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Příloha k usnesení č. 513 
 
 

 
Pozměňovací návrhy 

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

 
 

1. V názvu zákona slovo „některé“ vypustit. 
 

2. V čl. I bodu 1 v § 16 odst. 2 slovo „účastní“ nahradit slovy „hodlá účastnit“. 
 

3. V čl. I bodu 6 v § 16c odst. 3 větě první za slova „částek, které“ vložit slova „s jejich 
vědomím“. 
 

4. V čl. I bodu 6 v § 16e odst. 1 slovo „evidována“ nahradit slovem „zapsána“. 
 

5. V čl. I bodu 6 v § 16e odstavce 3 až 8 upravit takto: 

„(3) Žádost o registraci třetí osoby musí obsahovat jméno, příjmení, státní 
občanství, adresu trvalého pobytu a rodné číslo, nebo není-li přiděleno, datum 
narození, jde-li o fyzickou osobu, a název nebo obchodní firmu, sídlo, právní formu a 
identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu. 

(4) Úřad na základě úplné žádosti třetí osoby bezodkladně přidělí třetí osobě 
evidenční číslo a provede registraci a zároveň zveřejní údaje o registraci na svých 
internetových stránkách. Registraci osoby uvedené v odstavci 2 Úřad rozhodnutím 
odmítne; proti tomuto rozhodnutí nelze podat rozklad ani jej přezkoumat 
v přezkumném řízení.  Registrovaná třetí osoba může zahájit účast ve volební kampani 
nejdříve dnem následujícím po dni registrace. 

(5) Zveřejnění údajů o registraci podle odstavce 4 obsahuje údaje z žádosti 
s výjimkou rodného čísla, a dále evidenční číslo třetí osoby a datum registrace. 

(6) Registrovaná třetí osoba je povinna si pro financování volební kampaně 
zřídit volební účet a oznámit Úřadu adresu svých internetových stránek, kde budou 
zveřejňovány informace o financování volební kampaně, a zřízení volebního účtu 
a adresu internetových stránek, na kterých je volební účet přístupný.  

(7) Financování volební kampaně registrovanou třetí osobou zahrnuje veškeré 
její výdaje na volební kampaň. Výdaji registrované třetí osoby na volební kampaň se 
rozumí peněžní prostředky a jiná plnění ocenitelná v penězích, které vynaložila na 
volební kampaň. K úhradě těchto výdajů lze použít pouze peněžní prostředky uložené 
na volebním účtu registrované třetí osoby. Na volební účet registrované třetí osoby je 
možné vložit peněžní prostředky pouze převodem z jiného bankovního účtu. 
Registrovaná třetí osoba prokáže Úřadu na jeho výzvu, kdo je vlastníkem bankovního 
účtu, z něhož byly peněžní prostředky na volební účet převedeny. 

(8) Výdaje registrované třetí osoby na volební kampaň nesmí přesáhnout 

a) pro volby do Poslanecké sněmovny částku 1 800 000 Kč včetně daně z přidané 
hodnoty, 
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b) pro volby do Senátu částku 40 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty za každý 
volební obvod, koná-li se pouze první kolo voleb, nebo částku 50 000 Kč včetně daně 
z přidané hodnoty za každý volební obvod, koná-li se první i druhé kolo voleb.“. 

 

6. V čl. I bodu 6 v § 16e za odstavec 8 vložit nový odstavec 9, který zní: 

„(9) Do částky podle odstavce 8 se započítávají částky, které registrovaná třetí 
osoba uhradila nebo má uhradit, včetně částek, které za ni uhradila nebo se zavázala 
uhradit jiná osoba. 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.“. 

Dosavadní odstavce 9 až 11 označit jako odstavce 10 až 12. 
 

7. V čl. I bodu 6 v § 16e odst. 11 a 12 slova „odstavce 9“ nahradit slovy „odstavce 10“. 
 

8. V čl. I bodu 6 v § 16f odst. 1 písm. a) slova „a nezávislých kandidátů“ nahradit slovy  
„, nezávislých kandidátů a registrovaných třetích osob“. 

 
9. V čl. I bodu 6 v § 16f odst. 1 na konci textu písmene b) doplnit slova „, a adresu 

internetových stránek registrovaných třetích osob, kde jsou zveřejňovány informace  
o financování volební kampaně a na kterých je přístupný volební účet registrované 
třetí osoby“. 

 
10. V čl. I bodu 6 v § 16f odst. 1 za písmeno b) vložit nové písmeno c), které zní: 

„c) provádí registraci třetích osob, které se hodlají účastnit volební kampaně, 
rozhoduje o odmítnutí registrace třetí osoby a zveřejňuje údaje o registraci na svých 
internetových stránkách,“. 

