
Ročník 2016

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 117 Rozeslána dne 21. září 2016 Cena Kč 61,–

O B S A H :

300. Zákon o centrální evidenci účtů

301. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů

302. Zákon, 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

303. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení
společenského uplatnění vojáků



300

ZÁKON

ze dne 24. srpna 2016

o centrální evidenci účtů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

§ 1

Předmět a účel úpravy

Tento zákon upravuje práva a povinnosti sou-
visející s vytvořením, užíváním a provozem centrální
evidence účtů jako jednoho z prostředků sloužících
k odhalování trestné činnosti a stíhání pachatelů
trestných činů, zajištění významných hospodářských
a finančních zájmů a bezpečnosti České republiky
nebo Evropské unie.

§ 2

Zřízení centrální evidence účtů

(1) Zřizuje se centrální evidence o účtech vede-
ných bankami, zahraničními bankami, které vykoná-
vají svou činnost na území České republiky pro-
střednictvím pobočky, a spořitelními a úvěrními
družstvy pro jejich klienty.

(2) Správcem centrální evidence účtů je Česká
národní banka.

§ 3

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) úvěrovou institucí banka, zahraniční banka,
která vykonává svou činnost na území České
republiky prostřednictvím pobočky, a spořitelní
a úvěrní družstvo,

b) účtem účet zřízený v České republice na zá-
kladě smlouvy o účtu podle § 2662 občanského
zákoníku nebo smlouvy o jednorázovém
vkladu podle § 2680 občanského zákoníku a ob-
dobné účty a účty zřízené podle dřívějších práv-
ních předpisů nebo podle zahraničního práva,

c) klientem osoba, je-li majitelem účtu vedeného
úvěrovou institucí nebo osobou oprávněnou
nakládat s peněžními prostředky na takovém

účtu, nebo svěřenský fond anebo jiné právní
uspořádání bez právní osobnosti, pro které jsou
peněžní prostředky na takovém účtu vedeny.

§ 4

Údaje v centrální evidenci účtů

Do centrální evidence účtů se zapisují tyto údaje
a jejich změny a opravy:

a) označení jednoznačně identifikující úvěrovou
instituci, která účet vede,

b) datum zřízení účtu,

c) číslo účtu,

d) identifikační údaje klienta, jak jsou vedeny úvě-
rovou institucí, v tomto rozsahu:

1. u fyzické osoby všechna jména a příjmení
užívaná v souvislosti s účtem vedeným úvě-
rovou institucí, datum narození, rodné číslo,
bylo-li přiděleno, a adresa pobytu, popřípadě
i adresa pro doručování,

2. u právnické osoby nebo podnikající fyzické
osoby jméno včetně odlišujícího dodatku
nebo dalšího označení, identifikační číslo
osoby, popřípadě standardizovaný meziná-
rodní identifikátor právnických osob nebo
obdobné číslo přidělované v zahraničí,
a sídlo,

3. u účtu určeného pro majetek ve svěřenském
fondu nebo v jiném právním uspořádání bez
právní osobnosti příslušné označení tako-
vého fondu nebo uspořádání a identifikační
údaje jeho správce, obhospodařovatele nebo
osoby v obdobném postavení v rozsahu po-
dle bodu 1 nebo 2,

e) datum vzniku a datum zániku oprávnění klienta
k nakládání s peněžními prostředky na účtu,

f) datum zrušení účtu.
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§ 5

Zápis údajů do centrální evidence účtů

(1) Úvěrová instituce předává České národní
bance k zápisu do centrální evidence účtů elektro-
nicky dálkovým přístupem nejpozději do dvanácté
hodiny každého pracovního dne informaci o změně
v údajích uvedených v § 4, k nimž došlo předchozí
pracovní den nebo ve dnech pracovního klidu, anebo
informaci o tom, že žádná změna nenastala. Za
změnu v údajích se považuje i založení nového účtu,
zrušení účtu nebo oprava některého z již zapsaných
údajů. Formální náležitosti, strukturu a formát infor-
mace o změnách údajů k zápisu do centrální evidence
účtů a způsob předání stanoví Česká národní banka
vyhláškou.

(2) Česká národní banka předává do centrální
evidence účtů údaje o účtech svých klientů obdobně,
jako by šlo o údaje oznamované úvěrovými institu-
cemi.

