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Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn 
 

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

některých dalších zákonů 

 

 

§ 16 

Volební kampaň 

  

(1) Volební kampaní se rozumí jakákoliv propagace kandidující politické strany, 

politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta anebo nezávislého kandidáta nebo 

volební agitace ve prospěch kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, 

jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta konané s vědomím kandidující politické 

strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta anebo nezávislého kandidáta, 

zejména veřejné oznámení určené na jejich podporu anebo sloužící v jejich prospěch, 

včetně jakékoliv doprovodné akce, za které se poskytne nebo obvykle poskytuje úplata. 

Za volební kampaň se považuje i sdělení v neprospěch jiné kandidující politické strany, 

politického hnutí, koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta. 

(2) Volební kampaň podle tohoto zákona začíná dnem vyhlášení voleb 

do Parlamentu České republiky a končí dnem vyhlášení celkových výsledků voleb 

do Parlamentu České republiky. 

(13) Pro volební kampaň může starosta vyhradit plochu pro vylepení volebních 

plakátů, a to 16 dnů přede dnem voleb. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě 

rovnosti kandidujících politických stran a koalic, popřípadě kandidátů při volbách do Senátu. 

K volební kampani nelze využívat komunikační média kraje nebo obce nebo právnické 

osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí. 

(24) Volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech 

a politických stranách nebo koalicích, na jejichž kandidátních listinách jsou uvedeni, 

zveřejňovány nepravdivé údaje. 

(5) Propagace nebo volební agitace šířené prostřednictvím komunikačních médií 

musí obsahovat informaci o jejich zadavateli a zpracovateli; to platí obdobně 

i pro využití velkoplošných zařízení a sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující 

politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého 

kandidáta. Kandidující politické strany, politická hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát 

jsou povinni označit svým názvem nebo zkratkou, v případě nezávislého kandidáta svým 

jménem a příjmením, jimi využité prostředky volební kampaně. 

(36) V době počínající třetím dnem přede dnem voleb do Parlamentu České republiky 

a končící ukončením hlasování nesmějí být žádným způsobem zveřejňovány výsledky 

předvolebních a volebních průzkumů. 

(47) Pro volby do Poslanecké sněmovny mají v době začínající 16 dnů a končící 48 

hodin před zahájením voleb kandidující politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž 

kandidátní listina byla zaregistrována, vyhrazeno v Českém rozhlase celkem 14 hodin 

a v České televizi celkem 14 hodin v rámci jejich vysílacích okruhů bezplatně poskytnutého 

vysílacího času, který se rozdělí kandidujícím politickým stranám, politickým hnutím 
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a koalicím rovným dílem. Termíny vysílacích časů se určí losem. Odpovědnost za obsah 

těchto pořadů mají politické strany, politická hnutí a koalice. 

(5) Přestupku se dopustí fyzická osoba, která v době počínající třetím dnem přede 

dnem voleb do Parlamentu České republiky a končící ukončením hlasování zveřejní 

předvolební a volební průzkumy. K projednání přestupku je příslušný krajský úřad podle 

místa bydliště fyzické osoby, která předvolební a volební průzkumy zveřejňovala. Za tento 

přestupek lze uložit pokutu až do výše 30 000 Kč. Na řízení při ukládání pokut se vztahuje 

zvláštní právní předpis.5h) 

(68) V objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí je 

ve dnech, ve kterých v těchto objektech probíhá hlasování, zakázána volební agitace 

pro politické strany, politická hnutí, koalice a kandidáty. 

(7) Jiného správního deliktu se dopustí právnická osoba, která při provozování 

rozhlasového nebo televizního vysílání nebo při vydávání tisku v době počínající třetím dnem 

přede dnem voleb do Parlamentu České republiky a končící ukončením hlasování zveřejní 

předvolební a volební průzkumy. Za tento správní delikt lze uložit pokutu až do výše 500 000 

Kč. Pokutu uloží krajský úřad místně příslušný podle sídla právnické osoby. Řízení o uložení 

pokuty lze zahájit do 3 měsíců a musí být pravomocně ukončeno do 3 let ode dne, kdy 

k porušení povinnosti došlo. Při stanovení výše pokuty se přihlédne k závažnosti a způsobu 

protiprávního jednání. Uložením pokuty nejsou dotčena ustanovení zvláštního právního 

předpisu.5i) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž 

byla uložena. Pokuta je příjmem kraje, který ji uložil. 

(89) Členové okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí 

nemohou poskytovat informace o průběhu voleb, a to až do podepsání zápisu o průběhu 

a výsledku hlasování; zákaz se nevztahuje na informace o počtu voličů, kteří již hlasovali. 
_________________ 

5h) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
5i) § 15 odst. 2 písm. a) zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání, ve znění zákona č. 301/1995 Sb. 

 

§ 16a  

Volební účet  

 

(1) Každá kandidující politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý 

kandidát jsou povinni si pro financování volební kampaně nejpozději do 5 dnů ode dne 

vyhlášení voleb zřídit účet umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob 

k zobrazování přehledu platebních transakcí na tomto účtu (dále jen „volební účet“). 

(2) Volební účet musí být veden u banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo 

u zahraniční banky, která má pobočku umístěnu na území České republiky. 

(3) Peněžní prostředky uložené na volebním účtu lze užít pouze na financování 

volební kampaně. Výběr hotovosti z volebního účtu a její následné užití na financování 

volební kampaně se zaznamená v účetnictví. 

(4) S peněžními prostředky na volebním účtu nevyužitými na volební kampaň 

nelze nakládat po dobu, po kterou se vede řízení o správním deliktu týkajícím se 

porušení pravidel financování volební kampaně, nejméně však po dobu 180 dnů ode dne 
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vyhlášení celkového výsledku voleb; tento zákaz se nevztahuje na úhradu výdajů 

na volební kampaň podle § 16c. 

(5) Na úhradu pokuty uložené za správní delikt týkající se porušení pravidel 

financování volební kampaně lze využít peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité 

na volební kampaň.  

(6) Do 60 dnů po uplynutí doby uvedené v odstavci 4 se veškeré peněžní 

prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň převedou v případě 

a) politické strany nebo politického hnutí na účet politické strany nebo politického hnutí 

vedený podle zákona upravujícího sdružování v politických stranách a politických 

hnutích; v případě koalice je rozhodující dohoda členů koalice o podílu, který má být 

převeden z volebního účtu koalice na účet politických stran nebo politických hnutí 

zastoupených v koalici; není-li taková dohoda uzavřena, převedou se peněžní prostředky 

z volebního účtu rovným dílem, 

b) nezávislého kandidáta na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo 

jinak veřejně prospěšný účel, a to v rozsahu a způsobem, který určí nezávislý kandidát.  

(7) Volební účet lze zrušit teprve poté, co z něj byly podle odstavce 5 nebo 6 

převedeny veškeré peněžní prostředky nevyužité na volební kampaň.  

 

§ 16b 

Financování volební kampaně 

 

(1) Financování volební kampaně zahrnuje veškeré výdaje na volební kampaň. 

K úhradě těchto výdajů lze použít pouze peněžní prostředky uložené na volebním účtu. 

(2) O financování volební kampaně vede kandidující politická strana, politické 

hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát účetnictví podle zákona upravujícího účetnictví.  

(3) Údaje o peněžních prostředcích na volebním účtu se evidují s uvedením 

jména, příjmení, data narození a obce, v níž má fyzická osoba, která tyto prostředky 

poskytla, trvalý pobyt, nebo, jde-li o právnickou osobu, s uvedením její obchodní firmy 

nebo názvu, sídla a identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno.  

(4) Údaje o jiných plněních ocenitelných v penězích se evidují s uvedením 

přehledu o původu těchto plnění, včetně uvedení jména, příjmení, data narození a obce, 

v níž má fyzická osoba, která tato plnění poskytla, trvalý pobyt, nebo, jde-li 

o právnickou osobu, s uvedením její obchodní firmy nebo názvu, sídla a identifikačního 

čísla osoby, bylo-li přiděleno.  

  

§ 16c 

Výdaje na volební kampaň 

 

(1) Výdaji na volební kampaň se rozumí součet všech peněžních prostředků nebo 

jiných plnění ocenitelných v penězích, které kandidující politická strana, politické hnutí, 

koalice nebo nezávislý kandidát vynaloží na úhradu nákladů volební kampaně.    

(2) Výdaje na volební kampaň nesmí přesáhnout  

a) pro volby do Poslanecké sněmovny částku 90 000 000 Kč včetně daně z přidané 

hodnoty, 
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b) pro volby do Senátu částku 2 000 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty za každého 

kandidáta, účastní-li se pouze prvního kola voleb, nebo částku 2 500 000 Kč včetně daně 

z přidané hodnoty,  účastní-li se kandidát prvního i druhého kola voleb.  

(3) Do částky podle odstavce 2 se započítávají částky, které kandidující politická 

strana, politické hnutí nebo koalice, jejich kandidát anebo nezávislý kandidát uhradili 

nebo mají uhradit, včetně částek, které uhradily nebo se za ně zavázaly uhradit třetí 

osoby. Bylo-li plnění, které je součástí volební kampaně, poskytnuto bezplatně nebo 

za cenu nižší než obvyklou, započítá se do této částky jeho obvyklá cena podle zákona 

upravujícího oceňování majetku státu.  

(4) Nejpozději 3 dny přede dnem voleb musí být známy všechny osoby, které 

ve prospěch kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich 

kandidáta anebo nezávislého kandidáta uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje 

na volební kampaň, poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění. O těchto osobách se 

zveřejní na internetových stránkách kandidující politické strany, politického hnutí, 

koalice nebo nezávislého kandidáta údaje stanovené v § 16b odst. 3.  

 

§ 16d 

Zveřejnění údajů o financování volební kampaně 

 

(1) Kandidující politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát 

zajistí, aby číslo volebního účtu a přístup k němu byly po dobu trvání tohoto účtu 

vymezenou v § 16a zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na jejich 

internetových stránkách. Kandidující politická strana, politické hnutí, koalice nebo 

nezávislý kandidát jsou povinni oznámit Úřadu pro dohled nad hospodařením 

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

upravujícího sdružování v politických stranách a politických hnutích 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; koalice oznámí Úřadu i své složení.  

(2) Kandidující politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát 

do 90 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb zveřejní způsobem umožňujícím 

dálkový přístup na svých internetových stránkách zprávu o financování volební 

kampaně. 

(3) Zpráva podle odstavce 2 obsahuje 

a) přehled bezúplatných plnění poskytnutých kandidující politické straně, politickému 

hnutí, koalici nebo nezávislému kandidátovi na volební kampaň s uvedením obvyklé 

ceny, nejde-li o peněžitý dar, a údaje o dárcích a poskytovatelích v rozsahu stanoveném 

v § 16b odst. 3, jakož i výši výdajů na volební kampaň hrazených samotnými kandidáty, 

b) přehled výdajů na volební kampaň s uvedením účelu, na který byly použity; je-li 

plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvedou se identifikační údaje 

poskytovatele v rozsahu stanoveném v § 16b odst. 3, 

c) přehled peněžitých dluhů, k jejichž splnění se kandidující politická strana, politické 

hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně 

zavázali, s uvedením plnění, které bylo kandidující politické straně, politickému hnutí, 

koalici nebo nezávislému kandidátu věřitelem poskytnuto nebo k jehož poskytnutí se 

věřitel zavázal; je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvedou se 
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identifikační údaje věřitele v rozsahu stanoveném v § 16b odst. 3.  

(4) Zprávu podle odstavce 2 zveřejní kandidující politická strana, politické hnutí, 

koalice a nezávislý kandidát na formuláři, jehož vzor stanoví Úřad vyhláškou.  

(5) Kandidující politická strana, politické hnutí, koalice a nezávislý kandidát 

do 90 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb zašlou Úřadu veškeré účetnictví 

týkající se volební kampaně a zprávu o financování volební kampaně podepsanou 

osobou oprávněnou jednat jménem kandidující politické strany nebo politického hnutí 

nebo, jde-li o koalici, podepsanou osobami oprávněnými jednat jménem všech 

politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici, nebo nezávislým 

kandidátem. 

(6) Nezávislý kandidát do 15 dnů ode dne, kdy byly peněžní prostředky 

na volebním účtu nevyužité na volební kampaň převedeny na veřejně prospěšný účel 

podle § 16a odst. 6 písm. b), zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na svých 

internetových stránkách a současně zašle Úřadu jím podepsanou informaci o tom, 

komu, v jakém rozsahu a na jaký veřejně prospěšný účel byly tyto peněžní prostředky 

převedeny.  

