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IV. 
Platné znění zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České 

republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

 
 

§ 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. 
  
 (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 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. 
 
 

§ 32 
 

Náležitosti kandidátních listin 
 
 (1) Kandidátní listina obsahuje 
 a) název volebního kraje, 
 b) název politické strany, politického hnutí nebo koalice a její složení, 
 c) jména a příjmení kandidátů, pohlaví, věk, jejich povolání, obec, kde jsou přihlášeni k 

trvalému pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo 
údaj, že kandidát není členem žádné politické strany nebo politického hnutí (dále jen "bez 
politické příslušnosti"), 

 d) pořadí kandidáta na kandidátní listině, vyjádřené pomocí arabského čísla, 
 e) jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice s uvedením 

místa, kde je přihlášen k trvalému pobytu; politická strana, politické hnutí a koalice má 
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právo navrhnout náhradníka zmocněnce a uvede jeho jméno a příjmení a místo, kde je 
přihlášen k trvalému pobytu, 

 f) jde-li o koalici, název polické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, 
 g) podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice, 
 h) jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem politické 

strany nebo politického hnutí; v případě koalice jména a příjmení, označení funkcí a 
podpisy všech osob oprávněných jednat jménem všech politických stran a politických 
hnutí, které ji tvoří. 

  
 (2) Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení 
kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, 
popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do Poslanecké sněmovny a že nedal souhlas 
k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do Poslanecké sněmovny. 
Na prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a rodné číslo. 
  
 (3) Nejvyšší počty kandidátů, které může politická strana, politické hnutí nebo koalice 
v rámci volebního kraje uvést na kandidátní listině, stanoví příloha č. 2 k tomuto zákonu. 
  
 (4) Po uplynutí šedesátého dne přede dnem voleb nelze již doplňovat do kandidátní 
listiny další kandidáty ani vzájemně měnit jejich pořadí. 
  
 (5) Politická strana, politické hnutí nebo koalice činí úkony ve volebních věcech 
prostřednictvím svého zmocněnce. Zmocněncem nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, 
která je takto označena na kandidátní listině; nemůže jím být osoba mladší 18 let, osoba 
zbavená způsobilosti k právním úkonům nebo kandidát. Úkony svého zmocněnce 
ve volebních věcech je politická strana, politické hnutí nebo koalice vázána. Svého 
zmocněnce a jeho náhradníka může politická strana, politické hnutí nebo koalice písemně 
odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení tohoto odvolání krajskému úřadu. 
 
 

§ 32a 
Podmínky týkající se uvedení žen a mužů na kandidátní listině 

 
 Jsou-li na kandidátní listině uvedeni právě 2 kandidáti, je na prvních dvou 
místech zastoupeno obojí pohlaví. Jsou-li na kandidátní listině uvedeni více než 2 
kandidáti, je z první trojice kandidátů alespoň 1 opačného pohlaví a současně je každé 
pohlaví zastoupeno alespoň 40 %; jsou-li na kandidátní listině uvedeni právě 3 
kandidáti, je třeba splnit pouze podmínku, že z první trojice kandidátů je alespoň 1 
opačného pohlaví. Sankci za nesplnění podmínek uvedených ve větě první a druhé ke 
dni registrace kandidátní listiny podle § 33 odst. 3 písm. a) nebo odst. 7 stanoví zvláštní 
zákon9). 
_____ 
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.). 
 
 

§ 33 
 

Projednání a registrace kandidátních listin 
 
 (1) Krajský úřad přezkoumá ve lhůtě od 66 do 60 dnů přede dnem voleb předložené 
kandidátní listiny. Není-li kandidátní listina podána v souladu s § 31, nemá-li náležitosti podle 
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§ 32 nebo obsahuje-li nesprávné údaje, vyzve krajský úřad písemně prostřednictvím 
zmocněnce politickou stranu, politické hnutí nebo koalici nejpozději 58 dnů přede dnem 
voleb, aby závady odstranila do 50 dnů přede dnem voleb. 
  