Poskytování údajů z centrální evidence účtů

§ 6

(1) O údaje z centrální evidence účtů je opráv-
něn žádat v rozsahu, ve kterém je oprávněn podle
jiných právních předpisů požadovat údaje, které jsou
předmětem bankovního tajemství nebo povinnosti
zachovávat je v tajnosti podle zákona o spořitelních
a úvěrních družstvech, pouze

a) orgán činný v trestním řízení,

b) orgán příslušný přijímat oznámení o podezřelém
obchodu podle zákona upravujícího opatření
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti,

c) orgán Finanční správy České republiky,

d) orgán Celní správy České republiky, nebo

e) zpravodajská služba České republiky (dále jen
„zpravodajská služba“).

(2) Poskytnutí údajů z centrální evidence účtů
může požadovat orgán uvedený v odstavci 1 (dále
jen „žadatel“), pokud jsou splněny podmínky stano-
vené jinými právními předpisy upravujícími opráv-
nění žadatele k poskytnutí údajů, které jsou před-
mětem bankovního tajemství nebo povinnosti za-
chovávat je v tajnosti podle zákona o spořitelních
a úvěrních družstvech.

(3) Žadatel vede evidenci žádostí o poskytnutí

údajů z centrální evidence účtů, která obsahuje da-
tum odeslání žádosti, identifikační údaje, které jed-
noznačně určují fyzickou osobu, která jménem ža-
datele o údaje z centrální evidence účtů požádala,
a text žádosti.

(4) Údaje v evidenci podle odstavce 3 uchovává
žadatel po dobu 10 let ode dne následujícího po dni
odeslání žádosti.

§ 7

(1) Žádost o poskytnutí údajů z centrální evi-
dence účtů obsahuje označení příslušného řízení,
v rámci kterého oprávněný orgán žádá o poskytnutí
údajů z centrální evidence účtů, a spisovou značku,
pod kterou je toto řízení vedeno. Zpravodajská
služba v žádosti uvede spisovou značku rozhodnutí
soudu, kterým jí bylo povoleno požadovat poskyt-
nutí zprávy podle zákona upravujícího činnost zpra-
vodajských služeb; výpis z rozhodnutí soudu nebo
jiný doklad o splnění podmínek pro podání žádosti
podle jiných právních předpisů se nepředkládá.
Žádost se neodůvodňuje.

(2) Žádost podle odstavce 1 podává žadatel vý-
hradně prostřednictvím k tomu určené datové
schránky žadatele do datové schránky zřízené
Českou národní bankou pro centrální evidenci účtů.

(3) Identifikátory datových schránek, jejichž
prostřednictvím mohou žadatelé podávat žádosti,
a jejich změny, oznamuje České národní bance

a) soud prostřednictvím Ministerstva spravedl-
nosti,

b) státní zastupitelství prostřednictvím Nejvyššího
státního zastupitelství,

c) orgán uvedený v § 6 odst. 1 písm. b) prostřed-
nictvím Ministerstva financí,

d) Bezpečnostní informační služba a Úřad pro za-
hraniční styky a informace prostřednictvím Mi-
nisterstva vnitra,

e) Vojenské zpravodajství prostřednictvím Minis-
terstva obrany,

f) orgán Finanční správy České republiky pro-
střednictvím Generálního finančního ředitelství,

g) orgán Celní správy České republiky prostřed-
nictvím Generálního ředitelství cel.

(4) Formální náležitosti, strukturu a formát
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oznámení podle odstavce 3 a způsob jeho doručení
stanoví Česká národní banka vyhláškou.

§ 8

(1) Česká národní banka poskytne údaje z cen-
trální evidence účtů pouze tehdy, jestliže

a) žádost byla podána způsobem stanoveným v § 7
odst. 2,

b) identifikátor odesílající datové schránky se sho-
duje s identifikátorem oznámeným podle § 7
odst. 3 a

c) žádost obsahuje, kromě údajů podle § 7 odst. 1,
alespoň

1. číslo účtu a označení jednoznačně identifiku-
jící úvěrovou instituci, u které je účet veden,

2. rodné číslo, nebo jméno a příjmení společně
s datem narození, anebo jméno a příjmení
společně s rokem narození a adresou pobytu
v případě fyzické osoby,

3. identifikační číslo osoby, standardizovaný
mezinárodní identifikátor právnických osob,
nebo současně jméno a buď identifikační čís-
lo přidělované v zahraničí anebo sídlo v pří-
padě právnické osoby nebo podnikající fy-
zické osoby, nebo

4. identifikační údaje správce, obhospodařova-
tele nebo osoby v obdobném postavení v roz-
sahu podle bodu 2 nebo 3, anebo jeho pří-
slušné označení v případě svěřenského fondu
nebo jiného právního uspořádání bez právní
osobnosti.