 

§ 16e 

Dohled nad financováním volební kampaně 

 

(1) Úřad  

a) vykonává dohled nad financováním volební kampaně kandidujících politických stran, 

politických hnutí, koalic a nezávislých kandidátů, 

b) uveřejňuje na svých internetových stránkách adresu internetových stránek 

kandidujících politických stran, politických hnutí, koalic a nezávislých kandidátů, kde 

jsou zveřejňovány informace o financování volební kampaně, a účetnictví týkající se 

volební kampaně kandidujících politických stran, politických hnutí, koalic a nezávislých 

kandidátů,  

c) projednává přestupky a správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob 

a ukládá sankce. 

 (2) Úřad pro účely kontroly financování volební kampaně využívá ze základního 

registru obyvatel tyto referenční údaje: 

a) jméno, příjmení, 

b) datum narození, 

c) adresa místa pobytu, 

d) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 

(3) Úřad pro účely kontroly financování volební kampaně využívá z informačního 

systému evidence obyvatel tyto údaje: 

a) jméno, příjmení, rodné příjmení, 

b) datum narození, 

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

d) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
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(4) Úřad pro účely kontroly financování volební kampaně využívá z informačního 

systému cizinců tyto údaje: 

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

b) datum narození, 

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

d) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 

e) státní občanství. 

(5) Úřad pro účely kontroly financování volební kampaně využívá ze základního 

registru osob tyto referenční údaje: 

a) obchodní firma nebo název právnické osoby, 

b) adresa sídla, 

c) statutární orgán, 

d) identifikační číslo osoby, 

e) datum vzniku, 

f) datum zániku, 

g) právní stav. 

(6) Z údajů podle odstavců 2 až 5 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.  

 

§ 16f 

Přestupky 

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  

a) v rozporu s § 16 odst. 3 využije nebo umožní využití komunikačních médií kraje nebo 

obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí, k volební kampani, 

b) v rozporu s § 16 odst. 5 nezajistí, aby propagace nebo volební agitace šířená 

prostřednictvím komunikačních médií nebo s využitím velkoplošného zařízení anebo 

sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí nebo 

koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta obsahovaly informaci o zadavateli 

a zpracovateli, nebo 

c) v rozporu s § 16 odst. 6 zveřejní výsledky předvolebních a volebních průzkumů 

v době počínající třetím dnem přede dnem voleb do Parlamentu České republiky 

a končící ukončením hlasování. 

(2) Nezávislý kandidát se dopustí přestupku tím, že  

a) v rozporu s § 16 odst. 5 neoznačí svým jménem a příjmením jím využité prostředky 

volební kampaně,  

b) v rozporu s § 16a odst. 1 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 16a 
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odst. 2, 

c) užívá peněžní prostředky uložené na volebním účtu v rozporu s § 16a odst. 3, 

d) v rozporu s § 16a odst. 4 nakládá s peněžními prostředky na volebním účtu 

nevyužitými na volební kampaň po dobu, po kterou se vede řízení o správním deliktu 

týkajícím se porušení pravidel financování volební kampaně, nebo po dobu 180 dnů ode 

dne vyhlášení celkových výsledků voleb, 

e) nepřevede peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň podle 

§ 16a odst. 6, 

f) zruší volební účet v rozporu s § 16a odst. 7, 

g) v rozporu s § 16b odst. 2 nevede účetnictví o financování volební kampaně, 

h) neuvede údaje o peněžních prostředcích na volebním účtu podle § 16b odst. 3, 

i) neuvede údaje o jiných plněních ocenitelných v penězích podle § 16b odst. 4, 

j) v rozporu s § 16c odst. 2 písm. b) nezajistí, aby výdaje na volební kampaň pro volby 

do Senátu nepřesáhly stanovenou částku, 

k) v rozporu s § 16c odst. 4 nezveřejní požadované údaje o osobách, které uhradily nebo 

se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň nebo poskytly peněžitý dar nebo 

bezúplatné plnění, nebo 

l) nesplní některou z povinností podle § 16d související se zveřejněním údajů 

o financování volební kampaně, obsahem zprávy o financování volební kampaně, 

zasláním podkladů o účetnictví Úřadu nebo o převedení prostředků z volebního účtu. 

(3) K projednání přestupku podle 

a) odstavce 1 písm. a) a b) a odstavce 2 je příslušný Úřad; proti rozhodnutí Úřadu nelze 

podat rozklad ani jej přezkoumat v přezkumném řízení, 

b) odstavce 1 písm. c) je příslušný krajský úřad podle místa bydliště fyzické osoby; 

pokuta je příjmem rozpočtu kraje, který ji uložil. 

(4) Za přestupek lze uložit pokutu od  

a) 10 000 Kč do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. a) 

nebo l), 

b) 20 000 Kč do 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. h), i) nebo k), 

c) 30 000 Kč do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b), c), d), e), f) 

nebo g), 

d) 10 000 Kč do výše jeden a půl násobku částky, o kterou byl překročen limit výdajů 

na volební kampaň, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. j). 

 

§ 16g 

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob 

  

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že  

a) v rozporu s § 16 odst. 3 využije nebo umožní využití komunikačních médií kraje nebo 

obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí, k volební kampani,   
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b) v rozporu s § 16 odst. 5 nezajistí, aby propagace nebo volební agitace šířená 

prostřednictvím komunikačních médií nebo s využitím velkoplošného zařízení anebo 

sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí nebo 

koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta obsahovaly informaci o zadavateli 

a zpracovateli, nebo 

c) v rozporu s § 16 odst. 6 zveřejní výsledky předvolebních a volebních průzkumů 

v době počínající třetím dnem přede dnem voleb do Parlamentu České republiky 

a končící ukončením hlasování. 

(2) Kandidující politická strana a politické hnutí nebo politická strana a politické 

hnutí zastoupené v koalici se dopustí správního deliktu tím, že  

a) v rozporu s § 16 odst. 5 neoznačí svým názvem nebo zkratkou jimi využité prostředky 

volební kampaně,  

b) v rozporu s § 16a odst. 1 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 16a 

odst. 2, 

c) užívá peněžní prostředky uložené na volebním účtu v rozporu s § 16a odst. 3, 

d) v rozporu s § 16a odst. 4 nakládá s peněžními prostředky na volebním účtu 

nevyužitými na volební kampaň po dobu, po kterou se vede řízení o správním deliktu 

týkajícím se porušení pravidel financování volební kampaně, nebo po dobu 180 dnů 

ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb, 

e) nepřevede peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň podle 

§ 16a odst. 6, 

f) zruší volební účet v rozporu s § 16a odst. 7, 

g) v rozporu s § 16b odst. 2 nevede účetnictví o financování volební kampaně, 

h) neuvede údaje o peněžních prostředcích na volebním účtu podle § 16b odst. 3, 

i) neuvede údaje o jiných plněních ocenitelných v penězích podle § 16b odst. 4, 

j) v rozporu s § 16c odst. 2 nezajistí, aby výdaje na volební kampaň pro volby 

do Poslanecké sněmovny nebo pro volby do Senátu nepřesáhly stanovenou částku, 

k) v rozporu s § 16c odst. 4 nezveřejní požadované údaje o osobách, které uhradily nebo 

se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň nebo poskytly peněžitý dar nebo 

bezúplatné plnění, nebo 

l) nesplní některou z povinností podle § 16d související se zveřejněním údajů 

o financování volební kampaně, obsahem zprávy o financování volební kampaně nebo 

zasláním podkladů o účetnictví Úřadu.  

(3) Správní delikty podle odstavce 1 písm. a) a b) a odstavce 2 projednává Úřad. 

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

(4) Správní delikty podle odstavce 1 písm. c) projednává krajský úřad 

v přenesené působnosti místně příslušný podle sídla právnické osoby. Pokuta je příjmem 

rozpočtu kraje, který ji uložil.  

(5) Za správní delikt se uloží pokuta od 

a) 10 000 Kč do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 nebo odstavce 2 

písm. a) nebo l), 
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b) 20 000 Kč do 300 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. h), i) nebo k), 

c) 30 000 Kč do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b), c), d), e), f) 

nebo g), 

d) 10 000 Kč do výše jeden a půl násobku částky, o kterou byl překročen limit výdajů 

na volební kampaň, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. j). 

 

§ 16h 

Společná ustanovení ke správním deliktům 

 

(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 a k okolnostem, 

za nichž byl spáchán.  

(3) Odpovědnost fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osoby za správní 

delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 3 měsíců ode dne, kdy se 

o něm dozvěděl, 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 tohoto zákona o odpovědnosti a postihu 

právnické osoby.  

(5) Uložením pokuty nejsou dotčena sankční ustanovení zákona upravujícího 

provozování rozhlasového a televizního vysílání. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne 

nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena. 

 

§ 31 

Podávání kandidátních listin 

 

(1) Kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny mohou podávat registrované 

politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena,9) a jejich koalice; 

za kandidátní listinu podanou koalicí se považuje ta, kterou všechny společně kandidující 

politické strany a politická hnutí jednoznačně na kandidátní listině jako koaliční označí, 

uvedou, kdo je členem koalice, a stanoví její název. 

(2) Každá politická strana, politické hnutí a koalice může podat pro volby 

do Poslanecké sněmovny v každém volebním kraji pouze 1 kandidátní listinu; pokud politická 

strana a politické hnutí podávají samostatně kandidátní listinu, nemohou již být součástí 

koalice. Každá politická strana a politické hnutí může být členem pouze 1 koalice. Koalice 

musí být složena ze stejných politických stran nebo politických hnutí ve všech volebních 

krajích. Kandidát může být uveden pouze na 1 kandidátní listině pro volby do Poslanecké 

sněmovny. 

(3) Kandidátní listiny se podávají nejpozději 66 dnů přede dnem voleb krajskému 

úřadu, a to pouze prostřednictvím zmocněnce. Podání kandidátní listiny krajský úřad potvrdí 

zmocněnci politické strany, politického hnutí nebo koalice a zašle Úřadu seznam 

politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly kandidátní listinu. 

(4) Politická strana, politické hnutí nebo koalice připojí ke kandidátní listině potvrzení 
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o složení příspěvku na volební náklady (dále jen „příspěvek“) ve výši 15 000 Kč19 000 Kč. 

Příspěvek skládá politická strana, politické hnutí nebo koalice ve všech volebních krajích, 

v nichž podává kandidátní listinu, a to na zvláštní účet, který nejpozději 72 dnů přede dnem 

voleb zřídí u České národní banky krajský úřad. Příspěvek takto složený politickou stranou, 

politickým hnutím nebo koalicí je příjmem státního rozpočtu. 

____________________  

9) Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, 

ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 118/1994 Sb.). 

 

§ 55 

(1) Došlo-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny, zkracují se lhůty podle § 1 odst. 3 

na 50 dnů, § 27 na 5 dnů, § 14c písm. c) na 30 dnů, § 14c písm. d) na 10 dnů, § 14c písm. f) 

na 30 dnů, § 14e odst. 3 na 15 dnů, § 14e odst. 7 na 10 dnů, § 14g odst. 1 věty první na 15 

dnů, § 14g odst. 1 věty třetí na 10 dnů, § 14g odst. 1 věty čtvrté na 9 dnů, § 16 odst. 1 § 16 

odst. 3 na 11 dnů, § 31 odst. 3 na 38 dnů, § 31 odst. 4 na 47 dnů, § 32 odst. 4 na 34 dnů, § 33 

odst. 1 věty poslední pro výzvu krajského úřadu na 32 dnů, § 33 odst. 1 věty poslední 

pro odstranění závad na 26 dnů, § 33 odst. 2 a 3 na 25 dnů, § 33 odst. 6 na 23 dnů, § 33 

odst. 7 na 11 dnů, § 38 odst. 4 na 1 den, § 38 odst. 5 věty první na 24 hodin, § 38 odst. 5 věty 

druhé na 48 hodin, mění se počátek doby podle § 16 odst. 4 § 16 odst. 7 na 11 dnů a mění se 

lhůta podle § 33 odst. 1 věty první na lhůtu od 38 dnů do 34 dnů. 

(2) Došlo-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny, lhůta podle § 38 odst. 5 věty třetí se 

nepoužije; vedoucí zastupitelského úřadu zajistí tisk hlasovacího lístku nebo jeho rozmnožení 

v dostatečném množství před zahájením voleb. 

 

§ 60 

Podávání přihlášek k registraci 

 

(1) Kandidáty pro volbu do Senátu mohou přihlašovat registrované politické strany, 

politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena,9) a koalice, a to pouze prostřednictvím 

zmocněnce. Nezávislý kandidát podává přihlášku k registraci sám. Za přihlášku k registraci 

podanou koalicí se považuje ta, kterou všechny společně kandidující politické strany 

a politická hnutí jednoznačně na přihlášce k registraci jako koaliční označí, uvedou, kdo je 

členem koalice, a stanoví její název. Pokud politická strana nebo politické hnutí přihlásí 

kandidáta v rámci této koalice pro 1 volební obvod, může v dalších obvodech přihlásit jiného 

kandidáta samostatně nebo jako součást jiné koalice. 