Dosavadní písmeno c) označit jako písmeno d). 
 

11. V čl. I bodu 6 v § 16g odstavec 1 upravit takto: 

„(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  

a) v rozporu s § 16 odst. 2 se účastní volební kampaně bez předchozí registrace  
ve zvláštním registru Úřadu,  

b) v rozporu s § 16 odst. 4 využije nebo umožní využití komunikačních médií kraje 
nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí, k volební 
kampani,  

c) v rozporu s § 16 odst. 6 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,  

d) v rozporu s § 16 odst. 6 neoznačí prostředky volební kampaně jménem a příjmením 
a evidenčním číslem registrované třetí osoby, 

e) v rozporu s § 16 odst. 7 zveřejní výsledky předvolebních a volebních průzkumů 
v době počínající třetím dnem přede dnem voleb do Parlamentu České republiky 
a končící ukončením hlasování,  
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f) v rozporu s § 16e odst. 6 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle  
§ 16e odst. 6 nebo neoznámí Úřadu skutečnosti podle § 16e odst. 6, 

g) vloží na volební účet peněžní prostředky v rozporu s § 16e odst. 7 nebo v rozporu 
s § 16e odst. 7 neprokáže, kdo je vlastníkem bankovního účtu, ze kterého byly 
převedené peněžní prostředky na volební účet, 

h) v rozporu s § 16e odst. 8 nezajistí, aby její výdaje na volební kampaň pro volby 
do Poslanecké sněmovny nebo pro volby do Senátu nepřesáhly stanovenou částku, 

i) nevede evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 16e odst. 10 nebo 
ji vede v rozporu s § 16e odst. 10, 

j) nepředloží výpisy z volebního účtu a evidenci o použití prostředků na volební 
kampaň podle § 16e odst. 11, nebo 

k) nezveřejní přehled výdajů na volební kampaň podle § 16e odst. 12.“. 
 
12. V čl. I bodu 6 v § 16g odst. 3 písm. a) slova „a), b) a d)“ nahradit slovy „a) až d) a f) 

až k)“. 
 

13. V čl. I bodu 6 v § 16g odst. 3 písm. b) text „písm. c)“ nahradit textem „písm. e)“. 
 

14. V čl. I bodu 6 v § 16h odstavec 1 upravit takto: 

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

a) v rozporu s § 16 odst. 2 se účastní volební kampaně bez předchozí registrace  
ve zvláštním registru Úřadu,  

b) v rozporu s § 16 odst. 4 využije nebo umožní využití komunikačních médií kraje 
nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí, k volební 
kampani,  

c) v rozporu s § 16 odst. 6 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,  

d) v rozporu s § 16 odst. 6 neoznačí prostředky volební kampaně názvem, zkratkou 
nebo jménem a příjmením a evidenčním číslem registrované třetí osoby, 

e) v rozporu s § 16 odst. 7 zveřejní výsledky předvolebních a volebních průzkumů  
v době počínající třetím dnem přede dnem voleb do Parlamentu České republiky  
a končící ukončením hlasování,  

f) v rozporu s § 16e odst. 6 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle  
§ 16e odst. 6 nebo neoznámí Úřadu skutečnosti podle § 16e odst. 6, 

g) vloží na volební účet peněžní prostředky v rozporu s § 16e odst. 7 nebo v rozporu 
s § 16e odst. 7 neprokáže, kdo je vlastníkem bankovního účtu, ze kterého byly 
převedené peněžní prostředky na volební účet, 

h) v rozporu s § 16e odst. 8 nezajistí, aby její výdaje na volební kampaň pro volby do 
Poslanecké sněmovny nebo pro volby do Senátu nepřesáhly stanovenou částku, 
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i) nevede evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 16e odst. 10 nebo 
ji vede v rozporu s § 16e odst. 10, 

j) nepředloží výpisy z volebního účtu a evidenci o použití prostředků na volební 
kampaň podle § 16e odst. 11, nebo 

k) nezveřejní přehled výdajů na volební kampaň podle § 16e odst. 12.“. 
 
15. V čl. I bodu 6 v § 16h odst. 3 slova „a), b) a d)“ nahradit slovy „a) až d) a f) až k)“. 

 
16. V čl. I bodu 6 v § 16h odst. 4 text „písm. c)“ nahradit textem „písm. e)“. 

 
17. V čl. I bodu 12 za slovo „osob“ vložit slova „a odmítnutí registrace třetí osoby 

Úřadem“. 
 

