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USNESENÍ
ústavně právního výboru
z 60. schůze
dne 30. března 2016
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických
stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk
569)

Po vyjádření náměstka ministra vnitra JUDr. PhDr. Petra Mlsny, Ph.D., zpravodajské
zprávě posl. JUDr. Jeronýma Tejce a po rozpravě
ústavně právní výbor
I. d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila,
II. d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu zákona
tyto změny a doplňky:
1. V čl. I bod č. 16 nově zní:
„16. V § 17 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 8, které znějí:
„(4) Obchodní korporace ustavené podle odstavce 3 nesmí být uchazečem ve veřejných
zakázkách nebo být příjemcem dotací a návratných finančních výpomocí z veřejných
rozpočtů.
(5) Strana a hnutí mohou založit nebo být členem jednoho politického institutu;
politickým institutem se pro účely tohoto zákona rozumí právnická osoba, která není
obchodní korporací a jejímž výlučným předmětem činnosti je výzkumná, publikační,
vzdělávací nebo kulturní činnost v oblasti
a) rozvoje demokracie, právního státu, pluralismu a ochrany základních lidských práv,
b) rozvoje občanské společnosti a společenské soudržnosti,
c) podpory aktivní účasti občanů na veřejném životě,
d) zlepšení kvality politické kultury a veřejné diskuse, nebo
e) přispívání k mezinárodnímu porozumění a spolupráci.

(6) Politický institut musí způsobem umožňujícím dálkový přístup uveřejňovat veškeré
výsledky své činnosti podle odstavce 5, jejichž povaha to umožňuje.
(7) Politický institut nesmí vykonávat činnost školy nebo školského zařízení podle
školského zákona ani působit jako vysoká škola podle zákona o vysokých školách.
(8) Příspěvek na podporu činnosti politického institutu lze poskytnout, má-li politický
institut zapsaný status veřejné prospěšnosti. Příspěvek na podporu činnosti politického
institutu nelze použít na financování volební kampaně strany nebo hnutí nebo koalice
anebo jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta.“.
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 9 až 11.“
2. V čl. I bod č. 23, se ustanovení § 17a odst. 1 mění následovně:
„V § 17a odst. 1 se za slovy „Strany a hnutí“ nahrazuje slovo „a“ čárkou a za slova
„politické instituty“ se vkládají slova „a obchodní korporace, založené stranou nebo
hnutím nebo politickým institutem a obchodní korporace, na nichž se strana nebo hnutí
účastní jako společník nebo člen, “.
3. V čl. I v bodě 23 v § 17a odst. 2 písm. a) se zrušují slova „a výdaje na prezentaci
strany a hnutí a politického institutu“ a v § 17a odst. 2 písm. d) se zrušují slova
„, zejména ty, jež souvisejí s provozní činností strany a hnutí a politického institutu“.
4. V čl. I bod č. 23, se ustanovení § 17b odst. 2 mění následovně:
„V § 17 b odst. 2 se slova „posledních 12 měsíců“ nahrazují slovy „posledních 3 let“.
5. V čl. I v bodě 24 v § 18 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Dar nebo jiné bezúplatné plnění, jehož výše nebo obvyklá cena přesahuje částku
1 000 Kč, může strana nebo hnutí přijmout pouze na základě písemné smlouvy.“.
6. V čl. I v bodě 28 v § 19c odst. 2 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“ a slova „na více než
2 po sobě jdoucí funkční období“ se nahrazují slovy „v po sobě jdoucích funkčních
obdobích“.
7. V čl. I v bodě 28 v § 19c odst. 3 písm. f) se číslo „3“ nahrazuje číslem „5“.
8. V čl. I v bodě 28 v § 19f písm. a) se za slovy „vykonává dohled nad hospodařením
stran a hnutí“ nahrazuje slovo „a“ slovem „ , “ a za slova „politických institutů“ se
vkládají slova „a obchodních korporací založených stranou nebo hnutím nebo institutů
a obchodních korporací, na nichž se strana nebo hnutí účastní jako společník nebo
člen,“
9. V čl. I v bodě 28 v § 19g odst. 1 se za slova „nebo vlastní kontrolou hospodaření stran
a hnutí“ vkládají slova „ , politických institutů a obchodních korporací založených
stranou nebo hnutím nebo politickým institutem a obchodních korporací, na nichž se
strana nebo hnutí účastní jako společník nebo člen“.

10. V čl. I v bodě 28 v § 19g odst. 1 se na konec odstavce doplňuje věta, která zní:
„Úřad má při výkonu dohledu právo seznamovat se se všemi údaji týkajícími se
hospodaření stran a hnutí. Strana nebo hnutí poskytne Úřadu součinnost v souladu
s kontrolním řádem.“.
11. V čl. I v bodě 28 v § 19h odstavec 1 zní:
„(1) Strany a hnutí jsou povinny předložit každoročně do 1. dubna Úřadu výroční
finanční zprávu, která zahrnuje
a) účetní závěrku podle zákona o účetnictví3),
b) zprávu auditora o ověření účetní závěrky s výrokem bez výhrad,
c) přehled o celkových příjmech v členění podle § 17 odst. 9, k němuž strany a hnutí
připojí:
1. přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž strana nebo hnutí mají
podíl s uvedením výše tohoto podílu,
2. přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů s uvedením výše a jejich podmínek včetně
termínu splatnosti, jména, příjmení a data narození; je-li poskytovatelem právnická
osoba, uvede se její obchodní firma nebo název a identifikační číslo,
d) přehled o mzdových výdajích stranou nebo hnutím vyplácených osob s uvedením
počtu těchto osob a druhu vykonávané práce,
e) přehled o celkových výdajích na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění,
f) výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb, kterých se strana a hnutí
zúčastnily v daném kalendářním roce,
g) přehled o dárcích a jejich darech s uvedením výše peněžitého daru a obvyklé ceny7)
nepeněžitého daru, jména, příjmení a data narození; je-li dárcem právnická osoba,
uvede se její obchodní firma nebo název a identifikační číslo,
h) přehled poskytnutých ostatních bezúplatných plnění, jejichž obvyklá cena7)
převyšuje částku 50 000 Kč, s uvedením jména, příjmení a data narození; je-li
poskytovatelem právnická osoba, uvede se její obchodní firma nebo název
a identifikační číslo,
i) přehled o hodnotě majetku získaného dědictvím nebo odkazem; pokud hodnota
získaného majetku přesahuje 50 000 Kč, uvede se jméno, příjmení, datum narození a
datum úmrtí a obec místa posledního pobytu zůstavitele,
j) přehled o členech, jejichž členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000
Kč, s uvedením jejich jména, příjmení, data narození, obce místa pobytu a celkové
výše členského příspěvku,
k) název a sídlo politického institutu, jehož je strana nebo hnutí zakladatelem nebo
členem, a výdaje vynaložené na podporu jeho činnosti minimálně ve výši příspěvku na
činnost politického institutu.“.
12. V čl. I v bodě 40 v § 20a odst. 1 se věta třetí nahrazuje větou „Splátka za první
pololetí se vyplácí každoročně do 30. června a za druhé pololetí každoročně
do 1. prosince.“.

III. p o v ě ř u j e předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké
sněmovny Parlamentu,

IV. z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o
výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona na schůzi ústavně právního výboru,
V. z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře
Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

JUDr. Jeroným TEJC v. r.
zpravodaj výboru

Mgr. Jan FARSKÝ v. r.
ověřovatel výboru

JUDr. Jeroným TEJC v. r.
předseda výboru

