Platné znění části zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn
§ 14
Pověřený obecní úřad
Pověřený obecní úřad
a) zajišťuje místnosti a pomocné prostředky pro činnost pracoviště Českého statistického
úřadu při přejímce, kontrole a zpracování zápisů přebíraných od okrskových volebních
komisí,
b) spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných pracovních sil a
technických zařízení pro vstup výsledků hlasování z jednotlivých volebních okrsků do
systému zpracování na tomto pracovišti,
c) sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti ve svém správním
obvodu z podkladů obecních úřadů, zasílá jej krajskému úřadu nejpozději 4 dny přede dnem
voleb a zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup,
d) projednává přestupek spočívající ve dvojím zápisu v seznamu voličů,
d) projednává přestupky na úseku voleb do Evropského parlamentu,
e) plní další úkoly podle tohoto zákona.
§ 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.
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)

(2) (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
v rozporu s § 59 odst. 2 se účastní volební kampaně bez předchozí registrace ve zvláštním
registru Úřadu,
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,
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,
v rozporu s § 59 odst. 6 neoznačí prostředky volební kampaně jménem a příjmením a
evidenčním číslem registrované třetí osoby,
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,
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,
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,
v rozporu s § 59e odst. 8 nezajistí, aby její výdaje na volební kampaň nepřesáhly
stanovenou částku,
1

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. ,
l) požádá pro tytéž volby do Evropského parlamentu o zápis do volební evidence
ve více než jednom členském státě, nebo
m) hlasuje v týchž volbách do Evropského parlamentu více než jednou.
(3) (2) K projednání přestupku podle
a) odstavce 1 je příslušný pověřený obecní úřad podle místa bydliště voliče,
b) odstavce 2 písm. a) až d) a f) až k) je příslušný Úřad; proti rozhodnutí Úřadu nelze podat
rozklad ani jej přezkoumat v přezkumném řízení,
c) odstavce 2 písm. e) je příslušný krajský úřad podle místa bydliště fyzické osoby; pokuta
je příjmem rozpočtu kraje, který ji uložil.
(4) (3) 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.
(2) K projednání přestupku podle
a) odstavce 1 písm. a) až d) a f) až k) je příslušný Úřad; proti rozhodnutí Úřadu nelze
podat rozklad ani jej přezkoumat v přezkumném řízení,
b) odstavce 1 písm. e) je příslušný krajský úřad podle místa bydliště fyzické osoby;
pokuta je příjmem rozpočtu kraje, který ji uložil,
c) odstavce 1 písm. l) a m) je příslušný pověřený obecní úřad podle místa bydliště fyzické
osoby.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu
a) až do výše 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. l),
b) až do výše 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. m),
c) od 10 000 Kč do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až k).
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