18. V čl. III bodu 3 v § 56a odst. 2 slovo „účastní“ nahradit slovy „hodlá účastnit“ a slova 
„, jejich kandidáta anebo nezávislého kandidáta“ nahradit slovy „anebo jejich 
kandidáta“. 

 
19. V čl. III bodu 3 v § 56d odst. 2 větě druhé za slova „částek, které“ vložit slova 

„s jejich vědomím“. 
 
20. V čl. III bodu 3 v § 56f odst. 1 slovo „evidována“ nahradit slovem „zapsána“.  

 
21. V čl. III bodu 3 v § 56f odstavce 3 až 8 upravit takto: 

„(3) Žádost o registraci třetí osoby musí obsahovat jméno, příjmení, státní 
občanství, adresu trvalého pobytu a rodné číslo, nebo není-li přiděleno, datum 
narození, jde-li o fyzickou osobu, a název nebo obchodní firmu, sídlo, právní formu a 
identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu.  

(4) Úřad na základě úplné žádosti třetí osoby bezodkladně přidělí třetí osobě 
evidenční číslo a provede registraci a zároveň zveřejní údaje o registraci na svých 
internetových stránkách. Registraci osoby uvedené v odstavci 2 Úřad rozhodnutím 
odmítne; proti tomuto rozhodnutí nelze podat rozklad ani jej přezkoumat 
v přezkumném řízení. Registrovaná třetí osoba může zahájit účast ve volební kampani 
nejdříve dnem následujícím po dni registrace. 

(5) Zveřejnění údajů o registraci podle odstavce 4 obsahuje údaje z žádosti 
s výjimkou rodného čísla, a dále evidenční číslo třetí osoby a datum registrace. 

(6) Registrovaná třetí osoba je povinna si pro financování volební kampaně 
zřídit volební účet a oznámit Úřadu adresu svých internetových stránek, kde budou 
zveřejňovány informace o financování volební kampaně, a zřízení volebního účtu 
a adresu internetových stránek, na kterých je volební účet přístupný.  

(7) Financování volební kampaně registrovanou třetí osobou zahrnuje veškeré 
její výdaje na volební kampaň. Výdaji registrované třetí osoby na volební kampaň  
se rozumí peněžní prostředky a jiná plnění ocenitelná v penězích, které vynaložila na 
volební kampaň. K úhradě těchto výdajů lze použít pouze peněžní prostředky uložené 
na volebním účtu registrované třetí osoby. Na volební účet registrované třetí osoby  
je možné vložit peněžní prostředky pouze převodem z jiného bankovního účtu. 
Registrovaná třetí osoba prokáže Úřadu na jeho výzvu, kdo je vlastníkem bankovního 
účtu, z něhož byly peněžní prostředky na volební účet převedeny. 
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(8) Výdaje registrované třetí osoby na volební kampaň nesmí přesáhnout 
násobek částky 140 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty a počtu krajů, v nichž 
registrovaná třetí osoba vede volební kampaň.“. 
 

22. V čl. III bodu 3 v § 56f za odstavec 8 vložit nový odstavec 9, který zní: 

„(9) Do částky podle odstavce 8 se započítávají částky, které registrovaná třetí 
osoba uhradila nebo má uhradit, včetně částek, které za ni uhradila nebo se zavázala 
uhradit jiná osoba. 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.“. 

Dosavadní odstavce 9 až 11 označit jako odstavce 10 až 12. 
 

23. V čl. III bodu 3 v § 56f odst. 11 a 12 slova „odstavce 9“ nahradit slovy „odstavce 10“. 
 

24. V čl. III bodu 3 v § 56g odst. 1 písm. a) slova „a koalic“ nahradit slovy „, koalic  
 a registrovaných třetích osob“. 

 
25. V čl. III bodu 3 v § 56g odst. 1 na konci textu písmene b) doplnit slova „, a adresu 

internetových stránek registrovaných třetích osob, kde jsou zveřejňovány informace 
o financování volební kampaně a na kterých je přístupný volební účet registrované 
třetí osoby“. 

 
26. V čl. III bodu 3 v § 56g odst. 1 za písmeno b) vložit nové písmeno c), které zní: 

„c) provádí registraci třetích osob, které se hodlají účastnit volební kampaně, 
rozhoduje o odmítnutí registrace třetí osoby a zveřejňuje údaje o registraci na svých 
internetových stránkách,“. 

Dosavadní písmeno c) označit jako písmeno d). 
 