(2) Česká národní banka poskytne žadateli
údaje v rozsahu podle § 4 o všech účtech u všech
úvěrových institucí, které jsou ke konkrétnímu
klientovi vedeny v centrální evidenci účtů.

(3) Údaje podle odstavce 2 odešle Česká ná-
rodní banka do datové schránky žadatele, z níž byla
odeslána žádost, a to nejpozději do 24 hodin od do-
ručení žádosti. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě
sdělí žadateli, že k žádosti nebyl v centrální evidenci
účtů nalezen žádný odpovídající údaj.

(4) Pokud žádost neodpovídá požadavkům po-
dle odstavce 1, Česká národní banka odešle do da-
tové schránky žadatele nejpozději do 24 hodin od
doručení zprávu o důvodu nepřijetí žádosti.

(5) Formální náležitosti, strukturu a formát žá-

dosti podle odstavce 1 stanoví Česká národní banka
vyhláškou.

§ 9

Ochrana dat

(1) Při provozu centrální evidence účtů uplat-
ňuje Česká národní banka taková organizační, per-
sonální a jiná opatření, aby s informacemi, které
získá při provádění tohoto zákona, nepřišla do styku
neoprávněná osoba. Obdobná opatření uplatňují i ža-
datelé při nakládání s údaji, které z centrální evidence
účtů získají.

(2) Přístup k údajům zpracovávaným v centrální
evidenci účtů mají pouze určení zaměstnanci České
národní banky, kteří bezprostředně zajišťují provoz
této evidence. V nezbytně nutném rozsahu se s ucho-
vávanými údaji mohou seznamovat příslušní zaměst-
nanci České národní banky při provádění kontroly
provozu centrální evidence účtů a při dohledu nad
plněním povinností úvěrových institucí podle § 12
a řízení o správních deliktech podle § 13.

§ 10

Uchovávání údajů v centrální evidenci účtů

(1) Česká národní banka shromažďuje a ucho-
vává údaje v centrální evidenci účtů podle § 4 a 5
a údaje o úkonech podle § 7 a 8 v elektronické po-
době.

(2) Česká národní banka uchovává

a) údaje podle § 4 po dobu 10 let od prvního dne
roku následujícího po roce, ve kterém došlo ke
zrušení účtu,

b) informace o datové schránce žadatele oznámené
podle § 7 odst. 3 po dobu 10 let ode dne ná-
sledujícího po přijetí oznámení změny,

c) údaje o obsahu žádosti podle § 7 odst. 1 s ozna-
čením žadatele a o obsahu odpovědi, o datu
a čase přijetí žádosti a odeslání odpovědi po
dobu 10 let ode dne následujícího po odeslání
odpovědi.

§ 11

Kontrola poskytnutí údajů z centrální
evidence účtů

(1) Kontrolu poskytnutí údajů z centrální evi-
dence účtů vykonává Poslanecká sněmovna, která
k tomu účelu zřizuje kontrolní orgán. Kontrolní
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orgán se skládá z poslanců určených Poslaneckou
sněmovnou.

(2) Česká národní banka předkládá kontrol-
nímu orgánu podle odstavce 1 nejméně dvakrát
ročně zprávu o poskytnutí údajů z centrální evidence
účtů. Zpráva musí obsahovat tyto údaje: označení
žadatele, datum a čas přijetí žádosti, datum a čas ode-
slání odpovědi a údaje uvedené v § 7 odst. 1.

(3) Kontrolu podle odstavce 1 provádí kon-
trolní orgán v příslušných orgánech podle § 6
odst. 1. Tím není dotčeno právo kontrolního orgánu
požadovat informace a účast na jednání kontrolního
orgánu od jiných osob.