 (2) Pokud politická strana, politické hnutí nebo koalice ve stanovené lhůtě závady 
neodstraní, rozhodne krajský úřad ve lhůtě 49 dnů přede dnem voleb o škrtnutí 
 a) kandidáta na kandidátní listině, pokud k ní není přiloženo prohlášení podle § 32 odst. 2, 

nebo toto prohlášení je nesprávné či neúplné, 
 b) kandidáta, který je podle sdělení Českého statistického úřadu uveden na kandidátních 

listinách ve více volebních krajích, popřípadě v 1 volebním kraji na více kandidátních 
listinách, a to v tom volebním kraji, kde ke kandidátní listině není připojeno prohlášení 
podle § 32 odst. 2; podepsal-li kandidát prohlášení u více kandidátních listin, škrtnou jej 
všechny krajské úřady, kde byla kandidátní listina podána, 

 c) kandidátů, kteří jsou na kandidátních listinách uvedeni nad nejvyšší počet stanovený podle 
§ 32 odst. 3, 

 d) kandidáta, u něhož nejsou uvedeny údaje podle § 32 odst. 1 písm. c) a f), popřípadě jsou-li 
tyto údaje nesprávné nebo neúplné, nebo 

 e) kandidáta, který nesplňuje podmínky volitelnosti podle § 25. 
  
 (3) Krajský úřad ve lhůtě 49 dnů přede dnem voleb rozhodne 
 a) o registraci bezvadné kandidátní listiny, 
 b) o odmítnutí kandidátní listiny, jestliže není podána v souladu s § 31 nebo kandidátní listina 

neobsahuje náležitosti podle § 32 a nápravy nelze dosáhnout postupem podle odstavců 1 
a 2. 

  
 (4) Krajský úřad neprodleně vyhotoví rozhodnutí o registraci, o odmítnutí kandidátní 
listiny nebo o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině a zašle je tomu, kdo je proti tomuto 
rozhodnutí oprávněn domáhat se ochrany u soudu (§ 86); současně rozhodnutí vyvěsí na 
úřední desce krajského úřadu a vyznačí na něm den vyvěšení. Za doručené se rozhodnutí 
považuje třetím dnem ode dne vyvěšení. 
  
 (5) Rozhodnutí o registraci, o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí kandidáta na 
kandidátní listině musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o odvolání. Výrok obsahuje 
rozhodnutí ve věci s uvedením ustanovení právního předpisu, podle něhož bylo rozhodnuto. 
V odůvodnění se uvede, které skutečnosti byly podkladem pro rozhodnutí. Odůvodnění není 
třeba uvádět v případě rozhodnutí o provedení registrace. V písemném vyhotovení rozhodnutí 
se uvede orgán, který rozhodnutí vydal, a datum vydání rozhodnutí. Rozhodnutí musí být 
opatřeno úředním razítkem a podpisem s uvedením jména a příjmení zaměstnance kraje 
zařazeného do krajského úřadu. 
  
 (6) Seznam všech politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly kandidátní 
listinu, zašle krajský úřad Státní volební komisi, která nejpozději 45 dnů přede dnem voleb 
určí losem číslo, kterým budou označeny hlasovací lístky pro volby do Poslanecké sněmovny. 
Výsledek losování sdělí předseda Státní volební komise kandidujícím politickým stranám, 
politickým hnutím a koalicím a krajským úřadům. 
  
 (7) Na základě rozhodnutí soudu podle zvláštního právního předpisu, provede krajský 
úřad zaregistrování kandidátní listiny i po lhůtě stanovené v odstavci 3, nejpozději však 20 
dnů přede dnem voleb. Proti tomuto zaregistrování nelze podat opravný prostředek. 
  
 (8) Politické straně, politickému hnutí nebo koalici, jejichž kandidátní listina nebyla 
zaregistrována ani na základě rozhodnutí soudu podle zvláštního právního předpisu, vrátí do 1 
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měsíce krajský úřad složený příspěvek. Je-li složena na účet kraje místo částky podle § 31 
odst. 4 jiná částka, krajský úřad ji vrátí složiteli bez zbytečného odkladu. 
  
 (9) Registrace je podmínkou pro vytištění hlasovacích lístků. 
   

Platné znění zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

s vyznačením navrhovaných změn 
 
 

§ 20 
 

Kandidátní listiny 
  
 (1) Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev krajů mohou podávat registrované 
politické strany a politická hnutí, 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. 
   