(2) Každá politická strana, politické hnutí a koalice může podat pro volby do Senátu 

pouze jednu přihlášku k registraci v každém volebním obvodu; pokud politická strana 

a politické hnutí podávají samostatně přihlášku k registraci, nemohou již být součástí koalice. 

Každá politická strana a politické hnutí může být členem pouze jedné koalice v daném 

volebním obvodu. 

(3) Každý kandidát může kandidovat pouze v jednom volebním obvodu, na jedné 

přihlášce k registraci. 

(4) Přihláška k registraci se podává nejpozději 66 dnů přede dnem voleb pověřenému 

obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu. Podání přihlášky k registraci pověřený obecní úřad 

v sídle volebního obvodu potvrdí zmocněnci politické strany, politického hnutí, koalice nebo 

nezávislému kandidátovi a zašle Úřadu seznam politických stran, politických hnutí, koalic 
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a nezávislých kandidátů, kteří podali přihlášku k registraci. 

 ____________________  

 9) Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, 

ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 118/1994 Sb.). 

 

§ 97 

(1) Český statistický úřad sdělí k 1. lednu roku, v němž se konají volby do Senátu, 

pověřeným obecním úřadům v sídle volebního obvodu, kde se volby konají, počet obyvatel 

volebního obvodu na území České republiky. 

  

(2) Na postup podle tohoto zákona se správní řád, s výjimkou postupu podle § 16 

odst. 5 a 7 řízení o přestupcích a správních deliktech právnických a podnikajících 

fyzických osob, nevztahuje. 

*** 

Přechodná ustanovení 

 

1. Pravidla volební kampaně a jejího financování podle § 16 až 16h zákona č. 247/1995 Sb., 

ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se uplatní poprvé ve volbách 

do Poslanecké sněmovny nebo ve volbách do Senátu vyhlášených po nabytí účinnosti 

tohoto zákona. 

 

2. Krajský úřad zašle Úřadu pro dohled nad financováním politických stran a politických 

hnutí seznam politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly kandidátní listinu, 

podle § 31 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona, poprvé ve volbách do Poslanecké sněmovny vyhlášených po nabytí 

účinnosti tohoto zákona. 

 

3. Pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu zašle Úřadu pro dohled 

nad financováním politických stran a politických hnutí seznam politických stran, 

politických hnutí, koalic a nezávislých kandidátů, kteří podali přihlášku k registraci, 

podle § 60 odst. 4 zákona č. 247/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona, poprvé ve volbách do Senátu vyhlášených po nabytí účinnosti tohoto 

zákona. 

 

 

 

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

 

 

§ 20 

Kandidátní listiny 

(1) Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev krajů mohou podávat registrované 

politické strany a politická hnutí,11) jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice; 

za kandidátní listinu podanou koalicí se považuje ta, kterou všechny společně kandidující 

politické strany a politická hnutí jednoznačně na kandidátní listině jako koaliční označí, 

uvedou, kdo je členem koalice, a stanoví její název. 
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(2) Každá politická strana, politické hnutí a koalice může podat pro volby do téhož 

zastupitelstva kraje pouze jednu kandidátní listinu; pokud politická strana a politické hnutí 

podávají samostatně kandidátní listiny, nemohou již být součástí koalice. Každá politická 

strana a politické hnutí může být členem pouze jedné koalice. 

(3) Kandidátní listiny se podávají nejpozději 66 dnů přede dnem voleb 

do zastupitelstva kraje krajskému úřadu. Podání kandidátní listiny krajský úřad potvrdí 

zmocněnci politické strany, politického hnutí nebo koalice a zašle Úřadu pro dohled 

nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen „Úřad“) zřízenému 

podle zákona upravujícího sdružování v politických stranách a politických hnutích 

seznam politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly kandidátní listinu. 

 ____________________  
11) Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, 

ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona 

č. 117/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 296/1995 Sb. a zákona č. 322/1996 Sb.  

 

HLAVA IX 

VOLEBNÍ KAMPAŇ 

 

§ 56a 

Volební kampaň 

 

(1) Volební kampaní se rozumí jakákoliv propagace kandidující politické strany, 

politického hnutí nebo koalice anebo jejich kandidáta nebo volební agitace ve prospěch 

kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice anebo jejich kandidáta 

konané s vědomím kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice anebo 

jejich kandidáta, zejména veřejné oznámení určené na jejich podporu nebo sloužící 

v jejich prospěch, včetně jakékoliv doprovodné akce, za které se poskytne nebo obvykle 

poskytuje úplata. Za volební kampaň se považuje i sdělení v neprospěch jiné kandidující 

politické strany, politického hnutí nebo koalice anebo jejich kandidáta. 

(2) Volební kampaň podle tohoto zákona začíná dnem vyhlášení voleb 

do zastupitelstev krajů a končí dnem vyhlášení celkových výsledků voleb 

do zastupitelstev krajů.  

(3) Volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být 

o kandidátech a kandidujících politických stranách, politických hnutích nebo koalicích 

zveřejňovány nepravdivé údaje. 

(4) Propagace nebo volební agitace šířené prostřednictvím komunikačních médií 

musí obsahovat informaci o jejich zadavateli a zpracovateli; to platí obdobně 

i pro využití velkoplošných zařízení a sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující 

politické strany, politického hnutí nebo koalice anebo jejich kandidáta. Kandidující 

politické strany, politická hnutí nebo koalice jsou povinny označit svým názvem nebo 

zkratkou jimi využité prostředky volební kampaně. 

(5) Pro volební kampaň může starosta vyhradit plochu pro vylepení volebních 

plakátů, a to 16 dnů přede dnem voleb. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě 

rovnosti kandidujících politických stran, politických hnutí nebo koalic. K volební 

kampani nelze využívat komunikační média kraje nebo obce nebo právnické osoby, 

která je ovládaná krajem nebo obcí.  
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(6) V době počínající třetím dnem přede dnem voleb a končící ukončením 

hlasování nesmějí být žádným způsobem zveřejňovány výsledky předvolebních 

a volebních průzkumů.  

(7) V objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí 

je ve dnech, ve kterých v těchto objektech probíhá hlasování, zakázána volební agitace 

pro kandidující politické strany, politická hnutí nebo koalice a jejich kandidáty.  

 

§ 56b 

Volební účet 

 

(1) Každá kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice jsou povinny 

si pro financování volební kampaně nejpozději do 5 dnů ode dne vyhlášení voleb zřídit 

účet umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu 

platebních transakcí na tomto účtu (dále jen „volební účet“). 

(2) Volební účet musí být veden u banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo 

u zahraniční banky, která má pobočku umístěnu na území České republiky. 

(3) Peněžní prostředky uložené na volebním účtu lze užít pouze na financování 

volební kampaně. Výběr hotovosti z volebního účtu a její následné užití na financování 

volební kampaně se zaznamená v účetnictví. 

(4) S peněžními prostředky na volebním účtu nevyužitými na volební kampaň 

nelze nakládat po dobu, po kterou se vede řízení o správním deliktu týkajícím se 

porušení pravidel financování volební kampaně, nejméně však po dobu 180 dnů ode dne 

vyhlášení celkového výsledku voleb; tento zákaz se nevztahuje na úhradu výdajů 

na volební kampaň podle § 56d. 

(5) Na úhradu pokuty uložené za správní delikt týkající se porušení pravidel 

financování volební kampaně lze využít peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité 

na volební kampaň. 

(6) Do 60 dnů po uplynutí doby uvedené v odstavci 4 se veškeré peněžní 

prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň převedou na účet politické 

strany nebo politického hnutí vedený podle zákona upravujícího sdružování 

v politických stranách a politických hnutích. V případě koalice je rozhodující dohoda 

členů koalice o podílu, který má být převeden z volebního účtu koalice na účet 

politických stran nebo politických hnutí zastoupených v koalici; není-li taková dohoda 

uzavřena, převedou se peněžní prostředky z volebního účtu rovným dílem. 

(7) Volební účet lze zrušit teprve poté, co z něj byly podle odstavce 5 nebo 6 

převedeny veškeré peněžní prostředky nevyužité na volební kampaň.  

 

§ 56c 

Financování volební kampaně 

 

(1) Financování volební kampaně zahrnuje veškeré výdaje na volební kampaň. 

K úhradě těchto výdajů lze použít pouze peněžní prostředky uložené na volebním účtu. 

(2) O financování volební kampaně vede kandidující politická strana, politické 

hnutí nebo koalice účetnictví podle zákona upravujícího účetnictví.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9ZHFBRPE)



 

14 

 

(3) Údaje o peněžních prostředcích na volebním účtu se evidují s uvedením 

jména, příjmení, data narození a obce, v níž má fyzická osoba, která tyto prostředky 

poskytla, trvalý pobyt, nebo, jde-li o právnickou osobu, s uvedením její obchodní firmy 

nebo názvu, sídla a identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno.  

(4) Údaje o jiných plněních ocenitelných v penězích se evidují s uvedením 

přehledu o původu těchto plnění, včetně uvedení jména, příjmení, data narození a obce, 

v níž má fyzická osoba, která tato plnění poskytla, trvalý pobyt, nebo, jde-li 

o právnickou osobu, s uvedením její obchodní firmy nebo názvu, sídla a identifikačního 

čísla osoby, bylo-li přiděleno. 

 

§ 56d 

Výdaje na volební kampaň 

 

(1) Výdaji na volební kampaň se rozumí součet všech peněžních prostředků nebo 

jiných plnění ocenitelných v penězích, které kandidující politická strana, politické hnutí 

nebo koalice vynaloží na úhradu nákladů volební kampaně.    

(2) Celkové výdaje politické strany, politického hnutí nebo koalice na volební 

kampaň nesmí přesáhnout částku, která odpovídá násobku 7 000 000 Kč včetně daně 

z přidané hodnoty a počtu krajů, v nichž byla zaregistrována její kandidátní listina 

pro volby do zastupitelstev krajů. Do této částky se započítávají částky, které 

kandidující politická strana, politické hnutí, koalice nebo jejich kandidát uhradili nebo 

mají uhradit, včetně částek, které uhradily nebo se za ně zavázaly uhradit třetí osoby. 

Bylo-li plnění, které je součástí volební kampaně, poskytnuto bezplatně nebo za cenu 

nižší než obvyklou, započítá se do této částky jeho obvyklá cena podle zákona 

upravujícího oceňování majetku státu.  

(3) Nejpozději 3 dny přede dnem voleb musí být známy všechny osoby, které 

ve prospěch kandidující politické strany, politického hnutí, koalice nebo jejich 

kandidáta uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň, poskytly 

peněžitý dar nebo bezúplatné plnění. O těchto osobách se zveřejní na internetových 

stránkách kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice údaje stanovené 

v § 56c odst. 3.  

 

§ 56e 

Zveřejnění údajů o financování volební kampaně 

 

(1) Kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice zajistí, aby číslo 

volebního účtu a přístup k němu byly po dobu trvání tohoto účtu vymezenou v § 56b 

zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na jejich internetových stránkách. 

Kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice jsou povinny 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; koalice oznámí Úřadu i své složení.   

(2) Kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice do 90 dnů ode dne 

vyhlášení celkových výsledků voleb zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup 

na svých internetových stránkách zprávu o financování volební kampaně. 

(3) Zpráva podle odstavce 2 obsahuje 
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a) přehled bezúplatných plnění poskytnutých kandidující politické straně, politickému 

hnutí nebo koalici na volební kampaň s uvedením obvyklé ceny, nejde-li o peněžitý dar, 

a údaje o dárcích a poskytovatelích v rozsahu stanoveném v § 56c odst. 3, jakož i výši 

výdajů na volební kampaň hrazených samotnými kandidáty, 

b) přehled výdajů na volební kampaň s uvedením účelu, na který byly použity; je-li 

plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvedou se identifikační údaje 

poskytovatele v rozsahu stanoveném v § 56c odst. 3, 

c) přehled peněžitých dluhů, k jejichž splnění se kandidující politická strana, politické 

hnutí nebo koalice v souvislosti s financováním volební kampaně zavázaly, s uvedením 

plnění, které bylo kandidující politické straně, politickému hnutí nebo koalici věřitelem 

poskytnuto nebo k jehož poskytnutí se věřitel zavázal; je-li plnění poskytnuto za cenu 

nižší než obvyklou, uvedou se identifikační údaje věřitele v rozsahu stanoveném v § 56c 

odst. 3.  

(4) Zprávu podle odstavce 2 zveřejní kandidující politická strana, politické hnutí 

a koalice na formuláři, jehož vzor stanoví Úřad vyhláškou.  

(5) Kandidující politická strana, politické hnutí a koalice do 90 dnů ode dne 

vyhlášení celkových výsledků voleb zašlou Úřadu veškeré účetnictví týkající se volební 

kampaně a zprávu o financování volební kampaně podepsanou osobou oprávněnou 

jednat jménem politické strany nebo politického hnutí nebo, jde-li o koalici, podepsanou 

osobami oprávněnými jednat jménem všech politických stran a politických hnutí 

zastoupených v koalici.  