(4) Na postup podle tohoto ustanovení se kon-
trolní řád nepoužije.

§ 12

Dohled

(1) Dohled nad plněním povinností úvěrových
institucí podle tohoto zákona vykonává Česká ná-
rodní banka.

(2) Při výkonu dohledu u bank a zahraničních
bank, které vykonávají svou činnost na území České
republiky prostřednictvím pobočky, se obdobně
použijí ustanovení o činnosti České národní banky
při výkonu bankovního dohledu podle zákona upra-
vujícího činnost bank. Při výkonu dohledu u spoři-
telních a úvěrních družstev se obdobně použijí usta-
novení o činnosti České národní banky při výkonu
dohledu nad činností spořitelních a úvěrních druž-
stev podle zákona upravujícího činnost spořitelních
a úvěrních družstev.

Správní delikty

§ 13

(1) Úvěrová instituce se dopustí správního de-
liktu tím, že nesplní

a) povinnost stanovenou v § 5 odst. 1, nebo

b) povinnost stanovenou v § 19 odst. 2.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží
pokuta do 10 000 000 Kč.

§ 14

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpo-
vídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí,
které bylo možno požadovat, aby porušení právní
povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě
se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména
ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okol-
nostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní
delikt zaniká, jestliže o něm Česká národní banka
nezahájila řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm do-
zvěděla, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl
spáchán.

§ 15

(1) Správní delikty podle tohoto zákona
v prvním stupni projednává Česká národní banka.

(2) Příjem z pokut je příjmem státního roz-
počtu.

(3) Příjem z náhrady nákladů řízení je příjmem
České národní banky. Na náhradu nákladů správ-
ního řízení vedeného Českou národní bankou podle
tohoto zákona se pro účely vybírání a vymáhání
hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu.

§ 16

Pořízení a financování provozu
centrální evidence účtů

(1) V souladu se Smlouvou o fungování Evrop-
ské unie1) a ji provádějícím přímo použitelným před-
pisem Evropské unie2) Česká republika hradí České
národní bance v plné výši náklady spojené s poříze-
ním a provozem centrální evidence účtů.

(2) Podrobná pravidla pořízení a provozu cen-
trální evidence účtů a úhrady souvisejících nákladů
upraví Česká republika, jednající prostřednictvím
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Ministerstva financí, a Česká národní banka smlou-
vou.

§ 17

Zpráva o provozu a využití
centrální evidence účtů

(1) Česká národní banka uveřejňuje na svých
internetových stránkách alespoň jednou ročně sou-
hrnnou zprávu o provozu a využití centrální evi-
dence účtů.

(2) Součástí zprávy podle odstavce 1 je i počet
žádostí podle skupin žadatelů, uvedených v § 7
odst. 3, a souhrnná informace o kontrolách provozu
centrální evidence účtů.

§ 18

Společná ustanovení

(1) Postupy podle tohoto zákona a postupy na
jeho základě jsou vždy neveřejné.

(2) Osobní údaje jsou podle tohoto zákona
zpracovávány pouze za účelem bezpečnosti České
republiky nebo Evropské unie, předcházení, vyhle-
dávání a odhalování trestné činnosti a stíhání pacha-
telů trestných činů a k zajištění významných hospo-
dářských a finančních zájmů.

(3) Správce centrální evidence účtů nekontro-
luje správnost a úplnost údajů při jejich předávání
úvěrovými institucemi k zápisu do centrální evidence
účtů a za správnost a úplnost takto přijatých údajů
neodpovídá.

(4) Správce centrální evidence účtů nekontro-
luje splnění podmínek pro podání žádosti o poskyt-

nutí údajů z centrální evidence účtů podle § 6 odst. 2
a za splnění těchto podmínek neodpovídá.

§ 19

Závěrečná ustanovení

(1) Česká národní banka oznámí na své úřední
desce datum zahájení zápisu údajů podle § 4 do cen-
trální evidence účtů a současně o této skutečnosti
informuje úvěrové instituce.

(2) Úvěrová instituce nejpozději do 6 měsíců
ode dne zahájení zápisu údajů podle odstavce 1
předá České národní bance do centrální evidence
účtů aktuálně platné údaje v rozsahu stanoveném
v § 4 o jí vedených účtech, které nebyly zrušeny
do dne předcházejícího dni předání informace. For-
mální náležitosti, strukturu, formát a způsob předání
údajů do centrální evidence účtů stanoví Česká ná-
rodní banka vyhláškou.