27. V čl. III bodu 4 v § 57 odstavec 1 upravit takto: 

„(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  

a) v rozporu s § 56a odst. 2 se účastní volební kampaně bez předchozí registrace  
ve zvláštním registru Úřadu, 

b) v rozporu s § 56a 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, 

c) v rozporu s § 56a odst. 5 neoznačí prostředky volební kampaně jménem  
a příjmením a evidenčním číslem registrované třetí osoby, 

d) v rozporu s § 56a odst. 6 využije nebo umožní využití komunikačních médií kraje 
nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí, k volební 
kampani, 

e) v rozporu s § 56a odst. 7 zveřejní výsledky předvolebních a volebních průzkumů  
v době počínající třetím dnem přede dnem voleb do zastupitelstev krajů a končící 
ukončením hlasování, 
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f) v rozporu s § 56f odst. 6 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle  
§ 56f odst. 6 nebo neoznámí Úřadu skutečnosti podle § 56f odst. 6, 

g) vloží na volební účet peněžní prostředky v rozporu s § 56f odst. 7 nebo v rozporu s 
§ 56f odst. 7 neprokáže, kdo je vlastníkem bankovního účtu, ze kterého byly 
převedené peněžní prostředky na volební účet, 

h) v rozporu s § 56f odst. 8 nezajistí, aby její výdaje na volební kampaň nepřesáhly 
stanovenou částku, 

i) nevede evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 56f odst. 10 nebo ji 
vede v rozporu s § 56f odst. 10, 

j) nepředloží výpisy z volebního účtu a evidenci o použití prostředků na volební 
kampaň podle § 56f odst. 11, nebo 

k) nezveřejní přehled výdajů na volební kampaň podle § 56f odst. 12.“. 
 
28. V čl. III bodu 4 v § 57 odst. 2 písm. a) slova „a), b) a d)“ nahradit slovy „a) až d) a f) 

až k)“. 
 

29. V čl. III bodu 4 v § 57 odst. 2 písm. b) text „písm. c)“ nahradit textem „písm. e)“. 
 

30. V čl. III bodu 4 v § 58 odstavec 1 upravit takto: 

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

a) v rozporu s § 56a odst. 2 se účastní volební kampaně bez předchozí registrace  
ve zvláštním registru Úřadu,  

b) v rozporu s § 56a 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, 

c) v rozporu s § 56a odst. 5 neoznačí prostředky volební kampaně názvem, zkratkou 
nebo jménem a příjmením a evidenčním číslem registrované třetí osoby, 

d) v rozporu s § 56a odst. 6 využije nebo umožní využití komunikačních médií kraje 
nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí, k volební 
kampani, 

e) v rozporu s § 56a odst. 7 zveřejní výsledky předvolebních a volebních průzkumů  
v době počínající třetím dnem přede dnem voleb do zastupitelstev krajů a končící 
ukončením hlasování, 

f) v rozporu s § 56f odst. 6 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle  
§ 56f odst. 6 nebo neoznámí Úřadu skutečnosti podle § 56f odst. 6, 

g) vloží na volební účet peněžní prostředky v rozporu s § 56f odst. 7 nebo v rozporu s 
§ 56f odst. 7 neprokáže, kdo je vlastníkem bankovního účtu, ze kterého byly 
převedené peněžní prostředky na volební účet, 

h) v rozporu s § 56f odst. 8 nezajistí, aby její výdaje na volební kampaň nepřesáhly 
stanovenou částku, 

i) nevede evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 56f odst. 10 nebo ji 
vede v rozporu s § 56f odst. 10, 
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j) nepředloží výpisy z volebního účtu a evidenci o použití prostředků na volební 
kampaň podle § 56f odst. 11, nebo 

k) nezveřejní přehled výdajů na volební kampaň podle § 56f odst. 12.“. 
 

31. V čl. III bodu 4 v § 58 odst. 3 slova „a), b) a d)“ nahradit slovy „a) až d) a f) až k)“. 
 

32. V čl. III bodu 4 v § 58 odst. 4 text „písm. c)“ nahradit textem „písm. e)“. 
 

33. V čl. III doplnit nový bod 6, který zní: 

„6. V § 65 se slova „postupu podle § 57 a 58“ nahrazují slovy „řízení o přestupcích 
a správních deliktech právnických a podnikajících fyzických osob a odmítnutí 
registrace třetí osoby Úřadem“.“. 

 
34. V čl. V bodu 4 v § 59 odst. 2 slovo „účastní“ nahradit slovy „hodlá účastnit“. 

 
35. V čl. V bodu 7 v § 59c odst. 2 větě druhé za slova „částek, které“ vložit slova „s jejich 

vědomím“. 
 