 

§ 56f 

Dohled nad financováním volební kampaně 

 

(1) Úřad  

a) vykonává dohled nad financováním volební kampaně kandidujících politických stran, 

politických hnutí a koalic, 

b) uveřejňuje na svých internetových stránkách adresu internetových stránek 

kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic, kde jsou zveřejňovány 

informace o financování volební kampaně, a účetnictví týkající se volební kampaně 

kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic,  

c) projednává přestupky a správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob 

a ukládá sankce. 

 (2) Úřad pro účely kontroly financování volební kampaně využívá ze základního 

registru obyvatel tyto referenční údaje: 

a) jméno, příjmení, 

b) datum narození, 

c) adresa místa pobytu, 

d) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 

(3) Úřad pro účely kontroly financování volební kampaně využívá z informačního 

systému evidence obyvatel tyto údaje: 

a) jméno, příjmení, rodné příjmení, 
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b) datum narození, 

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

d) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 

(4) Úřad pro účely kontroly financování volební kampaně využívá z informačního 

systému cizinců tyto údaje: 

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

b) datum narození, 

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

d) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 

e) státní občanství. 

(5) Úřad pro účely kontroly financování volební kampaně využívá ze základního 

registru osob tyto referenční údaje: 

a) obchodní firma nebo název právnické osoby, 

b) adresa sídla, 

c) statutární orgán, 

d) identifikační číslo osoby, 

e) datum vzniku, 

f) datum zániku, 

g) právní stav. 

(6) Z údajů podle odstavců 2 až 5 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. 

 

HLAVA IXX 

PŘESTUPKY A JINÉ SPRÁVNÍ DELIKTY 

 

§ 57 

Přestupky 

 

(1) Přestupku se dopustí fyzická osoba, která od 3 dnů před zahájením voleb 

do zastupitelstva kraje a ve dnech voleb do zastupitelstva kraje publikuje předvolební 

průzkumy. 

(2) K projednání přestupku je příslušný krajský úřad, v hlavním městě Praze Magistrát 

hlavního města Prahy, podle místa bydliště fyzické osoby, která předvolební průzkumy 

publikovala. 

(3) Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 30 000 Kč. 
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(4) Na řízení při ukládání pokut podle odstavce 1 se vztahuje zvláštní právní 

předpis.25) 

________________ 

25) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

§ 57 

Přestupky 

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  

a) v rozporu s § 56a odst. 4 nezajistí, aby propagace nebo volební agitace šířená 

prostřednictvím komunikačních médií nebo s využitím velkoplošného zařízení anebo 

sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí, koalice 

nebo jejich kandidáta obsahovaly informaci o zadavateli a zpracovateli,  

b) v rozporu s § 56a odst. 5 využije nebo umožní využití komunikačních médií kraje 

nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí, k volební 

kampani, nebo 

c) v rozporu s § 56a odst. 6 zveřejní výsledky předvolebních a volebních průzkumů 

v době počínající třetím dnem přede dnem voleb do zastupitelstev krajů a končící 

ukončením hlasování. 

(2) K projednání přestupku podle 

a) odstavce 1 písm. a) a b) je příslušný Úřad; proti rozhodnutí Úřadu nelze podat 

rozklad ani jej přezkoumat v přezkumném řízení, 

b) odstavce 1 písm. c) je příslušný krajský úřad podle místa bydliště fyzické osoby; 

pokuta je příjmem rozpočtu kraje, který ji uložil. 

(3) Za přestupek lze uložit pokutu od 10 000 Kč do 100 000 Kč. 

 

§ 58 

(1) Jiného správního deliktu se dopustí právnická osoba, která při provozování 

rozhlasového nebo televizního vysílání nebo při vydávání tisku od 3 dnů před zahájením 

voleb do zastupitelstva kraje a ve dnech voleb do zastupitelstva kraje publikuje předvolební 

průzkumy. 

 (2) Za tento správní delikt lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč. Pokutu uloží 

krajský úřad, v hlavním městě Praze Magistrát hlavního města Prahy, místně příslušný podle 

sídla právnické osoby. Řízení o uložení pokuty lze zahájit do 3 měsíců ode dne, kdy 

k porušení povinnosti došlo. Při stanovení výše pokuty se přihlédne k závažnosti a způsobu 

protiprávního jednání. Uložením pokuty nejsou dotčena ustanovení zvláštního právního 

předpisu.26) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž 

byla uložena. Pokuta je příjmem kraje, který ji uložil; to platí obdobně i pro hlavní město 

Prahu. 

________________ 

26) § 15 odst. 2 písm. a) zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání, ve znění zákona č. 301/1995 Sb. 
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§ 58 

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob 

  

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že  

a) v rozporu s § 56a odst. 4 nezajistí, aby propagace nebo volební agitace šířená 

prostřednictvím komunikačních médií nebo s využitím velkoplošného zařízení anebo 

sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí, koalice 

nebo jejich kandidáta obsahovaly informaci o zadavateli a zpracovateli,  

b) v rozporu s § 56a odst. 5 využije nebo umožní využití komunikačních médií kraje 

nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí, k volební 

kampani, nebo 

c) v rozporu s § 56a odst. 6 zveřejní výsledky předvolebních a volebních průzkumů 

v době počínající třetím dnem přede dnem voleb do zastupitelstev krajů a končící 

ukončením hlasování. 

(2) Kandidující politická strana a politické hnutí nebo politická strana a politické 

hnutí zastoupené v koalici se dopustí správního deliktu tím, že  

a) v rozporu s § 56a odst. 4 neoznačí svým názvem nebo zkratkou jimi využité 

prostředky volební kampaně,  

b) v rozporu s § 56b odst. 1 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 56b 

odst. 2, 

c) užívá peněžní prostředky uložené na volebním účtu v rozporu s § 56b odst. 3, 

d) v rozporu s § 56b odst. 4 nakládá s peněžními prostředky na volebním účtu 

nevyužitými na volební kampaň po dobu, po kterou se vede řízení o správním deliktu 

týkajícím se porušení pravidel financování volební kampaně, nebo po dobu 180 dnů 

ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb, 

e) nepřevede peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň podle 

§ 56b odst. 6, 

f) zruší volební účet v rozporu s § 56b odst. 7, 

g) v rozporu s § 56c odst. 2 nevede účetnictví o financování volební kampaně, 

h) neuvede údaje o peněžních prostředcích na volebním účtu podle § 56c odst. 3, 

i) neuvede údaje o jiných plněních ocenitelných v penězích podle § 56c odst. 4, 

j) v rozporu s § 56d odst. 2 nezajistí, aby výdaje na volební kampaň pro volby 

do zastupitelstev krajů nepřesáhly stanovenou částku, 

k) v rozporu s § 56d odst. 3 nezveřejní požadované údaje o osobách, které uhradily nebo 

se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň nebo poskytly peněžitý dar nebo 

bezúplatné plnění, nebo 

l) nesplní některou z povinností podle § 56e související se zveřejněním údajů 

o financování volební kampaně, obsahem zprávy o financování volební kampaně nebo 

zasláním podkladů o účetnictví Úřadu. 

(3) Správní delikty podle odstavce 1 písm. a) a b) a odstavce 2 projednává Úřad. 

Proti rozhodnutí Úřadu nelze podat rozklad ani jej přezkoumat v přezkumném řízení. 
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(4) Správní delikty podle odstavce 1 písm. c) projednává krajský úřad 

v přenesené působnosti místně příslušný podle sídla právnické osoby. Pokuta je příjmem 

rozpočtu kraje, který ji uložil. 

(5) Za správní delikt se uloží pokuta od 

a) 10 000 Kč do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 nebo odstavce 2 

písm. a) nebo l), 

b) 20 000 Kč do 300 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. h), i) nebo k), 

c) 30 000 Kč do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b), c), d), e), f) 

nebo g), 

d) 10 000 Kč do výše jeden a půl násobku částky, o kterou byl překročen limit výdajů 

na volební kampaň, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. j). 

 

§ 58a 

Společná ustanovení ke správním deliktům 

 

(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 a k okolnostem, za nichž 

byl spáchán.  

(3) Odpovědnost fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osoby za správní 

delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 3 měsíců ode dne, kdy se 

o něm dozvěděl, 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 tohoto zákona o odpovědnosti a postihu 

právnické osoby.  

(5) Uložením pokuty nejsou dotčena sankční ustanovení zákona upravujícího 

provozování rozhlasového a televizního vysílání. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne 

nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena.  

*** 

Přechodná ustanovení 

 

1. Krajský úřad zašle Úřadu pro dohled nad financováním politických stran a politických 

hnutí seznam politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly kandidátní listinu, 

podle § 20 odst. 3 zákona č. 130/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 

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

tohoto zákona. 

 

2. Pravidla volební kampaně a jejího financování podle § 56a až 58a zákona 

č. 130/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se uplatní 

poprvé ve volbách do zastupitelstev krajů vyhlášených po nabytí účinnosti tohoto zákona. 
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Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů 

 

 

§ 21 

Podávání kandidátních listin 

 

(1) Kandidátní listiny pro volby do Evropského parlamentu mohou podávat 

registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena,12) a jejich 

koalice. Za kandidátní listinu podanou koalicí se považuje ta, kterou všechny společně 

kandidující politické strany a politická hnutí jednoznačně na kandidátní listině jako koaliční 

označí a uvedou, kdo je členem koalice a jaký je její název. 

(2) Každá politická strana, politické hnutí a koalice může podat pro tytéž volby 

do Evropského parlamentu pouze jednu kandidátní listinu; pokud politická strana a politické 

hnutí podávají samostatně kandidátní listinu, nemohou již být součástí koalice. Každá 

politická strana a politické hnutí může být členem pouze jedné koalice. Kandidát může být 

uveden pouze na jedné kandidátní listině pro tytéž volby do Evropského parlamentu. 

(3) Kandidátní listiny se podávají nejpozději 66 dnů přede dnem voleb Ministerstvu 

vnitra prostřednictvím zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice. Podání 

kandidátní listiny Ministerstvo vnitra potvrdí tomuto zmocněnci a zašle Úřadu pro dohled 

nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen „Úřad“) zřízenému 

podle zákona upravujícího sdružování v politických stranách a politických hnutích 

seznam politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly kandidátní listinu. 

(4) Politická strana, politické hnutí nebo koalice připojí ke kandidátní listině potvrzení 

o složení příspěvku na volební náklady (dále jen „příspěvek“) ve výši 15 000 Kč19 000 Kč. 

Příspěvek se skládá na zvláštní účet, který nejpozději 72 dnů přede dnem voleb zřídí u České 

národní banky Ministerstvo vnitra. Číslo tohoto účtu zveřejní Ministerstvo vnitra na úřední 

desce Ministerstva vnitra v budově, v níž sídlí Státní volební komise, a zároveň způsobem 

umožňujícím dálkový přístup.11) Příspěvek se vrací pouze té politické straně, politickému 

hnutí nebo koalici, jejíž kandidátní listina nebyla zaregistrována. Úroky z příspěvků 

a příspěvky, které se nevracejí, jsou příjmem státního rozpočtu. 

________________  

11) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb. 
12) § 14 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, 

ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 322/1996 Sb. a zákona č. 151/2002 Sb. 

 

§ 59 

Volební kampaň 

  

(1) Volební kampaní se rozumí jakákoli propagace kandidující politické strany, 

polického hnutí nebo koalice anebo jejich kandidáta nebo volební agitace ve prospěch 

kandidující politické strany, polického hnutí nebo koalice anebo jejich kandidáta 

konané s vědomím kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice anebo 

jejich kandidáta, zejména veřejné oznámení určené na jejich podporu anebo sloužící 

v jejich prospěch, včetně jakékoli doprovodné akce, za které se poskytne nebo obvykle 

poskytuje úplata. Za volební kampaň se považuje i sdělení v neprospěch jiné kandidující 
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politické strany, politického hnutí nebo koalice anebo jejich kandidáta.  

(2) Volební kampaň podle tohoto zákona začíná dnem vyhlášení voleb 

do Evropského parlamentu a končí dnem vyhlášení celkových výsledků voleb 

do Evropského parlamentu.  

(13) Pro volební kampaň může starosta vyhradit plochu pro vylepení volebních 

plakátů, a to 16 dnů přede dnem voleb. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě 

rovnosti kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic. K volební kampani nelze 

využívat komunikační média kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná 

krajem nebo obcí. 

(24) Volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být 

o kandidátech, politických stranách, politických hnutích nebo koalicích, na jejichž 

kandidátních listinách jsou uvedeni, zveřejňovány nepravdivé údaje. 

(5) Propagace nebo volební agitace šířené prostřednictvím komunikačních médií 

musí obsahovat informaci o jejich zadavateli a zpracovateli; to platí obdobně 

i pro využití velkoplošných zařízení a sdělení v neprospěch kterékoli kandidující 

politické strany, politického hnutí nebo koalice anebo jejich kandidáta. Kandidující 

politické strany, politická hnutí nebo koalice jsou povinny označit svým názvem nebo 

zkratkou jimi využité prostředky volební kampaně. 