(3) Ode dne předání údajů podle odstavce 2
plní úvěrová instituce povinnost uvedenou v § 5
odst. 1.

(4) Česká národní banka informuje příslušné
orgány o datu zahájení příjmu oznámení podle § 7
odst. 3.

§ 20

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jeho vyhlášení s výjimkou ustanovení § 6, § 7
odst. 1 a 2, § 8 odst. 1 až 4, § 10 odst. 2 písm. c),
§ 13 až 15, pokud jde o § 19 odst. 3, a § 17, které
nabývají účinnosti prvním dnem šestnáctého kalen-
dářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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301

ZÁKON

ze dne 24. srpna 2016,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o informačních systémech
veřejné správy

Čl. I

V § 3 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních
systémech veřejné správy a o změně některých dal-
ších zákonů, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zá-
kona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb. a zákona
č. 18/2012 Sb., se na konci odstavce 3 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

„l) Českou národní bankou.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o bankách

Čl. II

V § 38 odst. 2 větě poslední zákona č. 21/1992
Sb., o bankách, ve znění zákona č. 156/1994 Sb., zá-
kona č. 61/1996 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona
č. 254/2008 Sb. a zákona č. 135/2014 Sb., se slova
„nebo při“ nahrazují slovem „ , při“ a na konci textu
věty se doplňují slova „nebo při plnění povinnosti
předávat údaje podle zákona o centrální evidenci
účtů“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona
o spořitelních a úvěrních družstvech

a některých opatřeních s tím souvisejících

Čl. III

V § 25b odst. 2 větě třetí zákona č. 87/1995 Sb.,
o spořitelních a úvěrních družstvech a některých
opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona
České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z pří-

jmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona
č. 57/2006 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona
č. 285/2009 Sb. a zákona č. 135/2014 Sb., se slova
„nebo při“ nahrazují slovem „ , při“ a na konci textu
věty se doplňují slova „nebo při plnění povinnosti
předávat údaje podle zákona o centrální evidenci
účtů“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o svobodném přístupu
k informacím

Čl. IV

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění zákona č. 101/2000 Sb., zá-
kona č. 159/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona
č. 110/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona
č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 123/2010 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona
č. 181/2014 Sb. a zákona č. 222/2015 Sb., se mění
takto:

1. V § 2 odst. 3 se za slova „na poskytování“
vkládají slova „informací o údajích vedených v cen-
trální evidenci účtů a v navazujících evidencích,“.

2. V § 11 odst. 4 se na konci textu písmene f)
tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g),
které zní:

„g) činnosti České národní banky v souvislosti s ve-
dením centrální evidence účtů.“.

ČÁST PÁTÁ

Změna trestního řádu

Čl. V

V § 8 odst. 2 větě první zákona č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zá-
kona č. 265/2001 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se za
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slovo „čin,“ vkládají slova „ke zjištění poměrů ob-
viněného“ a slova „k posouzení poměrů obviněného
anebo“ se zrušují.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o ochraně osobních údajů

Čl. VI

V § 3 odst. 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve
znění zákona č. 439/2004 Sb., se v písmenu g) slovo
„nebo“ zrušuje, v písmenu h) se tečka nahrazuje slo-
vem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno i), které včetně
poznámky pod čarou č. 33 zní:

„i) činností spojených s vedením centrální evidence
účtů33).

33) Zákon č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů.“.

ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.

Sbírka zákonů č. 301 / 2016Strana 4552 Částka 117



302

ZÁKON

ze dne 24. srpna 2016,

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

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o sdružování v politických
stranách a v politických hnutích

Čl. I

Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politic-
kých stranách a v politických hnutích, ve znění zá-
kona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona
č. 189/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 296/1995 Sb.,
zákona č. 322/1996 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., ná-
lezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 98/2001
Sb., zákona č. 104/2001 Sb., zákona č. 170/2001 Sb.,
zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zá-
kona č. 556/2004 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 345/2010 Sb., zákona č. 420/2011 Sb. a zákonného
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 3 písmeno a) zní:

„a) ve spolcích,“.