36. V čl. V bodu 7 v § 59e odst. 1 slovo „evidována“ nahradit slovem „zapsána“.  
 

37. V čl. V bodu 7 v § 59e odstavce 3 až 8 upravit takto: 

„(3) Žádost o registraci třetí osoby musí obsahovat jméno, příjmení, státní 
občanství, adresu trvalého pobytu a rodné číslo, nebo není-li přiděleno, datum 
narození, jde-li o fyzickou osobu, a název nebo obchodní firmu, sídlo, právní formu a 
identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu.  

(4) Úřad na základě úplné žádosti třetí osoby bezodkladně přidělí třetí osobě 
evidenční číslo a provede registraci a zároveň zveřejní údaje o registraci na svých 
internetových stránkách. Registraci osoby uvedené v odstavci 2 Úřad rozhodnutím 
odmítne; proti tomuto rozhodnutí nelze podat rozklad ani jej přezkoumat 
v přezkumném řízení.  Registrovaná třetí osoba může zahájit účast ve volební kampani 
nejdříve dnem následujícím po dni registrace. 

(5) Zveřejnění údajů o registraci podle odstavce 4 obsahuje údaje z žádosti 
s výjimkou rodného čísla, a dále evidenční číslo třetí osoby a datum registrace. 

(6) Registrovaná třetí osoba je povinna si pro financování volební kampaně 
zřídit volební účet a oznámit Úřadu adresu svých internetových stránek, kde budou 
zveřejňovány informace o financování volební kampaně, a zřízení volebního účtu 
a adresu internetových stránek, na kterých je volební účet přístupný.  

(7) Financování volební kampaně registrovanou třetí osobou zahrnuje veškeré 
její výdaje na volební kampaň. Výdaji registrované třetí osoby na volební kampaň se 
rozumí peněžní prostředky a jiná plnění ocenitelná v penězích, které vynaložila na 
volební kampaň. K úhradě těchto výdajů lze použít pouze peněžní prostředky uložené 
na volebním účtu registrované třetí osoby. Na volební účet registrované třetí osoby je 
možné vložit peněžní prostředky pouze převodem z jiného bankovního účtu. 
Registrovaná třetí osoba prokáže Úřadu na jeho výzvu, kdo je vlastníkem bankovního 
účtu, z něhož byly peněžní prostředky na volební účet převedeny. 
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(8) Výdaje registrované třetí osoby na volební kampaň nesmí přesáhnout 
částku 1 000 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty.“. 

 
38. V čl. V bodu 7 v § 59e za odstavec 8 vložit nový odstavec 9, který zní: 

„(9) Do částky podle odstavce 8 se započítávají částky, které registrovaná třetí 
osoba uhradila nebo má uhradit, včetně částek, které za ni uhradila nebo se zavázala 
uhradit jiná osoba. 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.“. 

Dosavadní odstavce 9 až 11 označit jako odstavce 10 až 12. 
 

39. V čl. V bodu 7 v § 59e odst. 11 a 12 slova „odstavce 9“ nahradit slovy „odstavce 10“. 
 

40. V čl. V bodu 7 v § 59f odst. 1 písm. a) slova „a koalic“ nahradit slovy „, koalic 
a registrovaných třetích osob“. 

 
41. V čl. V bodu 7 v § 59f odst. 1 na konci textu písmene b) doplnit slova „, a adresu 

internetových stránek registrovaných třetích osob, kde jsou zveřejňovány informace  
o financování volební kampaně a na kterých je přístupný volební účet registrované 
třetí osoby“. 

 
42. V čl. V bodu 7 v § 59f odst. 1 za písmeno b) vložit nové písmeno c), které zní: 

„c) provádí registraci třetích osob, které se hodlají účastnit volební kampaně, 
rozhoduje o odmítnutí registrace třetí osoby a zveřejňuje údaje o registraci na svých 
internetových stránkách,“. 

Dosavadní písmeno c) označit jako písmeno d). 
 