(36) V době počínající třetím dnem přede dnem voleb do Evropského parlamentu 

a končící ukončením hlasování na území České republiky nesmějí být žádným způsobem 

zveřejňovány výsledky předvolebních a volebních průzkumů. 

(47) Pro volby do Evropského parlamentu mají v době počínající 16 dnů a končící 48 

hodin před zahájením voleb kandidující politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž 

kandidátní listina byla zaregistrována, vyhrazeno v Českém rozhlase celkem 14 hodin 

a v České televizi celkem 14 hodin v rámci jejich vysílacích okruhů bezplatně poskytnutého 

vysílacího času, který se rozdělí kandidujícím politickým stranám, politickým hnutím 

a koalicím rovným dílem. Termíny vysílacích časů se určí losem. Odpovědnost za obsah 

těchto pořadů mají politické strany, politická hnutí a koalice. 

(58) Ve dnech voleb je zakázána volební agitace pro politické strany, politická hnutí, 

koalice a kandidáty v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním 

okolí. 

(69) Členové okrskových volebních komisí nesmějí poskytovat informace o průběhu 

voleb, a to až do doby stanovené pro uzavření poslední volební místnosti na území Evropské 

unie; zákaz se nevztahuje na informace o počtu voličů, kteří již hlasovali. 

(710) Volební orgány nesmějí zjištěné výsledky hlasování zveřejnit do doby stanovené 

pro uzavření poslední volební místnosti na území Evropské unie. 

 

§ 59a 

Volební účet 

 

(1) Každá kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice jsou povinny 

si pro financování volební kampaně nejpozději do 5 dnů ode dne vyhlášení voleb zřídit 

účet umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu 

platebních transakcí na tomto účtu (dále jen „volební účet“). 
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(2) Volební účet musí být veden u banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo 

u zahraniční banky, která má pobočku umístěnu na území České republiky. 

(3) Peněžní prostředky uložené na volebním účtu lze užít pouze na financování 

volební kampaně. Výběr hotovosti z volebního účtu a její následné užití na financování 

volební kampaně se zaznamená v účetnictví. 

(4) S peněžními prostředky na volebním účtu nevyužitými na volební kampaň 

nelze nakládat po dobu, po kterou se vede řízení o správním deliktu týkajícím se 

porušení pravidel financování volební kampaně, nejméně však po dobu 180 dnů ode dne 

vyhlášení celkových výsledků voleb; tento zákaz se nevztahuje na úhradu výdajů 

na volební kampaň podle § 59c. 

(5) Na úhradu pokuty uložené za porušení pravidel financování volební kampaně 

lze využít peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň.  

(6) Do 60 dnů po uplynutí doby uvedené v odstavci 4 se veškeré peněžní 

prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň převedou na účet politické 

strany nebo politického hnutí vedený podle zákona upravujícího sdružování 

v politických stranách a politických hnutích. V případě koalice je rozhodující dohoda 

členů koalice o podílu, který má být převeden z volebního účtu koalice na účet 

politických stran nebo politických hnutí zastoupených v koalici; není-li taková dohoda 

uzavřena, převedou se peněžní prostředky z volebního účtu rovným dílem. 

(7) Volební účet lze zrušit teprve poté, co z něj byly podle odstavce 5 nebo 6 

převedeny veškeré peněžní prostředky nevyužité na volební kampaň.  

 

§ 59b 

Financování volební kampaně 

 

(1) Financování volební kampaně zahrnuje veškeré výdaje na volební kampaň. 

K úhradě těchto výdajů lze použít pouze peněžní prostředky uložené na volebním účtu. 

(2) O financování volební kampaně vede kandidující politická strana, politické 

hnutí nebo koalice účetnictví podle zákona upravujícího účetnictví.  

(3) Údaje o peněžních prostředcích na volebním účtu se evidují s uvedením 

jména, příjmení, data narození a obce, v níž má fyzická osoba, která tyto prostředky 

poskytla, trvalý pobyt, nebo, jde-li o právnickou osobu, s uvedením její obchodní firmy 

nebo názvu, sídla a identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno.  

(4) Údaje o jiných plněních ocenitelných v penězích se evidují s uvedením 

přehledu o původu těchto plnění, včetně uvedení jména, příjmení, data narození a obce, 

v níž má fyzická osoba, která tato plnění poskytla, trvalý pobyt, nebo, jde-li 

o právnickou osobu, s uvedením její obchodní firmy nebo názvu, sídla a identifikačního 

čísla osoby, bylo-li přiděleno.  

  

§ 59c 

Výdaje na volební kampaň 

 

(1) Výdaji na volební kampaň se rozumí součet všech peněžních prostředků nebo 

jiných plnění ocenitelných v penězích, které kandidující politická strana, politické hnutí 

nebo koalice vynaloží na úhradu nákladů volební kampaně.  
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(2) Výdaje na volební kampaň nesmí přesáhnout částku 50 000 000 Kč včetně 

daně z přidané hodnoty. Do této částky se započítávají částky, které kandidující 

politická strana, politické hnutí, koalice nebo jejich kandidát uhradili nebo mají 

uhradit, včetně částek, které uhradily nebo se za ně zavázaly uhradit třetí osoby. Bylo-li 

plnění, které je součástí volební kampaně, poskytnuto bezplatně nebo za cenu nižší než 

obvyklou, započítá se do této částky jeho obvyklá cena podle zákona upravujícího 

oceňování majetku státu. 

(3) Nejpozději 3 dny přede dnem voleb musí být známy všechny osoby, které 

ve prospěch kandidující politické strany, politického hnutí, koalice nebo jejich 

kandidáta uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň, poskytly 

peněžitý dar nebo bezúplatné plnění. O těchto osobách se zveřejní na internetových 

stránkách kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice údaje stanovené 

v § 59b odst. 3. 

  

§ 59d 

Zveřejnění údajů o financování volební kampaně 

 

(1) Kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice zajistí, aby číslo 

volebního účtu a přístup k němu byly po dobu trvání tohoto účtu vymezenou v § 59a 

zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na jejich internetových stránkách. 

Kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice jsou povinny 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; koalice oznámí Úřadu i své složení. 

(2) Kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice do 90 dnů ode dne 

vyhlášení celkových výsledků voleb zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup 

na svých internetových stránkách zprávu o financování volební kampaně. 

(3)   Zpráva podle odstavce 2 obsahuje 

a) přehled bezúplatných plnění poskytnutých kandidující politické straně, politickému 

hnutí nebo koalici na volební kampaň s uvedením obvyklé ceny, nejde-li o peněžitý dar, 

a údaje o dárcích a poskytovatelích v rozsahu stanoveném v § 59b odst. 3, jakož i výši 

výdajů na volební kampaň hrazených samotnými kandidáty, 

b) přehled výdajů na volební kampaň s uvedením účelu, na který byly použity; je-li 

plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvedou se identifikační údaje 

poskytovatele v rozsahu stanoveném v § 59b odst. 3, 

c) přehled peněžitých dluhů, k jejichž splnění se kandidující politická strana, politické 

hnutí nebo koalice v souvislosti s financováním volební kampaně zavázaly, s uvedením 

plnění, které bylo kandidující politické straně, politickému hnutí nebo koalici věřitelem 

poskytnuto nebo k jehož poskytnutí se věřitel zavázal; je-li plnění poskytnuto za cenu 

nižší než obvyklou, uvedou se identifikační údaje věřitele v rozsahu stanoveném v § 59b 

odst. 3.  

(4) Zprávu podle odstavce 2 zveřejní kandidující politická strana, politické hnutí 

a koalice na formuláři, jehož vzor stanoví Úřad vyhláškou.  

(5) Kandidující politická strana, politické hnutí a koalice do 90 dnů ode dne 

vyhlášení celkových výsledků voleb zašlou Úřadu veškeré účetnictví týkající se volební 
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kampaně a zprávu o financování volební kampaně podepsanou osobou oprávněnou 

jednat jménem kandidující politické strany nebo politického hnutí nebo, jde-li o koalici, 

podepsanou osobami oprávněnými jednat jménem všech politických stran a politických 

hnutí zastoupených v koalici. 

 

§ 59e 

Dohled nad financováním volební kampaně 

 

(1) Úřad  

a) vykonává dohled nad financováním volební kampaně kandidujících politických stran, 

politických hnutí a koalic, 

b) uveřejňuje na svých internetových stránkách adresu internetových stránek 

kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic, kde jsou zveřejňovány 

informace o financování volební kampaně, a účetnictví týkající se volební kampaně 

kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic, 

c) projednává přestupky a správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob 

a ukládá sankce. 

 (2) Úřad pro účely kontroly financování volební kampaně využívá ze základního 

registru obyvatel tyto referenční údaje: 

a) jméno, příjmení, 

b) datum narození, 

c) adresa místa pobytu, 

d) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 

(3) Úřad pro účely kontroly financování volební kampaně využívá z informačního 

systému evidence obyvatel tyto údaje: 

a) jméno, příjmení, rodné příjmení, 

b) datum narození, 

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

d) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 

(4) Úřad pro účely kontroly financování volební kampaně využívá z informačního 

systému cizinců tyto údaje: 

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

b) datum narození, 

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

d) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 

e) státní občanství. 

(5) Úřad pro účely kontroly financování volební kampaně využívá ze základního 

registru osob tyto referenční údaje: 

a) obchodní firma nebo název právnické osoby, 
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b) adresa sídla, 

c) statutární orgán, 

d) identifikační číslo osoby, 

e) datum vzniku, 

f) datum zániku, 

g) právní stav. 

(6) Z údajů podle odstavců 2 až 5 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. 

 

§ 62 

(1) Přestupku se dopustí volič, který požádal o zápis do volební evidence v jiném 

členském státě a zároveň požádá o zápis do seznamu pro volby do Evropského parlamentu 

v České republice. K projednání přestupku je příslušný pověřený obecní úřad podle místa 

trvalého pobytu nebo místa pobytu voliče. Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 5 

000 Kč; pokuta je příjmem státního rozpočtu. Na projednání přestupku se vztahuje zvláštní 

právní předpis.21) 

(2) Přestupku se dopustí fyzická osoba, která v době počínající třetím dnem přede 

dnem voleb do Evropského parlamentu a končící ukončením hlasování na území České 

republiky zveřejní předvolební a volební průzkumy. K projednání přestupku je příslušný 

krajský úřad podle místa trvalého pobytu nebo místa pobytu fyzické osoby, která předvolební 

a volební průzkumy zveřejní. Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 30 000 Kč. 

Na ukládání pokuty se vztahuje zvláštní právní předpis.21) 

________________ 

21) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona 

č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., 

zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 

Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona 

č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., 

zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 370/2000 

Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 52/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., 

zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 274/2001 

Sb., zákona č. 312/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 78/2002 

Sb., zákona č. 216/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona 

č. 311/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. 

 

§ 62 

Přestupky 

 

(1) Volič se dopustí přestupku tím, že požádá o zápis do volební evidence v jiném 

členském státě a zároveň požádá o zápis do seznamu pro volby do Evropského 

parlamentu v České republice.  
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(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  

a) v rozporu s § 59 odst. 3 využije nebo umožní využití komunikačních médií kraje nebo 

obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí, k volební kampani, 

b) v rozporu s § 59 odst. 5 nezajistí, aby propagace nebo volební agitace šířená 

prostřednictvím komunikačních médií nebo s využitím velkoplošného zařízení anebo 

sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí, koalice 

nebo jejich kandidáta obsahovaly informaci o zadavateli a zpracovateli, nebo 

c) v rozporu s § 59 odst. 6 zveřejní výsledky předvolebních a volebních průzkumů 

v době počínající třetím dnem přede dnem voleb do Evropského parlamentu a končící 

ukončením hlasování. 

(3) K projednání přestupku podle 

a) odstavce 1 je příslušný pověřený obecní úřad podle místa bydliště voliče, 

b) odstavce 2 písm. a) a b) je příslušný Úřad; proti rozhodnutí Úřadu nelze podat 

rozklad ani jej přezkoumat v přezkumném řízení, 

c) odstavce 2 písm. c) je příslušný krajský úřad podle místa bydliště fyzické osoby; 

pokuta je příjmem rozpočtu kraje, který ji uložil.  

(4) Za přestupek lze uložit pokutu  

a) až do výše 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,   

b) od 10 000 Kč do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2. 

 

§ 63 

Jiného správního deliktu se dopustí právnická osoba, která při provozování 

rozhlasového nebo televizního vysílání nebo při vydávání tisku v době počínající třetím dnem 

přede dnem voleb do Evropského parlamentu a končící ukončením hlasování na území České 

republiky zveřejní předvolební a volební průzkumy. Za tento správní delikt lze uložit pokutu 

až do výše 500 000 Kč. Pokutu uloží krajský úřad místně příslušný podle sídla právnické 

osoby. Řízení o uložení pokuty musí být pravomocně ukončeno do 3 let ode dne, kdy 

k porušení povinnosti došlo. Při stanovení výše pokuty se přihlédne k závažnosti a způsobu 

protiprávního jednání. Uložením pokuty nejsou dotčena ustanovení zvláštního zákona.22) 

Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena. 