Poznámka pod čarou č. 1b se zrušuje, a to včetně
odkazů na poznámku pod čarou.

2. V § 6 odst. 2 písm. b) bodě 7 se slova „právní
úkony“ nahrazují slovy „právní jednání“.

3. V § 6 odst. 2 písm. b) bodě 9 se číslo „18“
nahrazuje číslem „19h“.

4. V § 6 odst. 2 písm. b) bodě 10 se číslo „7“
nahrazuje číslem „6“.

5. V § 11 se odstavec 3 zrušuje.

6. V § 12 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Skončí-li likvidace majetkovým zůstatkem, naloží
s ním likvidátor způsobem určeným ve stanovách
[§ 6 odst. 2 písm. b) bod 10].“.

7. V § 12 se odstavce 4 a 5 zrušují.

8. V § 13 odst. 1 písm. a) se slova „občanské
sdružení“ nahrazují slovem „spolek“.

9. V § 13 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

10. V § 13 odst. 2 se slova „a písm. b)“ zrušují.

11. V § 13 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako od-
stavce 4 až 6.

12. V § 13 odst. 4 se věta první nahrazuje větou
„Zrušují-li se strana a hnutí dobrovolným rozpuště-
ním, je orgán, který o rozpuštění rozhodl, povinen
současně jmenovat likvidátora.“.

13. V § 14 odst. 1 se slova „až 19“ nahrazují
slovy „ , 17a, 17b, 18 a 19h“.

14. V § 14 odst. 3 se slova „18 odst. 1 a 2“ na-
hrazují slovy „19h odst. 1“.

15. V § 15 odst. 2 se za slovo „Senátu“ vkládají
slova „ , Evropského parlamentu“ a za slovo „celků“
se vkládají slova „nebo volby prezidenta republiky“.

16. V § 17 se za odstavec 3 vkládají nové od-
stavce 4 až 7, které znějí:

„(4) Strana a hnutí mohou založit nebo být čle-
nem jednoho politického institutu; politickým insti-
tutem se pro účely tohoto zákona rozumí právnická
osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti je vý-
zkumná, publikační, vzdělávací nebo kulturní čin-
nost 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 ži-
votě,
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d) zlepšení kvality politické kultury a veřejné di-
skuse, nebo

e) přispívání k mezinárodnímu porozumění
a spolupráci.

(5) Politický institut musí způsobem umožňu-
jícím dálkový přístup uveřejňovat veškeré výsledky
své činnosti podle odstavce 4, jejichž povaha to
umožňuje.

(6) Politický institut nesmí vykonávat činnost
školy nebo školského zařízení podle školského zá-
kona ani působit jako vysoká škola podle zákona
o vysokých školách.

(7) Příspěvek na podporu činnosti politického
institutu lze poskytnout, má-li politický institut za-
psaný status veřejné prospěšnosti. Příspěvek na pod-
poru činnosti politického institutu nelze použít na
financování volební kampaně strany nebo hnutí nebo
koalice anebo jejich kandidáta nebo nezávislého kan-
didáta.“.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako od-
stavce 8 až 10.

17. V § 17 odst. 8 písm. d) se slova „a dědictví“
nahrazují slovy „ , dědictví a bezúplatná plnění“.

18. V § 17 odst. 8 písm. e) se slova „a prodeje“
nahrazují slovy „ , pachtu a zcizení“.

19. V § 17 odst. 8 písmeno i) zní:

„i) zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební
institucí nebo institucí elektronických peněz
nebo pobočkou zahraniční banky, platební in-
stituce nebo instituce elektronických peněz na
území České republiky,“.

20. V § 17 se na konci odstavce 8 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

„j) příspěvek ze státního rozpočtu České republiky
na podporu činnosti politického institutu.“.

21. V § 17 se na konci odstavce 9 doplňují věty
„Účetní závěrky stran a hnutí musejí být ověřeny
auditorem podle zákona o auditorech. Auditora určí
statutární orgán strany nebo hnutí; téhož auditora
lze určit opakovaně nejvýše 5 po sobě následujících
kalendářních let.“.