43. V čl. V bodu 8 v § 62 odstavec 2 upravit takto: 

„(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  

a) v rozporu s § 59 odst. 2 se účastní volební kampaně bez předchozí registrace  
ve zvláštním registru Úřadu,  

b) v rozporu s § 59 odst. 4 využije nebo umožní využití komunikačních médií kraje 
nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí, k volební 
kampani,  

c) v rozporu s § 59 odst. 6 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,  

d) v rozporu s § 59 odst. 6 neoznačí prostředky volební kampaně jménem a příjmením 
a evidenčním číslem registrované třetí osoby, 

e) v rozporu s § 59 odst. 7 zveřejní výsledky předvolebních a volebních průzkumů  
v době počínající třetím dnem přede dnem voleb do Evropského parlamentu a končící 
ukončením hlasování,  

f) v rozporu s § 59e odst. 6 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle  
§ 59e odst. 6 nebo neoznámí Úřadu skutečnosti podle § 59e odst. 6, 
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g) vloží na volební účet peněžní prostředky v rozporu s § 59e odst. 7 nebo v rozporu 
s § 59e odst. 7 neprokáže, kdo je vlastníkem bankovního účtu, ze kterého byly 
převedené peněžní prostředky na volební účet, 

h) v rozporu s § 59e odst. 8 nezajistí, aby její výdaje na volební kampaň nepřesáhly 
stanovenou částku, 

i) nevede evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 59e odst. 10 nebo 
ji vede v rozporu s § 59e odst. 10, 

j) nepředloží výpisy z volebního účtu a evidenci o použití prostředků na volební 
kampaň podle § 59e odst. 11, nebo 

k) nezveřejní přehled výdajů na volební kampaň podle § 59e odst. 12.“. 
 

44. V čl. V bodu 8 v § 62 odst. 3 písm. b) slova „a), b) a d)“ nahradit slovy „a) až d) a f) 
až k)“. 
 

45. V čl. V bodu 8 v § 62 odst. 3 písm. c) text „písm. c)“ nahradit textem „písm. e)“. 
 

46. V čl. V bodu 8 v § 63 odstavec 1 upravit takto: 

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

a) v rozporu s § 59 odst. 2 se účastní volební kampaně bez předchozí registrace  
ve zvláštním registru Úřadu,  

b) v rozporu s § 59 odst. 4 využije nebo umožní využití komunikačních médií kraje 
nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí, k volební 
kampani,  

c) v rozporu s § 59 odst. 6 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,  

d) v rozporu s § 59 odst. 6 neoznačí prostředky volební kampaně jménem a příjmením 
a evidenčním číslem registrované třetí osoby, 

e) v rozporu s § 59 odst. 7 zveřejní výsledky předvolebních a volebních průzkumů  
v době počínající třetím dnem přede dnem voleb do Evropského parlamentu  
a končící ukončením hlasování,  

f) v rozporu s § 59e odst. 6 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle 
§ 59e odst. 6 nebo neoznámí Úřadu skutečnosti podle § 59e odst. 6, 

g) vloží na volební účet peněžní prostředky v rozporu s § 59e odst. 7 nebo v rozporu 
s § 59e odst. 7 neprokáže, kdo je vlastníkem bankovního účtu, ze kterého byly 
převedené peněžní prostředky na volební účet, 

h) v rozporu s § 59e odst. 8 nezajistí, aby její výdaje na volební kampaň nepřesáhly 
stanovenou částku, 

i) nevede evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 59e odst. 10 nebo 
ji vede v rozporu s § 59e odst. 10, 

j) nepředloží výpisy z volebního účtu a evidenci o použití prostředků na volební 
kampaň podle § 59e odst. 11, nebo 
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k) nezveřejní přehled výdajů na volební kampaň podle § 59e odst. 12.“. 
 

47. V čl. V bodu 8 v § 63 odst. 3 slova „a), b) a d)“ nahradit slovy „a) až d) a f) až k)“. 
 

48. V čl. V bodu 8 v § 63 odst. 4 text „písm. c)“ nahradit textem „písm. e)“. 
 

49. V čl. V doplnit nový bod 10, který zní:  

„10. V § 68 se slova „podle § 62 a 63“ nahrazují slovy „o přestupcích a správních 
deliktech právnických a podnikajících fyzických osob a odmítnutí registrace třetí 
osoby Úřadem“.“. 
 

50. V čl. VII bodu 21 v § 35 odst. 2 slovo „účastní“ nahradit slovy „hodlá účastnit“. 
 

51. V čl. VII za bod 30 vložit nový bod 31, který zní:  

„31. V § 37 odst. 2 větě druhé se za slova „částek, které“ vkládají slova „s jeho 
vědomím“.“. 

Dosavadní body 31 až 41 označit jako body 32 až 42. 
 