Pokuta je příjmem kraje, který ji uložil. 

____________________  

22) § 63 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 

dalších zákonů. 

 

§ 63 

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob 

  

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že  

a) v rozporu s § 59 odst. 3 využije nebo umožní využití komunikačních médií kraje nebo 

obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí, k volební kampani,   

b) v rozporu s § 59 odst. 5 nezajistí, aby propagace nebo volební agitace šířená 

prostřednictvím komunikačních médií nebo s využitím velkoplošného zařízení anebo 
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sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí, koalice 

nebo jejich kandidáta obsahovaly informaci o zadavateli a zpracovateli, nebo 

c) v rozporu s § 59 odst. 6 zveřejní výsledky předvolebních a volebních průzkumů 

v době počínající třetím dnem přede dnem voleb do Evropského parlamentu a končící 

ukončením hlasování. 

(2) Kandidující politická strana a politické hnutí nebo politická strana a politické 

hnutí zastoupené v koalici se dopustí správního deliktu tím, že  

a) v rozporu s § 59 odst. 5 neoznačí svým názvem nebo zkratkou jimi využité prostředky 

volební kampaně,  

b) v rozporu s § 59a odst. 1 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 59a 

odst. 2, 

c) užívá peněžní prostředky uložené na volebním účtu v rozporu s § 59a odst. 3, 

d) v rozporu s § 59a odst. 4 nakládá s peněžními prostředky na volebním účtu 

nevyužitými na volební kampaň po dobu, po kterou se vede řízení o správním deliktu 

týkajícím se porušení pravidel financování volební kampaně, nebo po dobu 180 dnů ode 

dne vyhlášení celkových výsledků voleb, 

e) nepřevede peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň podle 

§ 59a odst. 6, 

f) zruší volební účet v rozporu s § 59a odst. 7, 

g) v rozporu s § 59b odst. 2 nevede účetnictví o financování volební kampaně, 

h) neuvede údaje o peněžních prostředcích na volebním účtu podle § 59b odst. 3, 

i) neuvede údaje o jiných plněních ocenitelných v penězích podle § 59b odst. 4, 

j) v rozporu s § 59c odst. 2 nezajistí, aby výdaje na volební kampaň pro volby 

do Evropského parlamentu nepřesáhly stanovenou částku, 

k) v rozporu s § 59c odst. 3 nezveřejní požadované údaje o osobách, které uhradily nebo 

se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň nebo poskytly peněžitý dar nebo 

bezúplatné plnění, nebo 

l) nesplní některou z povinností podle § 59d související se zveřejněním údajů 

o financování volební kampaně, obsahem zprávy o financování volební kampaně nebo 

zasláním podkladů o účetnictví Úřadu. 

(3) Správní delikty podle odstavce 1 písm. a) a b) a odstavce 2 projednává Úřad. 

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

(4) Správní delikty podle odstavce 1 písm. c) projednává krajský úřad 

v přenesené působnosti místně příslušný podle sídla právnické osoby. Pokuta je příjmem 

rozpočtu kraje, který ji uložil.  

(5) Za správní delikt se uloží pokuta od 

a) 10 000 Kč do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 nebo odstavce 2 

písm. a) nebo l), 

b) 20 000 Kč do 300 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. h), i) nebo k), 

c) 30 000 Kč do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b), c), d), e), f) 
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nebo g), 

d) 10 000 Kč do výše jeden a půl násobku částky, o kterou byl překročen limit výdajů 

na volební kampaň, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. j). 

 

§ 63a 

Společná ustanovení ke správním deliktům 

 

(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 a k okolnostem, 

za nichž byl spáchán.  

(3) Odpovědnost fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osoby za správní 

delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 3 měsíců ode dne, kdy se 

o něm dozvěděl, 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 tohoto zákona o odpovědnosti a postihu 

právnické osoby.  

(5) Uložením pokuty nejsou dotčena sankční ustanovení zákona upravujícího 

provozování rozhlasového a televizního vysílání. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne 

nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena. 

*** 

Přechodná ustanovení 

 

1. Ministerstvo vnitra zašle Úřadu pro dohled nad financováním politických stran 

a politických hnutí seznam politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly 

kandidátní listinu, podle § 21 odst. 3 zákona č. 62/2003 Sb., ve znění účinném ode dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona, poprvé ve volbách do Evropského parlamentu 

vyhlášených po nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

2. Pravidla volební kampaně a jejího financování podle § 59 až 59e a § 62 až 63a zákona 

č. 62/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se uplatní 

poprvé ve volbách do Evropského parlamentu vyhlášených po nabytí účinnosti tohoto 

zákona. 

 

 

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

o volbě prezidenta republiky) 

 

 

§ 21 

Podání kandidátní listiny 

 

(1) Kandidátní listinu může podat nejméně dvacet poslanců (dále jen „navrhující 

poslanci“) nebo nejméně deset senátorů (dále jen „navrhující senátoři“), anebo občan, který 
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dosáhl věku 18 let, podpoří-li jeho návrh petice podepsaná nejméně 50 000 občany 

oprávněnými volit prezidenta republiky (dále jen „navrhující občan“). 

(2) Navrhující poslanci, navrhující senátoři nebo navrhující občan mohou podat pouze 

jednu kandidátní listinu. Kandidát může být uveden pouze na jedné kandidátní listině. 

(3) Kandidátní listina se podává nejpozději 66 dnů přede dnem volby prezidenta 

Ministerstvu vnitra. Dnem podání kandidátní listiny je zahájeno řízení o registraci kandidátní 

listiny. Ministerstvo vnitra informuje zmocněnce navrhujících poslanců nebo navrhujících 

senátorů anebo navrhujícího občana, a pokud ten nemá zmocněnce, pak přímo navrhujícího 

občana, že kandidátní listinu obdrželo a kdy bylo zahájeno řízení. Ministerstvo vnitra zašle 

seznam kandidátů na funkci prezidenta republiky, kteří podali kandidátní listinu, 

Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen 

„Úřad“) zřízenému podle zákona upravujícího sdružování v politických stranách 

a politických hnutích. 

 

§ 23 

Volební výbor 

(1) Každý kandidát na funkci prezidenta republiky je povinen ke dni podání kandidátní 

listiny zřídit volební výbor, který má nejméně 3 a nejvýše 5 členů. 

(2) Členové volebního výboru odpovídají za financování volební kampaně a společně 

a nerozdílně odpovídají za závazky volebního výboru. Rozhodnutí volebního výboru jsou 

přijímána jednomyslně a navenek jej zastupuje jeho písemně pověřený člen. 

(3) Členy volebního výboru vybírá kandidát na funkci prezidenta republiky. Členem 

volebního výboru může být fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je jako člen volebního 

výboru označena na kandidátní listině; osoba přijímá své členství ve volebním výboru 

vlastnoručním podpisem na kandidátní listině. Členem volebního výboru nemůže být osoba 

s omezenou svéprávností4) nebo kandidát na funkci prezidenta republiky. 

(4) Člena volebního výboru může kandidát na funkci prezidenta republiky odvolat, 

nebo se člen volebního výboru může svého členství vzdát; členství ve volebním výboru 

zaniká okamžikem doručení odvolání, popřípadě vzdání se členství, Ministerstvu vnitra. 

Pokud by však odvoláním nebo vzdáním se členství klesl počet členů volebního výboru pod 3 

členy, členství ve volebním výboru zaniká teprve okamžikem, kdy kandidát na funkci 

prezidenta republiky navrhne nového člena volebního výboru a tato osoba členství přijme 

vlastnoručně podepsaným prohlášením; odstavec 3 se použije přiměřeně. 

 ____________________  

 4) § 55 až 65 občanského zákoníku. 

 

§ 24 

Volební účet 

 

(1) Každý kandidát na funkci prezidenta republiky je povinen si nejpozději ke dni 

podání kandidátní listiny zřídit účet určený pro financování volební kampaně (dále jen 

„volební účet“). 

(2) Volební účet musí být veden u banky se sídlem na území České republiky nebo 

u zahraniční banky vykonávající na území České republiky bankovní činnosti prostřednictvím 

své pobočky. 
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(3) Veškeré finanční operace, jimiž se financuje volební kampaň, se uskutečňují 

prostřednictvím volebního účtu. Finanční prostředky uložené na volebním účtu lze užít pouze 

na financování volební kampaně. 

(1) Každý kandidát na funkci prezidenta republiky je povinen si pro financování 

volební kampaně nejpozději do 5 dnů ode dne vyhlášení volby zřídit účet umožňující 

bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních 

transakcí na tomto účtu (dále jen „volební účet“). 

(2) Volební účet musí být veden u banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo 

u zahraniční banky, která má pobočku umístěnu na území České republiky. 

(3) Peněžní prostředky uložené na volebním účtu lze užít pouze na financování 

volební kampaně. Výběr hotovosti z volebního účtu a její následné užití na financování 

volební kampaně se zaznamená v účetnictví. 

(4) Na volební účet musí být ke dni podání kandidátní listiny převedeny veškeré 

finanční prostředky vybrané do tohoto dne na podporu kandidatury a na volební kampaň. 

Volební výbor do 5 dnů ode dne registrace kandidátní listiny zveřejní způsobem umožňujícím 

dálkový přístup na internetových stránkách kandidáta a současně zašle Ministerstvu vnitra, 

a to v listinné nebo elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem 

všemi členy volebního výboru nebo prostřednictvím datové schránky, údaje o finančních 

prostředcích převedených na volební účet, a to s uvedením přehledu o původu těchto 

prostředků, včetně uvedení jména, příjmení, data narození a adresy místa pobytu fyzické 

osoby, která tyto prostředky poskytla, nebo jde-li o právnickou osobu, včetně uvedení její 

obchodní firmy nebo názvu, sídla a identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno. 

Ministerstvo vnitra tyto informace zveřejní na svých internetových stránkách určených 

pro volby. 

(54) S finančními peněžními prostředky na volebním účtu nevyužitými na volební 

kampaň nelze nakládat po dobu, po kterou se vede řízení ve věci o správním deliktu 

týkajícím se porušení pravidel financování volební kampaně, nejméně však po dobu 120 180 

dnů ode dne vyhlášení celkového výsledku volby; tento zákaz se nevztahuje na úhradu 

výdajů na volební kampaň podle § 37.  

(65) S částí finančních prostředků na volebním účtu nevyužitých na volební kampaň, 

která odpovídá částce, již má na základě rozhodnutí soudu ve věci porušení pravidel 

financování volební kampaně podle jiného zákona odvést volební výbor do státního rozpočtu, 

nelze nakládat, dokud volební výbor tuto částku do státního rozpočtu neodvede. Na úhradu 

této částky pokuty uložené za správní delikt týkající se porušení pravidel financování 

volební kampaně lze využít finanční peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité 

na volební kampaň. 

(76) Do 30 60 dnů po uplynutí doby uvedené v odstavci 5 nebo 6 4 se veškeré finanční 

peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň, s výjimkou finančních 

prostředků využitých na úhradu odvodu do státního rozpočtu podle odstavce 6, převedou 

na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel, a to 

v rozsahu a způsobem, který určí kandidát na funkci prezidenta republiky. 

(87) Volební účet lze zrušit teprve poté, co z něj byly podle odstavce 6 nebo 7 5 nebo 

6 převedeny veškeré finanční peněžní prostředky nevyužité na volební kampaň. 

 

§ 25 
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Náležitosti kandidátní listiny 

 

(1) Kandidátní listina obsahuje 

a) jméno a příjmení kandidáta, údaj o pohlaví, věk ke druhému dni volby prezidenta, 

zaměstnání nebo povolání, které kandidát v době podání kandidátní listiny zastává, případně 

jeho akademický nebo jiný titul, obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu, 

b) příslušnost kandidáta k politické straně nebo politickému hnutí, nebo údaj, že kandidát není 

členem žádné politické strany nebo politického hnutí (dále jen „bez politické příslušnosti“), 

c) jména a příjmení navrhujících poslanců nebo navrhujících senátorů s uvedením údaje, že se 

jedná o poslance nebo senátora, a jejich podpisy, anebo jméno, příjmení a datum narození 

navrhujícího občana s uvedením adresy místa jeho trvalého pobytu a jeho podpis, 

d) jméno a příjmení a datum narození zmocněnce navrhujících poslanců nebo navrhujících 

senátorů s uvedením adresy místa jeho trvalého pobytu, popřípadě adresu pro doručování 

nebo adresu elektronické pošty a jeho podpis; má-li navrhující občan zmocněnce, uvede údaje 

obdobně,. 

e) jméno a příjmení a datum narození členů volebního výboru s uvedením adresy místa jejich 

trvalého pobytu, popřípadě adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty a podpis. 

