo c)“. 
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17.  V § 63 odst. 5 písm. a) se slova „a) nebo“ za slovy „nebo odstavce 2 písm.“ zrušují. 

 

18.  V § 63 odst. 5 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní: „10 000 Kč do výše jeden 

a půl násobku částky obvyklé ceny propagace nebo volební agitace, která byla šířena v rozporu 

s ustanoveními § 59 odst. 5, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2 písm. 

a).“ 

 

 

Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění 

sněmovního tisku 568, se mění takto: 

 

19.  V § 62 odst. 4 písm. a) se za slova „podle odstavce 1“ vkládají nová slova „písm. b) nebo c)“. 

 

20.  V § 62 odst. 4 písm. c) se zrušují slova „, f)“. 

 

21.  V § 62 odst. 4 za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní: „10 000 Kč do výše jeden 

a půl násobku částky obvyklé ceny propagace nebo volební agitace, která byla šířena v rozporu 

s ustanoveními § 35 odst. 4, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2 písm. 

f).“ 

 

22.  V § 63 odst. 4 se za slovy „Za správní delikt“ zrušují slova „se uloží pokuta od 10 000 Kč do 

100 000 Kč.“ a vkládají se slova „se uloží pokuta od“ 

 

23.  V § 63 odst. 4 se vkládá nové písmeno a), které zní: „10 000 Kč do 100 000 Kč, jde-li o správní 

delikt podle odstavce 1 písm. b) nebo c).“ 

 

24.  V § 63 odst. 4 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: „10 000 Kč do výše jeden 

a půl násobku částky obvyklé ceny propagace nebo volební agitace, která byla šířena v rozporu 

s ustanoveními § 35 odst. 4, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a).“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 2. června 2016 

 

 

 

JUDr. Jan Chvojka, v.r. 

zpravodaj garančního ústavně právního výboru 

 

 

 

RNDr. Vladimír Koníček, v.r. 

zpravodaj kontrolního výboru 
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