52. V čl. VII bodu 35 (dosavadní bod 34) v § 38a odst. 1 slovo „evidována“ nahradit 
slovem „zapsána“. 
  

53. V čl. VII bodu 35 (dosavadní bod 34) v § 38a odstavce 3 až 8 upravit takto: 

„(3) Žádost o registraci třetí osoby musí obsahovat jméno, příjmení, státní 
občanství, adresu trvalého pobytu a rodné číslo, nebo není-li přiděleno, datum 
narození, jde-li o fyzickou osobu, a název nebo obchodní firmu, sídlo, právní formu a 
identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu.  

(4) Úřad na základě úplné žádosti třetí osoby bezodkladně přidělí třetí osobě 
evidenční číslo a provede registraci a zároveň zveřejní údaje o registraci na svých 
internetových stránkách. Registraci osoby uvedené v odstavci 2 Úřad rozhodnutím 
odmítne; proti tomuto rozhodnutí nelze podat rozklad ani jej přezkoumat 
v přezkumném řízení.  Registrovaná třetí osoba může zahájit účast ve volební kampani 
nejdříve dnem následujícím po dni registrace. 

(5) Zveřejnění údajů o registraci podle odstavce 4 obsahuje údaje z žádosti 
s výjimkou rodného čísla, a dále evidenční číslo třetí osoby a datum registrace. 

(6) Registrovaná třetí osoba je povinna si pro financování volební kampaně 
zřídit volební účet a oznámit Úřadu adresu svých internetových stránek, kde budou 
zveřejňovány informace o financování volební kampaně, a zřízení volebního účtu 
a adresu internetových stránek, na kterých je volební účet přístupný.  

(7) Financování volební kampaně registrovanou třetí osobou zahrnuje veškeré 
její výdaje na volební kampaň. Výdaji registrované třetí osoby na volební kampaň se 
rozumí peněžní prostředky a jiná plnění ocenitelná v penězích, které vynaložila na 
volební kampaň. K úhradě těchto výdajů lze použít pouze peněžní prostředky uložené 
na volebním účtu registrované třetí osoby. Na volební účet registrované třetí osoby je 
možné vložit peněžní prostředky pouze převodem z jiného bankovního účtu. 
Registrovaná třetí osoba prokáže Úřadu na jeho výzvu, kdo je vlastníkem bankovního 
účtu, z něhož byly peněžní prostředky na volební účet převedeny. 
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(8) Výdaje registrované třetí osoby na volební kampaň nesmí přesáhnout 

a) částku 800 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty, konalo-li se pouze první kolo 
volby, 

b) částku 1 000 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty, konalo-li se první i druhé kolo 
volby.“. 
 

54. V čl. VII bodu 35 (dosavadní bod 34) v § 38a za odstavec 8 vložit nový odstavec 9, 
který zní: 

„(9) Do částky podle odstavce 8 se započítávají částky, které registrovaná třetí 
osoba uhradila nebo má uhradit, včetně částek, které za ni uhradila nebo se zavázala 
uhradit jiná osoba. 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.“. 

Dosavadní odstavce 9 až 11 označit jako odstavce 10 až 12. 
 

55. V čl. VII bodu 35 (dosavadní bod 34) v § 38a odst. 11 a 12 slova „odstavce 9“ 
nahradit slovy „odstavce 10“. 
 

56. V čl. VII bodu 35 (dosavadní bod 34) v § 38b odst. 1 na konci textu písmene a) 
doplnit slova „a registrovaných třetích osob“. 

 
57. V čl. VII bodu 35 (dosavadní bod 34) v § 38b odst. 1 na konci textu písmene b) 

doplnit slova „, a adresu internetových stránek registrovaných třetích osob, kde jsou 
zveřejňovány informace o financování volební kampaně a na kterých je přístupný 
volební účet registrované třetí osoby“. 

 
58. V čl. VII bodu 35 (dosavadní bod 34) v § 38b odst. 1 za písmeno b) vložit nové 

písmeno c), které zní: 

„c) provádí registraci třetích osob, které se hodlají účastnit volební kampaně, 
rozhoduje o odmítnutí registrace třetí osoby a zveřejňuje údaje o registraci na svých 
internetových stránkách,“. 

Dosavadní písmeno c) označit jako písmeno d). 
 

