
MV poř. č. 10 

I. 

Název legislativního úkolu  

návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických 
stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů  

Předkladatel 
Spolup řed- 

kladatel 1  

Stanovený 
termín 

předložení vlád ě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

 MV       08.12 07.13 

 

Transpozice práva EU: Číselné 
označení sm ěrnic (na řízení) a jejich 

název v českém p řekladu  
Termín stanovený pro implementaci  

      

      

      

vyberte měsíc.vyberte rok 

II. 

A. Kontext a definice problému  

A.1 Definice problém ů 

Z "Analýzy zprůhlednění financování politických stran a politických hnutí", která byla 
vzata vládou na vědomí usnesením č. 553 ze dne 20. července 2011, vyplynulo, že 
největším nedostatkem je nedostatek transparentnosti financování politických stran 
a politických hnutí (dále jen "strana a hnutí"), nezávislé kontroly financování 
a nedostatek sankcí, které lze uplatnit při porušení pravidel financování. 

A.2 Účel návrhu právního p ředpisu / cílový stav  

Úkol vyplývá z programového prohlášení vlády ze dne 4. srpna 2010. 

Cílem je odstranění nedostatků současné právní úpravy s využitím doporučení, která 
vyplynula z hodnotící zprávy Skupiny států proti korupci - GRECO, která ve dnech 11.- 
15. října 2010 zkoumala situaci při financování stran a hnutí a jejich volebních kampaní 
v České republice. 

Aktuálně je návrh zařazen v Plánu legislativních prací vlády na rok 2011 (viz. příloha 
č. 1 poř.č.12.)  

                                                 
1 V případě vyplnění rozveďte v části B.4 Spolupráce s ústředními orgány státní správy. 



A.3 Odůvodn ění varianty p řípravy legislativního návrhu  

Vzhledem k účelu navrhovaného právního předpisu, nelze řešit předmětnou 
problematiku jinou než legislativní cestou. 

A.4 Varianty posuzované v rámci v ěcného řešení, včetně stanoviska 
předkladatele ke zpracování RIA.  

Je předkladatelem k předkládanému legislativnímu návrhu navrhováno zpracování 
RIA?  

ANO      

NE   

Nulová varianta - zachování právní úpravy neřeší problémy, které vyvstaly v praxi. 

Varianta I - spočívající v novelizaci zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických 
stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů při zachování funkce 
Poslanecké sněmovny jako dohledového orgánu neodpovídá výkonu této kompetence 
orgánem, který není součástí politické struktury ani výkonné moci. 

Varianta II - novelizace zákona č. 424/1991 Sb., a zároveň čl. 97 Ústavy České 
republiky a zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění 
pozdějších předpisů nevyžaduje zřízení nové instituce a byl by přitom splněn 
požadavek na nezávislost orgánu dohlížejícího nad financováním stran a hnutí.  

Varianta III - novelizace zákona č. 424/1991 Sb., spojená se zřízením nového 
samostatného orgánu nad plněním povinností stran a hnutí v kontextu s jejich 
financováním představuje systémové komplexní řešení. Nevýhodou je, že jde 
o organizačně a zejména ekonomicky náročný krok. 

 

A.5 Plánuje se s p řijetím návrhu zákona sou časně přijetí provád ěcích právních 
předpis ů s termínem nabytí ú činnosti sou časně se zákonem?  

 ANO     NE     

Přijetí prováděcí vyhlášky, obsahující  vzory formulářů souvisejících s oznamovací 
povinností stran a hnutí,  závisí na konečné podobě návrhu zákona.  

A.6 Je na úrovni EU řešena iniciativa, která m ůže ovlivnit východiska 
legislativního návrhu?  2  

 ANO     NE     

      

 

B. Hodnocení dopad ů – procesní stránka  

                                                 
2 Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v Evropské Unii stanoví, 
že pokud to neohrožuje plnění leg. závazků, zdrží se předkladatel předložení návrhu právního předpisu, pokud v blízké době 
(zpravidla do 6 měsíců), bude přijat předpis EU, jehož implementace si vyžádá změnu téhož právního předpisu. 



B.1 Dotčené subjekty 

politické strany a hnutí  

B.2 Konzultace  

Návrh byl projednán ve vnitroresortním připomínkovém řízení. Dopisem ministra vnitra 
ze dne 3. října 2011 byl zaslán místopředsedkyni vlády a předsedkyni Vládního výboru 
pro koordinaci boje s korupcí s žádostí o posouzení obsanu návrhu a o sdělení závěrů. 

B.3 Dostupná data a zdroje statistik  

Návrh vychází z "Analýzy zprůhlednění financování politických stran a politických 
hnutí", ke které bylo přijato usnesení vlády č. 553 ze dne 20. července 2011 
a z hodnotící zprávy České republiky "Transparentnost financování politických stran" 
schválené GRECO na zasedání ve dnech 28. března - 1. dubna 2011.  

B.4 Spolupráce s úst ředními orgány státní správy  

Konzultace probíhají v pracovní rovině s Ministerstvem financí. 

 

C. Očekávané specifické dopady – zaškrtn ěte, v p řípadě kladné odpov ědi 
dopady specifikujte.   

C.1 Dopady na státní rozpo čet a ostatní ve řejné rozpo čty  ANO     NE     

Finanční náklady nastanou v případě, bude-li zvolena varianta II nebo III. 

C.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR  ANO     NE     

       

C.3 Dopady na podnikatelské subjekty  ANO     NE     

      

C.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje ), především v p řípadě 
návrhu na p řenesený výkon státní správy  ANO     NE     

      

C.5 Sociální dopady (tj. dopady na specifické skupi ny obyvatel, zejména osoby 
sociáln ě slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostn í menšiny)  ANO    

 NE     

      

C.6 Dopady na životní prost ředí  ANO     NE     



      

C.7 Dopady na rovnost muž ů a žen  ANO     NE     

      

 

Kontaktní osoba/ osoby   

Uveďte prosím kontakty na odpovědnou osobu, popřípadě osoby, které Přehled 
dopadů zpracovaly. Současně uveďte kontakt na osobu, která bude odpovědná za 
zpracování návrhu právního předpisu, včetně RIA, pokud není tato osoba shodná se 
zpracovatelem Přehledu dopadů.   

� JUDr. Ivana Breburdová, referent oddělení sdružování, tel. 974 817 369, 
breburd@mvcr.cz 

� Mgr. Ivana Vosecká, referent oddělení sdružování, tel. 974 817 367, 
ivana.vosecka@mvcr.cz  

 