 (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. 
  
 

§ 21 
  
 (1) Kandidátní listina obsahuje 
 a) název kraje, 
 b) název politické strany, politického hnutí nebo koalice a její složení, 
 c) jména a příjmení kandidátů, pohlaví, věk, jejich povolání, obec, kde jsou přihlášeni k 

trvalému pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo 
údaj, že kandidát není členem žádné politické strany nebo politického hnutí (dále jen "bez 
politické příslušnosti"), 

 d) pořadí kandidáta na kandidátní listině, vyjádřené pomocí arabské číslice, 
 e) jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice a jméno 

a příjmení jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, 
 f) jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, 
 g) podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice, 
 h) jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem politické 

strany nebo politického hnutí;14) v případě koalice jména a příjmení, označení funkcí 
a podpisy všech osob oprávněných jednat jménem všech politických stran a politických 
hnutí, které ji tvoří. 

  
 (2) Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení 
kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, 
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popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva kraje, a že nedal souhlas 
k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do zastupitelstva kraje. 
Na prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a rodné číslo. 
  
 (3) Politická strana, politické hnutí a koalice může na kandidátní listině uvést nejvýše 
o 5 kandidátů více, než kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva kraje. 
  
 (4) Po uplynutí šedesátého dne přede dnem voleb do zastupitelstva kraje nelze již 
doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty ani vzájemně měnit jejich pořadí. 
  
 (5) Zmocněncem ani jeho náhradníkem nemůže být kandidát. Úkony svého zmocněnce 
ve volebních věcech je politická strana, politické hnutí a koalice vázána. Svého zmocněnce 
může politická strana, politické hnutí a koalice písemně odvolat; odvolání musí být doručeno 
krajskému úřadu. 
 
 

§ 21a 
Podmínky týkající se uvedení žen a mužů na kandidátní listině 

 
Jsou-li na kandidátní listině uvedeni právě 2 kandidáti, je na prvních dvou 

místech zastoupeno obojí pohlaví. Jsou-li na kandidátní listině uvedeni více než 2 
kandidáti, je z první trojice kandidátů alespoň 1 opačného pohlaví a současně je každé 
pohlaví zastoupeno alespoň 40 %; jsou-li na kandidátní listině uvedeni právě 3 
kandidáti, je třeba splnit pouze podmínku, že z první trojice kandidátů je alespoň 1 
opačného pohlaví. Sankci za nesplnění podmínek uvedených ve větě první a druhé ke 
dni registrace kandidátní listiny podle § 22 odst. 3 písm. a) nebo odst. 6 stanoví zvláštní 
zákon11). 
_____ 
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. 
 
 

§ 22 
 

Projednání a registrace kandidátních listin 
 
 (1) Krajský úřad přezkoumá ve lhůtě od 66 do 60 dnů přede dnem voleb do 
zastupitelstva kraje předložené kandidátní listiny. Nemá-li kandidátní listina náležitosti 
uvedené v § 21 nebo obsahuje-li nesprávné údaje, vyzve krajský úřad písemně 
prostřednictvím zmocněnce politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, aby závady 
odstranila ve lhůtě, kterou zároveň určí; tato lhůta nesmí být kratší než 2 dny od doručení 
výzvy a nesmí přesahovat 50 dnů přede dnem voleb. 
  
 (2) Pokud politická strana, politické hnutí nebo koalice ve lhůtě určené krajským 
úřadem závady neodstraní, rozhodne tento úřad o škrtnutí 
a) kandidáta na kandidátní listině, pokud k ní není přiloženo prohlášení podle § 21 odst. 2, 

nebo toto prohlášení je nesprávné či neúplné, 
 b) kandidáta v případě, že je uveden na více kandidátních listinách, a to na kandidátní listině, 

k níž není připojeno prohlášení podle 21 odst. 2; podepsal-li kandidát prohlášení u více 
kandidátních listin, škrtne jej krajský úřad na všech kandidátních listinách, 
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 c) kandidátů, kteří jsou na kandidátních listinách uvedeni nad nejvyšší stanovený počet 
(§ 21 odst. 3), 

 d) kandidáta, u něhož nejsou uvedeny údaje podle § 21 odst. 1 písm. c) a f), popřípadě jsou-li 
tyto údaje nesprávné nebo neúplné, 

 e) kandidáta, který nesplňuje podmínky volitelnosti podle § 5 odst. 1. 
  