59. V čl. VII bodu 36 (dosavadní bod 35) v § 62 odstavec 1 upravit takto: 

„(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  

a) v rozporu s § 35 odst. 2 se účastní volební kampaně bez předchozí registrace  
ve zvláštním registru Úřadu,  

b) v rozporu s § 35 odst. 5 nezajistí, aby propagace nebo volební agitace šířená 
prostřednictvím komunikačních médií nebo s využitím velkoplošného zařízení anebo 
sdělení v neprospěch kteréhokoliv kandidáta na funkci prezidenta republiky 
obsahovaly informaci o zadavateli a zpracovateli,  

c) v rozporu s § 35 odst. 5 neoznačí prostředky volební kampaně jménem a příjmením 
a evidenčním číslem registrované třetí osoby, 
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d) v rozporu s § 35 odst. 6 využije nebo umožní využití komunikačních médií kraje 
nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí, k volební 
kampani,  

e) v rozporu s § 35 odst. 8 zveřejní výsledky předvolebních a volebních průzkumů  
v době počínající třetím dnem přede dnem volby prezidenta a končící ukončením 
hlasování,  

f) v rozporu s § 38a odst. 6 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle  
§ 38a odst. 6 nebo neoznámí Úřadu skutečnosti podle § 38a odst. 6, 

g) vloží na volební účet peněžní prostředky v rozporu s § 38a odst. 7 nebo v rozporu 
s § 38a odst. 7 neprokáže, kdo je vlastníkem bankovního účtu, ze kterého byly 
převedené peněžní prostředky na volební účet, 

h) v rozporu s § 38a odst. 8 nezajistí, aby její výdaje na volební kampaň nepřesáhly 
stanovenou částku, 

i) nevede evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 38a odst. 10 nebo 
ji vede v rozporu s § 38a odst. 10, 

j) nepředloží výpisy z volebního účtu a evidenci o použití prostředků na volební 
kampaň podle § 38a odst. 11, nebo 

k) nezveřejní přehled výdajů na volební kampaň podle § 38a odst. 12.“. 
 

60. V čl. VII bodu 36 (dosavadní bod 35) v § 62 odst. 3 písm. a) slova „a), b) a d)“ 
nahradit slovy „a) až d) a f) až k)“. 
 

61. V čl. VII bodu 36 (dosavadní bod 35) v § 62 odst. 3 písm. b) text „písm. c)“ nahradit 
textem „písm. e)“. 

 
62. V čl. VII bodu 36 (dosavadní bod 35) v § 62 odst. 4 písm. a) text „písm. a)“ nahradit 

textem „písm. f)“.  
 

63. V čl. VII bodu 36 (dosavadní bod 35) v § 62 odst. 4 písm. c) text „písm. b), c), d), e), 
f)“ nahradit textem „písm. a), b), c), d), e)“.  

 
64. V čl. VII bodu 36 (dosavadní bod 35) v § 63 odstavec 1 upravit takto: 

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

a) v rozporu s § 35 odst. 2 se účastní volební kampaně bez předchozí registrace  
ve zvláštním registru Úřadu,  

b) v rozporu s § 35 odst. 5 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, 

c) v rozporu s § 35 odst. 5 neoznačí prostředky volební kampaně jménem a příjmením 
a evidenčním číslem registrované třetí osoby, 

d) v rozporu s § 35 odst. 6 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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e) v rozporu s § 35 odst. 8 zveřejní výsledky předvolebních a volebních průzkumů  
v době počínající třetím dnem přede dnem volby prezidenta a končící ukončením 
hlasování, 

f) v rozporu s § 38a odst. 6 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle  
§ 38a odst. 6 nebo neoznámí Úřadu skutečnosti podle § 38a odst. 6, 

g) vloží na volební účet peněžní prostředky v rozporu s § 38a odst. 7 nebo v rozporu 
s § 38a odst. 7 neprokáže, kdo je vlastníkem bankovního účtu, ze kterého byly 
převedené peněžní prostředky na volební účet, 

h) v rozporu s § 38a odst. 8 nezajistí, aby její výdaje na volební kampaň nepřesáhly 
stanovenou částku, 

i) nevede evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 38a odst. 10 nebo 
ji vede v rozporu s § 38a odst. 10, 

j) nepředloží výpisy z volebního účtu a evidenci o použití prostředků na volební 
kampaň podle § 38a odst. 11, nebo 

k) nezveřejní přehled výdajů na volební kampaň podle § 38a odst. 12.“. 
 

65. V čl. VII bodu 36 (dosavadní bod 35) v § 63 odst. 2 slova „a), b) a d)“ nahradit slovy  
„a) až d) a f) až k)“. 
 

66. V čl. VII bodu 36 (dosavadní bod 35) v § 63 odst. 3 text „písm. c)“ nahradit textem 
„písm. e)“. 

 
67. V čl. VII doplnit nový bod 43, který zní:  

„43. V § 72 se slova „a jiných správních deliktech“ nahrazují slovy „, jiných správních 
deliktech a odmítnutí registrace třetí osoby Úřadem“.“.  
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