22. V § 17 se za odstavec 9 vkládá nový odsta-
vec 10, který zní:

„(10) Účetní závěrka obchodní korporace zalo-
žené stranou nebo hnutím nebo obchodní korpo-
race, na níž se strana nebo hnutí účastní jako společ-
ník nebo člen, musí být ověřena auditorem podle
zákona o auditorech. Téhož auditora pro ověření
účetní závěrky podle věty první lze určit nejvýše
5 po sobě následujících kalendářních let.“.

Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 11.

23. Za § 17 se vkládají nové § 17a a 17b, které
včetně poznámky pod čarou č. 6 znějí:

„§ 17a

(1) Strany a hnutí a politické instituty používají
ke své činnosti pouze finanční prostředky vedené na
účtech u banky, platební instituce nebo instituce
elektronických peněz nebo u pobočky zahraniční
banky, platební instituce nebo instituce elektronic-
kých peněz na území České republiky. To neplatí,
jde-li o výdaje nepřevyšující částku 5 000 Kč; tyto
výdaje lze hradit v hotovosti.

(2) Strany a hnutí a politické instituty vedou
oddělené účty pro

a) příspěvky ze státního rozpočtu, příjmy z darů
a jiných bezúplatných plnění,

b) plnění vyplývající z pracovněprávního vztahu
ke straně a hnutí a politickému institutu,

c) financování volebních kampaní za podmínek
stanovených volebními zákony,

d) ostatní příjmy a výdaje.

(3) Finanční prostředky podle odstavce 2
písm. a) vedou strany a hnutí a politické instituty
na zvláštním účtu umožňujícím bezplatný a nepřetr-
žitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu pla-
tebních transakcí na těchto účtech (dále jen „zvláštní
účet“).

(4) Strany a hnutí a politické instituty sdělí
Úřadu pro dohled nad hospodařením politických
stran a politických hnutí (dále jen „Úřad“) bez zby-
tečného odkladu číslo nebo jiný jedinečný identifi-
kátor účtu6), na němž vedou finanční prostředky
podle odstavce 2 písm. d); na základě výzvy Úřadu
pak číslo nebo jiný identifikátor účtu, na němž ve-
dou finanční prostředky podle odstavce 2 písm. b).
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§ 17b

Zvláštní účet

(1) V platebním příkaze, jímž strana a hnutí
a politický institut nebo jiná osoba žádá o provedení
platební transakce ve prospěch nebo k tíži zvláštního
účtu, musí být uveden účel platební transakce.

(2) Poskytovatel platebních služeb, u něhož je
veden zvláštní účet strany, hnutí nebo politického
institutu, je povinen umožnit třetím osobám nahlížet
do historie platebních transakcí zpětně za období
posledních 3 let.

(3) Adresu internetové stránky, na které je zpří-
stupněn přehled platebních transakcí na zvláštním
účtu, oznámí strany a hnutí a politické instituty
Úřadu, který adresu zveřejní na svých internetových
stránkách.

6) § 2 odst. 3 písm. h) zákona č. 284/2009 Sb., o platebním
styku.“.

24. § 18 včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:

„§ 18

(1) Strany a hnutí nesmějí přijmout dar nebo
jiné bezúplatné plnění

a) od státu, nestanoví-li tento zákon jinak,

b) od příspěvkové organizace,

c) od obce, městské části, městského obvodu
a kraje,

d) od dobrovolného svazku obcí,

e) od státního podniku a právnické osoby s majet-
kovou účastí státu nebo státního podniku, jakož
i od osoby, na jejímž řízení a kontrole se podílí
stát; to neplatí, nedosahuje-li majetková účast
státu nebo státního podniku 10 %,

f) od právnické osoby s majetkovou účastí kraje,
obce, městské části nebo městského obvodu; to
neplatí, nedosahuje-li majetková účast 10 %,

g) od obecně prospěšné společnosti, politického
institutu a ústavu,

h) z majetku svěřenského fondu,

i) od jiné právnické osoby, stanoví-li tak jiný
právní předpis,

j) od zahraniční právnické osoby s výjimkou po-
litické strany a fundace zřízené k veřejně pro-
spěšné činnosti,

k) od fyzické osoby, která není státním občanem
České republiky; to neplatí, jedná-li se o osobu,
která má právo volit na území České republiky
do Evropského parlamentu.