 (3) Krajský úřad ve lhůtě od 50 do 48 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva kraje 
rozhodne 
a) o registraci bezvadné kandidátní listiny a seznam zaregistrovaných kandidátních listin zašle 

starostům všech obcí na území kraje nejpozději 48 dnů přede dnem voleb, 
 b) o odmítnutí kandidátní listiny, jestliže není podána v souladu s § 20 nebo kandidátní listina 

neobsahuje náležitosti podle § 21 a nápravy nelze dosáhnout postupem podle odstavců 1 
a 2. 

  
 (4) Rozhodnutí o registraci, o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí kandidáta 
na kandidátní listině krajský úřad neprodleně vyhotoví a zašle tomu, kdo je proti rozhodnutí 
oprávněn domáhat se ochrany u soudu (§ 52 odst. 1). Současně se rozhodnutí vyvěsí na úřední 
desce krajského úřadu. Za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne vyvěšení. 
  
 (5) Rozhodnutí o registraci, o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí kandidáta 
na kandidátní listině musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o odvolání. Výrok 
obsahuje rozhodnutí ve věci s uvedením ustanovení právního předpisu, podle něhož bylo 
rozhodnuto. V odůvodnění se uvede, které skutečnosti byly podkladem pro rozhodnutí. 
Odůvodnění není třeba v případě rozhodnutí o provedení registrace. V písemném vyhotovení 
rozhodnutí se uvede orgán, který rozhodnutí vydal, a datum vydání rozhodnutí. Rozhodnutí 
musí být opatřeno úředním razítkem a podpisem s uvedením jména a příjmení zaměstnance 
kraje zařazeného do krajského úřadu. 
  
 (6) Na základě rozhodnutí soudu podle zvláštního zákona16) rozhodne krajský úřad 
o registraci kandidátní listiny i po lhůtě stanovené v odstavci 3, nejpozději však 15 dnů přede 
dnem voleb. Takto zaregistrovaná politická strana, politické hnutí nebo koalice má právo 
delegovat své členy do okrskových volebních komisí nejpozději 10 dnů přede dnem voleb. 
Toto delegování nemá vliv na již uskutečněná losování předsedů a místopředsedů těchto 
komisí. 
  
 (7) Registrace je podmínkou pro vytištění hlasovacích lístků. 
 

Platné znění zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách 
a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, 

s vyznačením navrhovaných změn 
 

§ 20 
 
 (1) Strana a hnutí mají nárok na státní příspěvek za podmínek stanovených zákonem. 
  
 (2) Příspěvek na činnost zahrnuje stálý příspěvek a příspěvek na mandát. 
  
 (3) Nárok na stálý příspěvek nebo na příspěvek na mandát vzniká straně a hnutí, které 
předložily ve stanovené lhůtě (§ 18) úplnou výroční finanční zprávu (§ 18 odst. 5). 
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 (4) Nárok na stálý příspěvek vzniká straně a hnutí, které získaly ve volbách do 
Poslanecké sněmovny nejméně 3 % hlasů. 
  
 (5) Nárok na příspěvek na mandát vzniká, jestliže byl zvolen alespoň jeden poslanec, 
senátor, člen zastupitelstva kraje nebo člen zastupitelstva hlavního města Prahy na kandidátní 
listině strany a hnutí nebo byl zvolen za stranu a hnutí na kandidátní listině koalice ve volbách 
do Poslanecké sněmovny, Senátu, zastupitelstva kraje nebo zastupitelstva hlavního města 
Prahy. 
  
 (6) Stálý příspěvek činí ročně 6 000 000 Kč pro stranu a hnutí, které získaly 
v posledních volbách do Poslanecké sněmovny 3 % hlasů. Za každých dalších i započatých 
0,1 % hlasů obdrží strana a hnutí ročně 200 000 Kč. Obdrží-li strana a hnutí více než 5 % 
hlasů, příspěvek se dále nezvyšuje. 
  