(2) Ke kandidátní listině se připojí 

a) vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu není 

známa překážka volitelnosti, popřípadě tato pomine ke dni volby prezidenta, že nedal souhlas 

k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině, a že údaje uvedené na kandidátní listině 

vztahující se k jeho osobě a k volebnímu výboru a jeho členům jsou pravdivé; v prohlášení 

kandidát dále uvede adresu místa trvalého pobytu a datum narození,. 

b) potvrzení o zřízení volebního účtu včetně bankovního spojení a údaje o finančních 

prostředcích převedených na volební účet podle § 24 odst. 4 věty první. 

(3) Podává-li kandidátní listinu navrhující občan, připojí petici podepsanou alespoň 

50 000 občany oprávněnými volit prezidenta republiky. Součástí petice jsou očíslované 

podpisové archy. V záhlaví petice a na každém jejím očíslovaném podpisovém archu se uvede 

skutečnost, že petice je určena na podporu kandidatury kandidáta na volbu prezidenta, jeho 

jméno a příjmení, rok narození a rok konání volby prezidenta. Každý občan, podporující 

kandidaturu kandidáta, uvede na podpisový arch své jméno, příjmení, datum narození 

a adresu místa trvalého pobytu a připojí vlastnoruční podpis. 

(4) Ministerstvo vnitra zjistí celkový počet občanů oprávněných volit prezidenta 

republiky podepsaných na petici. V případě, že na podpisovém archu petice chybí některý 

z požadovaných údajů nebo je uveden neúplně, do celkového počtu se nezapočítá. 

(5) Ministerstvo vnitra ověří správnost údajů na peticích namátkově na náhodně 

vybraném vzorku údajů u 8 500 občanů podepsaných na každé petici. Zjistí-li nesprávné 

údaje u méně než 3 % podepsaných občanů, nezapočítá Ministerstvo vnitra tyto občany 

do celkového počtu občanů podepsaných na petici. 

(6) Zjistí-li Ministerstvo vnitra postupem podle odstavce 5 nesprávné údaje u 3 % 

nebo více než 3 % podepsaných občanů, provede kontrolu u dalšího vzorku stejného rozsahu 

(dále jen „druhý kontrolní vzorek“). Zjistí-li Ministerstvo vnitra, že druhý kontrolní vzorek 

vykazuje chybovost u méně než 3 % občanů podepsaných na petici, nezapočítá Ministerstvo 

vnitra občany z obou kontrolních vzorků do celkového počtu občanů podepsaných na petici. 
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Zjistí-li Ministerstvo vnitra, že druhý kontrolní vzorek vykazuje chybovost u 3 % nebo více 

než 3 % občanů podepsaných na petici, odečte od celkového počtu občanů podepsaných 

na petici počet občanů, který procentuálně odpovídá chybovosti v obou kontrolních vzorcích. 

 

§ 35 

Volební kampaň 

 

(1) Volební kampaní se rozumí jakákoli propagace kandidáta na funkci prezidenta 

republiky a nebo volební agitace v jeho prospěch, zejména veřejné oznámení určené na jeho 

podporu nebo sloužící v jeho prospěch konané s vědomím kandidáta, včetně jakékoli 

doprovodné akce, za které se poskytne nebo obvykle poskytuje úplata, pokud k takové 

propagaci nebo volební agitaci došlo nejdříve v den vyhlášení volby prezidenta ve Sbírce 

zákonů, anebo i před tímto dnem, jestliže taková propagace nebo agitace trvá i ke dni 

vyhlášení volby prezidenta ve Sbírce zákonů. Za volební kampaň se považuje i sdělení 

v neprospěch jiného kandidáta na funkci prezidenta republiky. 

(2) Volební kampaň podle tohoto zákona začíná dnem vyhlášení volby prezidenta 

a končí dnem vyhlášení celkových výsledků volby prezidenta. 

(23) Volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech 

zveřejňovány nepravdivé údaje. 

(34) Propagace nebo volební agitace šířené prostřednictvím komunikačních médií 

musí obsahovat informaci o jejich zadavateli a zpracovateli; to platí obdobně i pro využití 

velkoplošných zařízení a sdělení v neprospěch kteréhokoli kandidáta na funkci prezidenta 

republiky. Kandidáti jsou povinni označit svým jménem a příjmením jimi využité 

prostředky volební kampaně. 

(45) Pro volební kampaň může starosta vyhradit plochu pro vylepení volebních 

plakátů, a to 16 dnů přede dnem volby prezidenta. Možnost jejího využívání musí odpovídat 

zásadě rovnosti kandidátů na funkci prezidenta republiky. K volební kampani nelze 

využívat komunikační média kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná 

krajem nebo obcí. 

(56) V době začínající 16 dnů a končící 48 hodin před zahájením volby prezidenta 

mají kandidáti na funkci prezidenta republiky, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, 

vyhrazeno v České televizi 5 hodin a v Českém rozhlase 5 hodin bezplatně poskytnutého 

vysílacího času. V době začínající 4 dny a končící 48 hodin před zahájením hlasování druhého 

kola volby prezidenta mají kandidáti na funkci prezidenta republiky, kteří postoupili 

do druhého kola volby prezidenta, vyhrazenu v České televizi 1 hodinu a v Českém rozhlasu 

1 hodinu bezplatně poskytnutého vysílacího času. Vyhrazený vysílací čas se rozdělí 

kandidátům rovným dílem. Termíny vysílacích časů určí Česká televize a Český rozhlas 

losem. Odpovědnost za obsah těchto pořadů mají kandidáti. Jestliže kandidátovi po zahájení 

volební kampaně zanikne kandidatura podle § 27, ztrácí nárok na vysílací čas. 

(67) V době počínající třetím dnem přede dnem volby prezidenta a končící ukončením 

hlasování nesmějí být žádným způsobem zveřejněny výsledky předvolebních nebo volebních 

průzkumů. 

(78) V objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí je 

ve dnech, ve kterých v těchto objektech probíhá hlasování, zakázána volební agitace 

pro kandidáty na funkci prezidenta republiky. 
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§ 36 

Financování volební kampaně 

 

(1) Financování volební kampaně zahrnuje veškeré příjmy a výdaje na volební 

kampaň. 

(2) O financování volební kampaně se vede účetnictví v plném rozsahu podle zákona 

upravujícího účetnictví. Členové volebního výboru písemně pověří vedením účetnictví 

jednoho ze členů. Za účetní jednotku se považuje volební výbor. 

(1) Financování volební kampaně zahrnuje veškeré výdaje na volební kampaň. 

K úhradě těchto výdajů lze použít pouze peněžní prostředky uložené na volebním účtu. 

(2) O financování volební kampaně vede kandidát na funkci prezidenta republiky 

účetnictví podle zákona upravujícího účetnictví. 

(3) Údaje o finančních peněžních prostředcích na volebním účtu se evidují 

s uvedením přehledu o původu těchto prostředků, včetně uvedení jména, příjmení, data 

narození a adresy místa pobytu fyzické osoby, která tyto prostředky poskytla obce, v níž má 

fyzická osoba, která tyto prostředky poskytla, trvalý pobyt, nebo, jde-li o právnickou 

osobu, s uvedením její obchodní firmy nebo názvu, sídla a identifikačního čísla osoby, bylo-li 

přiděleno. 

(4) Údaje o jiných plněních ocenitelných v penězích se evidují s uvedením přehledu 

o původu těchto plnění, včetně uvedení jména, příjmení, data narození a adresy místa pobytu 

fyzické osoby, která tato plnění poskytla obce, v níž má fyzická osoba, která tato plnění 

poskytla, trvalý pobyt, nebo, jde-li o právnickou osobu, s uvedením její obchodní firmy 

nebo názvu, sídla a identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno. 

 

§ 37 

Výdaje na volební kampaň 

 

(1) Výdaji na volební kampaň se rozumí součet všech finančních peněžních 

prostředků nebo jiných plnění ocenitelných v penězích, které kandidát na funkci prezidenta 

republiky vynaloží na úhradu nákladů volební kampaně, a to včetně nákladů vynaložených 

přede dnem podání kandidátní listiny. 

(2) Výdaje na volební kampaň nesmí přesáhnout částku 40 000 000 Kč včetně daně 

z přidané hodnoty, účastnil-li se kandidát pouze prvního kola volby, nebo částku 50 000 000 

Kč včetně daně z přidané hodnoty, účastnil-li se kandidát prvního i druhého kola volby. 

Do této částky se započítávají částky, které kandidát na funkci prezidenta republiky uhradil 

nebo má uhradit, včetně částek, které uhradily nebo se zavázaly za kandidáta uhradit třetí 

osoby. Bylo-li plnění, které je součástí volební kampaně, poskytnuto bezplatně nebo za cenu 

nižší než obvyklou, započítá se do této částky jeho obvyklá cena podle zákona upravujícího 

oceňování majetku státu. 

(3) Nejpozději 3 dny přede dnem volby musí být známy všechny osoby, které 

ve prospěch kandidáta na funkci prezidenta republiky uhradily nebo se zavázaly 

uhradit výdaje na volební kampaň, poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění. 

O těchto osobách se zveřejní na internetových stránkách kandidáta údaje stanovené 

v § 36 odst. 3. 
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§ 38 

Zveřejnění údajů o financování volební kampaně 

 

 (1) Volební výbor do 60 dnů ode dne vyhlášení celkového výsledku volby zveřejní 

způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách kandidáta a současně 

zašle mandátovému a imunitnímu výboru Senátu veškeré účetnictví týkající se volební 

kampaně, a to v listinné nebo elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým 

podpisem všemi členy volebního výboru nebo prostřednictvím datové schránky. 

  

 (2) Volební výbor do 15 dnů ode dne, kdy byly finanční prostředky na volebním účtu 

nevyužité na volební kampaň převedeny na veřejně prospěšný účel podle § 24 odst. 7, 

zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách kandidáta 

a současně zašle mandátovému a imunitnímu výboru Senátu informaci o tom, komu, v jakém 

rozsahu a na jaký veřejně prospěšný účel byly tyto finanční prostředky převedeny, a to 

v listinné nebo elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem všemi 

členy volebního výboru nebo prostřednictvím datové schránky. 

 

§ 38 

Zveřejnění údajů o financování volební kampaně 

 

(1) Kandidát na funkci prezidenta republiky zajistí, aby číslo volebního účtu 

a přístup k němu byly po dobu trvání tohoto účtu vymezenou v § 24 zveřejněny 

způsobem umožňujícím dálkový přístup na jeho internetových stránkách. Kandidát 

na funkci prezidenta republiky je povinen 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. 

(2) Kandidát na funkci prezidenta republiky do 90 dnů ode dne vyhlášení 

celkového výsledku volby zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na svých 

internetových stránkách zprávu o financování volební kampaně. 

(3) Zpráva podle odstavce 2 obsahuje 

a) přehled bezúplatných plnění poskytnutých kandidátovi na volební kampaň 

s uvedením obvyklé ceny, nejde-li o peněžitý dar, a údaje o dárcích a poskytovatelích 

v rozsahu stanoveném v § 36 odst. 3, jakož i výši výdajů na volební kampaň hrazených 

samotným kandidátem, 

b) přehled výdajů na volební kampaň s uvedením účelu, na který byly použity; je-li 

plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvedou se identifikační údaje 

poskytovatele v rozsahu stanoveném v § 36 odst. 3, 

c) přehled peněžitých dluhů, k jejichž splnění se kandidát na funkci prezidenta 

republiky v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal, s uvedením plnění, 

které bylo kandidátu na funkci prezidenta republiky věřitelem poskytnuto nebo k jehož 

poskytnutí se věřitel zavázal; je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvedou 

se identifikační údaje věřitele v rozsahu stanoveném v § 36 odst. 3.  

(4) Zprávu podle odstavce 2 zveřejní kandidát na funkci prezidenta republiky 

na formuláři, jehož vzor stanoví Úřad vyhláškou.  
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(5) Kandidát na funkci prezidenta republiky do 90 dnů ode dne vyhlášení 

celkového výsledku volby zašle Úřadu veškeré účetnictví týkající se volební kampaně 

a jím podepsanou zprávu o financování volební kampaně. 

 (6) Kandidát na funkci prezidenta republiky do 15 dnů ode dne, kdy byly 

peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň převedeny 

na veřejně prospěšný účel podle § 24 odst. 6, zveřejní způsobem umožňujícím dálkový 

přístup na svých internetových stránkách a současně zašle Úřadu jím podepsanou 

informaci o tom, komu, v jakém rozsahu a na jaký veřejně prospěšný účel byly tyto 

peněžní prostředky převedeny. 