 (7) Příspěvek na mandát poslance nebo senátora činí ročně 855 000 Kč a na mandát 
člena zastupitelstva kraje a člena zastupitelstva hlavního města Prahy činí ročně 237 500 Kč. 
Příspěvek na mandát poslance se snižuje na 598 500 Kč ročně, jestliže strana a hnutí 
nebo koalice nesplnily v některém volebním kraji podmínky týkající se uvedení žen 
a mužů na kandidátní listině6). Příspěvek na mandát člena zastupitelstva kraje se snižuje 
na 166 250 Kč ročně, jestliže strana a hnutí nebo koalice nesplnily v kraji, ve kterém byl 
člen zastupitelstva zvolen, podmínky týkající se uvedení žen a mužů na kandidátní 
listině7).  
 
 (8) Příspěvek na mandát náleží po celé volební období jen straně a hnutí, na jejichž 
kandidátní listině byl poslanec, senátor, člen zastupitelstva kraje nebo člen zastupitelstva 
hlavního města Prahy zvolen. Jestliže byl poslanec, senátor, člen zastupitelstva kraje nebo 
člen zastupitelstva hlavního města Prahy zvolen na kandidátní listině koalice, náleží příspěvek 
na mandát po celé volební období jen straně a hnutí, za které byl na kandidátní listině koalice 
uveden. Není-li na uprázdněný mandát poslance, člena zastupitelstva kraje nebo člena 
zastupitelstva hlavního města Prahy náhradník nebo zanikne-li mandát senátora v průběhu 
volebního období, příspěvek na mandát straně nebo hnutí nenáleží. 
  
 (9) Pro zjištění nároku na stálý příspěvek a stanovení jeho výše u strany a hnutí, které 
jsou členy koalice, je rozhodující dohoda o podílu členů koalice na volebním výsledku. Není-
li taková dohoda uzavřena, nebo není-li ve stanovené lhůtě doručena Ministerstvu financí, dělí 
se volební výsledek rovným dílem. Ustanovení odstavce 3 zůstává nedotčeno. Strana a hnutí 
doručí Ministerstvu financí dohodu o podílu členů koalice do posledního dne lhůty pro 
registraci kandidátních listin. 
  
 (10) Jestliže se dohody podle odstavce 9 doručené Ministerstvu financí navzájem liší 
a vznikne-li straně a hnutí nárok na stálý příspěvek, Ministerstvo financí výplatu stálého 
příspěvku všem členům koalice pozastaví; po odstranění tohoto rozporu Ministerstvo financí 
vyplatí stálý příspěvek i zpětně. 
  
 (11) V roce konání voleb do Poslanecké sněmovny, Senátu, zastupitelstva kraje nebo 
zastupitelstva hlavního města Prahy se propočítává roční příspěvek na činnost za každé 
volební období zvlášť. Straně a hnutí náleží měsíčně jedna dvanáctina propočteného ročního 
příspěvku na činnost. V měsíci konání voleb obdrží strana a hnutí příspěvek propočtený 
z výsledků voleb tohoto volebního období, jehož výše bude pro stranu a hnutí výhodnější. 
Dojde-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny, k novým volbám do zastupitelstva kraje nebo 
do zastupitelstva hlavního města Prahy, náleží straně a hnutí roční příspěvek na mandát 
v poměrné části ještě za měsíc, v němž došlo k rozpuštění Poslanecké sněmovny, k novým 
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volbám do zastupitelstva kraje nebo do zastupitelstva hlavního města Prahy. Uprázdní-li se 
mandát poslance, člena zastupitelstva kraje nebo člena zastupitelstva hlavního města Prahy 
a na uprázdněný mandát není náhradník nebo dojde-li k zániku mandátu senátora, náleží roční 
příspěvek na mandát v poměrné části ještě za měsíc, v němž tato skutečnost nastala. 
  
 

§ 20a 
  
 (1) Příspěvek na činnost vyplácí Ministerstvo financí na žádost strany a hnutí po celé 
volební období každoročně ve dvou pololetních splátkách pozadu. Splátka za první pololetí se 
vyplácí každoročně do 30. června a za druhé pololetí každoročně do 1. prosince. Žádost se 
podává na každou splátku zvlášť. 
  
 (2) Výplatu příspěvku na činnost Ministerstvo financí pozastaví, jestliže 
 a) výroční finanční zpráva nebyla Poslanecké sněmovně předložena, 
 b) předložená výroční zpráva je podle zjištění Poslanecké sněmovny neúplná, nebo 
 c) byla podána žaloba podle § 15. 
  
 (3) Příspěvek na činnost, jehož výplata byla podle odstavce 2 pozastavena, Ministerstvo 
financí na žádost strany a hnutí vyplatí i zpětně, pokud 
a) výroční finanční zpráva byla následně předložena a podle zjištění Poslanecké sněmovny je 

úplná, 
 b) nabude právní moci rozhodnutí soudu, kterým byl zamítnut návrh na pozastavení činnosti 

strany a hnutí nebo návrh na rozpuštění strany a hnutí, aniž je jejich činnost pozastavena, 
nebo 

 c) činnost strany a hnutí byla znovu obnovena (§ 14 odst. 3). 
  
 (4) Poslanecká sněmovna zjišťuje jednou za rok úplnost 
a) předložených výročních finančních zpráv stran a hnutí za uplynulý kalendářní rok, pokud 

byly Poslanecké sněmovně předloženy ve lhůtě podle § 18 odst. 1 a 2, 
 b) doplnění výročních finančních zpráv stran a hnutí z předchozích kalendářních let, u nichž 

Poslanecká sněmovna dříve zjistila, že jsou neúplné, nebo výročních finančních zpráv stran 
a hnutí za předchozí kalendářní léta, které nebyly dosud Poslanecké sněmovně vůbec 
předloženy; doplnění výročních finančních zpráv nebo tyto výroční finanční zprávy musí 
být Poslanecké sněmovně předloženy ve lhůtě uvedené v písmeni a). 

     O svých zjištěních informuje Poslanecká sněmovna Ministerstvo financí nejpozději do 7. 
června příslušného kalendářního roku. 
  
 (5) Ministerstvo financí upraví výši další splátky příspěvku na činnost, jestliže se 
v průběhu roku změnil stav rozhodný pro výpočet výše příspěvku. 
  
 

§ 20b 
  
 (1) Byl-li mandát poslance, člena zastupitelstva kraje nebo člena zastupitelstva hlavního 
města Prahy uprázdněn nebo zanikl-li mandát senátora (§ 20 odst. 8), Ministerstvo financí 
výplatu příspěvku na mandát zastaví při splátce za příslušné pololetí (§ 20a odst. 1), která 
následuje po uprázdnění nebo zániku mandátu. 
  

(2) Krajský úřad a pro volby do Poslanecké sněmovny i Magistrát hlavního města 
Prahy v přenesené působnosti oznámí Ministerstvu financí nejpozději ke dni vyhlášení 
a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny a voleb do zastupitelstev 
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krajů ve Sbírce zákonů, které strany, hnutí a koalice, jež ve volbách získaly alespoň 
jeden mandát, nesplnily ke dni rozhodnutí o registraci kandidátní listiny podmínky 
týkající se uvedení žen a mužů na kandidátní listině6), 7). 

 
(2) (3) Skutečnosti uvedené v § 20 odst. 8 oznámí Poslanecká sněmovna, Senát, krajský 

úřad nebo Magistrát hlavního města Prahy Ministerstvu financí nejpozději 20 dnů před 
nejbližším termínem splatnosti splátky příspěvku na činnost. 
  
 (3) (4) Nastupuje-li náhradník, který kandidoval za jinou stranu a hnutí na kandidátní 
listině koalice než poslanec, člen zastupitelstva kraje nebo člen zastupitelstva hlavního města 
Prahy, který kandidoval na kandidátní listině téže koalice a jehož mandát se uprázdnil, oznámí 
tuto skutečnost Poslanecká sněmovna, krajský úřad nebo Magistrát hlavního města Prahy 
Ministerstvu financí do 20 dnů od nástupu náhradníka. 
 
6) § 32a zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně 

a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č.    /2015 Sb. 
7) § 21a zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých 

zákonů, ve znění zákona č.    /2015 Sb. 
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