 

§ 38a 

Dohled nad financováním volební kampaně 

 

(1) Úřad  

a) vykonává dohled nad financováním volební kampaně kandidátů, 

b) uveřejňuje na svých internetových stránkách adresu internetových stránek 

kandidátů, kde jsou zveřejňovány informace o financování volební kampaně, 

a účetnictví týkající se volební kampaně kandidátů, 

c) projednává přestupky a správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob 

a ukládá sankce. 

 (2) Úřad pro účely kontroly financování volební kampaně využívá ze základního 

registru obyvatel tyto referenční údaje: 

a) jméno, příjmení, 

b) datum narození, 

c) adresa místa pobytu, 

d) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 

(3) Úřad pro účely kontroly financování volební kampaně využívá z informačního 

systému evidence obyvatel tyto údaje: 

a) jméno, příjmení, rodné příjmení, 

b) datum narození, 

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

d) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 

(4) Úřad pro účely kontroly financování volební kampaně využívá z informačního 

systému cizinců tyto údaje: 

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

b) datum narození, 

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

d) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 

e) státní občanství. 
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(5) Úřad pro účely kontroly financování volební kampaně využívá ze základního 

registru osob tyto referenční údaje: 

a) obchodní firma nebo název právnické osoby, 

b) adresa sídla, 

c) statutární orgán, 

d) identifikační číslo osoby, 

e) datum vzniku, 

f) datum zániku, 

g) právní stav. 

(6) Z údajů podle odstavců 2 až 5 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. 

 

HLAVA VI 

SPRÁVNÍ DELIKTY 

 

§ 62 

Přestupky 

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 35 odst. 6 zveřejní 

předvolební nebo volební průzkumy. 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 30 000 Kč. 

 

§ 62 

Přestupky 

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  

a) v rozporu s § 35 odst. 4 nezajistí, aby propagace nebo volební agitace šířená 

prostřednictvím komunikačních médií nebo s využitím velkoplošného zařízení anebo 

sdělení v neprospěch kterékoliv kandidáta na funkci prezidenta republiky obsahovaly 

informaci o zadavateli a zpracovateli,  

b) v rozporu s § 35 odst. 5 využije nebo umožní využití komunikačních médií kraje nebo 

obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí, k volební kampani, 

nebo 

c) v rozporu s § 35 odst. 7 zveřejní výsledky předvolebních a volebních průzkumů 

v době počínající třetím dnem přede dnem volby prezidenta a končící ukončením 

hlasování. 

(2) Kandidát na funkci prezidenta republiky se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 24 odst. 1 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 24 
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odst. 2, 

b) užívá peněžní prostředky uložené na volebním účtu v rozporu s § 24 odst. 3, 

c) v rozporu s § 24 odst. 4 nakládá s peněžními prostředky na volebním účtu 

nevyužitými na volební kampaň po dobu, po kterou se vede řízení o správním deliktu 

týkajícím se porušení pravidel financování volební kampaně, nebo po dobu 180 dnů 

ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb, 

d) nepřevede peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň podle 

§ 24 odst. 6, 

e) zruší volební účet v rozporu s § 24 odst. 7, 

f) v rozporu s § 35 odst. 4 neoznačí svým jménem a příjmením jím využité prostředky 

volební kampaně, 

g) v rozporu s § 36 odst. 2 nevede účetnictví o financování volební kampaně, 

h) neuvede údaje o peněžních prostředcích na volebním účtu podle § 36 odst. 3, 

i) neuvede údaje o jiných plněních ocenitelných v penězích podle § 36 odst. 4, 

j) v rozporu s § 37 odst. 2 nezajistí, aby výdaje na volební kampaň pro volbu prezidenta 

nepřesáhly stanovenou částku, 

k) v rozporu s § 37 odst. 3 nezveřejní požadované údaje o osobách, které uhradily nebo 

se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň nebo poskytly peněžitý dar nebo 

bezúplatné plnění, nebo 

l) nesplní některou z povinností podle § 38 související se zveřejněním údajů 

o financování volební kampaně, obsahem zprávy o financování volební kampaně, 

zasláním podkladů o účetnictví Úřadu nebo o převedení prostředků z volebního účtu. 

(3) K projednání přestupku podle 

a) odstavce 1 písm. a) a b) a odstavce 2 je příslušný Úřad; proti rozhodnutí Úřadu nelze 

podat rozklad ani jej přezkoumat v přezkumném řízení, 

b) odstavce 1 písm. c) je příslušný krajský úřad podle místa bydliště fyzické osoby; 

pokuta je příjmem rozpočtu kraje, který ji uložil. 

(4) Za přestupek lze uložit pokutu od  

a) 10 000 Kč do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. a) 

nebo l), 

b) 20 000 Kč do 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. h), i) nebo k), 

c) 30 000 Kč do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b), c), d), e), f) 

nebo g), 

d) 10 000 Kč do výše jeden a půl násobku částky, o kterou byl překročen limit výdajů 

na volební kampaň, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. j). 

  

§ 63 

Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob 
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(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel rozhlasového 

nebo televizního vysílání anebo vydavatel periodického tisku dopustí správního deliktu tím, 

že v rozporu s § 35 odst. 6 zveřejní předvolební nebo volební průzkumy. 

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 500 000 Kč. 

 

§ 63 

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob 

  

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že  

a) v rozporu s § 35 odst. 4 nezajistí, aby propagace nebo volební agitace šířená 

prostřednictvím komunikačních médií nebo s využitím velkoplošného zařízení anebo 

sdělení v neprospěch kterékoliv kandidáta na funkci prezidenta republiky obsahovaly 

informaci o zadavateli a zpracovateli,  

b) v rozporu s § 35 odst. 5 využije nebo umožní využití komunikačních médií kraje nebo 

obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí, k volební kampani, 

nebo  

c) v rozporu s § 35 odst. 7 zveřejní výsledky předvolebních a volebních průzkumů 

v době počínající třetím dnem přede dnem volby prezidenta a končící ukončením 

hlasování. 

(2) Správní delikty podle odstavce 1 písm. a) a b) projednává Úřad. 

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

(3) Správní delikty podle odstavce 1 písm. c) projednává krajský úřad 

v přenesené působnosti místně příslušný podle sídla právnické osoby. Pokuta je příjmem 

rozpočtu kraje, který ji uložil.  

(4) Za správní delikt se uloží pokuta od 10 000 Kč do 100 000 Kč. 

 

§ 64 

Společná ustanovení ke správním deliktům 

 

(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 a k okolnostem, za nichž byl 

spáchán. 

(3) Odpovědnost právnické fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osoby 

za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 3 měsíců ode dne, 

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

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává krajský úřad 

v přenesené působnosti.  

(54) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo 

v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu 

právnické osoby. 
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(65) Uložením pokuty nejsou dotčena sankční ustanovení zákona upravujícího 

provozování rozhlasového a televizního vysílání. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne nabytí 

právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena. 

 

§ 67 

Řízení ve věci porušení pravidel financování volební kampaně 

 

(1) Podáním návrhu se může kandidát na funkci prezidenta republiky domáhat, aby 

soud podle jiného právního předpisu12) rozhodl o tom, že došlo k porušení pravidel 

financování volební kampaně podle tohoto zákona přijetím finančních prostředků nebo jiného 

plnění ocenitelného v penězích, u kterých není znám nebo uveden skutečný původ, 

překročením limitu výdajů na volební kampaň nebo porušením povinnosti vést o financování 

volební kampaně účetnictví nebo je podle tohoto zákona zveřejnit, a jakým způsobem 

a v jakém rozsahu byla tato povinnost porušena. 

(2) Návrh je třeba podat nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy bylo způsobem 

umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách kandidáta zveřejněno vyúčtování 

volební kampaně, nebo do 60 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro jeho zveřejnění. 

 

§ 68 

Příslušnost soudu 

  

K řízení podle § 65 a 66 je příslušný Nejvyšší správní soud. K řízení podle § 67 je 

příslušný Městský soud v Praze. 

*** 

Přechodná ustanovení 

 

1. Ministerstvo vnitra zašle Úřadu pro dohled nad financováním politických stran 

a politických hnutí seznam kandidátů na funkci prezidenta republiky, kteří podali kandidátní 

listinu, podle § 21 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 

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

zákona. 

 

2. Pravidla volební kampaně a jejího financování podle § 24 a 25, § 35 až 38a a § 62 

až 64 zákona č. 275/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se 

uplatní poprvé při volbě prezidenta republiky vyhlášené po nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

3. Byla-li volba prezidenta republiky vyhlášena přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona, použije se pro účely kontroly financování volební kampaně v souvislosti s volbou 

prezidenta republiky § 67 a 68 zákona č. 275/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona. 
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Zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu 

 

 

§ 41 

Mandátový a imunitní výbor 

 

(1) Mandátový a imunitní výbor zejména 

a) zkoumá, zda jednotliví senátoři byli platně zvoleni, a svá zjištění předkládá Senátu, 

b) zkoumá, zda mandát senátora nezanikl, a v pochybnostech o zániku mandátu senátora 

pro ztrátu volitelnosti nebo pro neslučitelnost funkce s výkonem funkce senátora předkládá 

svá zjištění s návrhem předsedovi Senátu, 

c) zjišťuje, zda jsou v imunitních věcech dány podmínky pro trestní stíhání senátora nebo 

soudce Ústavního soudu, provede urychleně nutná šetření a umožní senátorovi nebo soudci 

Ústavního soudu, aby se osobně jednání zúčastnil a k věci vyjádřil; zprávu o výsledku svých 

zjištění s návrhem na rozhodnutí předkládá Senátu, 

d) vede disciplinární řízení proti senátorovi a rozhoduje v něm, 

e) zkoumá, zda financování volební kampaně kandidáta na funkci prezidenta republiky 

proběhlo v souladu s pravidly podle zákona upravujícího volbu prezidenta republiky; zjistí-li 

porušení pravidel financování volební kampaně, zveřejní jím zjištěné porušení pravidel 

financování volební kampaně způsobem umožňujícím dálkový přístup, 

fe) plní úkoly stanovené zvláštním zákonem.21) 

(2) Jednání mandátového a imunitního výboru je vždy neveřejné. Mohou se jej 

zúčastnit jen jeho členové a jiné osoby, u kterých to stanoví Ústava.22) Další osoby se mohou 

zúčastnit jednání mandátového a imunitního výboru jen s jeho souhlasem. 

____________________  

21) Například zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou 

veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění 

pozdějších předpisů. 
22) Čl. 38 odst. 1 a čl. 64 odst. 1 Ústavy. 

*** 

Přechodné ustanovení 

 

Byla-li volba prezidenta republiky vyhlášena přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona, použije se pro účely kontroly financování volební kampaně v souvislosti s volbou 

prezidenta republiky § 41 odst. 1 písm. e) zákona č. 107/1999 Sb., ve znění účinném přede 

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

 

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní 

 

 

§ 90a 

Řízení ve věci porušení pravidel financování volební kampaně 
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(1) Za podmínek stanovených zákonem upravujícím volbu prezidenta republiky se 

může kandidát na funkci prezidenta republiky domáhat, aby soud rozhodl o tom, 

že v souvislosti s volbou prezidenta republiky došlo k porušení pravidel financování volební 

kampaně 

a) přijetím finančních prostředků nebo jiného plnění ocenitelného v penězích, u kterého není 

znám či uveden skutečný původ, 

b) překročením limitu výdajů na volební kampaň, nebo 

c) porušením povinnosti vést o financování volební kampaně účetnictví nebo je podle 

zvláštního zákona zveřejnit, 

a jakým způsobem a v jakém rozsahu byla tato povinnost porušena. 

(2) Účastníky řízení jsou navrhovatel, příslušný volební výbor a jeho členové 

a kandidát na funkci prezidenta republiky, jehož volební kampaně se návrh týká. 

(3) Rozhodne-li soud rozsudkem o tom, že došlo k porušení pravidel financování 

volební kampaně a jakým způsobem a v jakém rozsahu, rozhodne současně, že volební výbor 

je ve lhůtě stanovené soudem, která nesmí být kratší než 60 dnů, povinen odvést do státního 

rozpočtu částku odpovídající jeden a půl násobku částky, 

a) která odpovídá hodnotě přijatých finančních prostředků nebo jiných plnění ocenitelných 

v penězích, u kterých není znám či uveden skutečný původ, 

b) o kterou byl překročen limit výdajů na volební kampaň, nebo 

c) jíž se týkalo porušení povinnosti vést o financování volební kampaně účetnictví nebo je 

podle zvláštního zákona zveřejnit. 

*** 

Přechodná ustanovení 

 

1. Řízení ve věci porušení pravidel financování volební kampaně v souvislosti s volbou 

prezidenta republiky zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí 

podle zákona č. 150/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona. 

 

2. Byla-li volba prezidenta republiky vyhlášena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, 

použije se pro účely kontroly financování volební kampaně v souvislosti s volbou 

prezidenta republiky úprava řízení ve věci porušení pravidel financování volební 

kampaně podle zákona č. 150/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona. 

 

 

ÚČINNOST 

 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017. 
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