(2) Strany a hnutí nesmějí přijmout dar nebo
jiné bezúplatné plnění, pokud by součet všech peně-
žitých darů, popřípadě peněžních částek odpovídají-
cích obvyklé ceně7) daru nebo jiného bezúplatného
plnění přijatých od jedné a téže osoby přesáhl v jed-
nom kalendářním roce částku 3 000 000 Kč. Za jednu
a tutéž osobu se považuje i právnická osoba, která je
ve vztahu k osobě podle věty první osobou ovládající
nebo ovládanou. Je-li dárce nebo poskytovatel jiného
bezúplatného plnění členem strany nebo hnutí, po-
važuje se za dar nebo jiné bezúplatné plnění i členský
příspěvek v částce přesahující výši 50 000 Kč.

(3) Získají-li strany a hnutí dar nebo jiné bez-
úplatné plnění v rozporu s tímto zákonem, jsou po-
vinny vrátit jej dárci, a to nejpozději do 1. dubna
roku následujícího po roce, ve kterém jej získaly.
Není-li vrácení možné, odvedou v téže lhůtě peněžní
částku odpovídající peněžitému daru nebo jinému
bezúplatnému plnění nebo obvyklé ceně7) věcného
daru nebo jiného bezúplatného plnění do státního
rozpočtu. Jedná-li se o peněžitý dar nebo jiné bez-
úplatné plnění, jsou strany a hnutí povinny vrátit jej
včetně jeho úrokového zhodnocení ve výši diskontní
sazby České národní banky platné ke dni vrácení.

(4) Každý dárce musí být identifikován údaji
podle § 19h odst. 1 písm. h).

(5) Dar nebo jiné bezúplatné plnění, jehož výše
nebo obvyklá cena přesahuje částku 1 000 Kč, může
strana nebo hnutí přijmout pouze na základě pí-
semné smlouvy.

7) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně
některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve
znění pozdějších předpisů.“.

25. Nad § 19 se vkládá skupinový nadpis, který
zní: „Úřad“.

26. § 19 zní:

„§ 19

(1) Zřizuje se Úřad se sídlem v Brně jako
ústřední správní úřad pro dohled nad hospodařením
stran a hnutí v zákonem stanoveném rozsahu. Úřad
je účetní jednotkou.
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(2) Úřad je nezávislý orgán; ve své činnosti se
řídí pouze zákony a jinými právními předpisy.

(3) Do činnosti Úřadu lze zasahovat jen na zá-
kladě zákona.“.

27. § 19a včetně poznámky pod čarou č. 8 zní:

„§ 19a

(1) Úřad tvoří předseda Úřadu, 4 členové
Úřadu a další zaměstnanci státu v něm zařazení.
Předseda Úřadu a členové Úřadu jsou zaměstnanci
státu zařazení v Úřadu.

(2) Předsedovi Úřadu přísluší plat jako předse-
dovi výboru Poslanecké sněmovny8).

(3) Členovi Úřadu přísluší plat jako místopřed-
sedovi výboru Poslanecké sněmovny8).

8) Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech
spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evrop-
ského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.“.

28. Za § 19a se vkládají nové § 19b až 19m,
které znějí:

„§ 19b

(1) Předseda Úřadu

a) stojí v čele Úřadu a řídí jeho činnost; považuje
se za služební orgán a je oprávněn dávat stát-
nímu zaměstnanci příkazy k výkonu státní
služby podle zákona o státní službě,

b) schvaluje

1. organizační strukturu Úřadu,

2. plán činnosti Úřadu,

3. zprávu o činnosti Úřadu za příslušný kalen-
dářní rok.

(2) Předseda Úřadu určí jednoho ze členů
Úřadu, který jej zastupuje v plném rozsahu v době
jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy není funkce
předsedy obsazena.

(3) Člen Úřadu zastupuje předsedu Úřadu též
v případě, kdy je tím předsedou Úřadu pověřen.

§ 19c

(1) Předsedu Úřadu jmenuje a odvolává prezi-
dent republiky. Předsedu Úřadu jmenuje prezident

republiky ze dvou kandidátů, z nichž jednoho
navrhuje Poslanecká sněmovna a jednoho navrhuje
Senát.

(2) Předseda Úřadu je jmenován na dobu 6 let
a nemůže být jmenován na více než 2 po sobě jdoucí
funkční období.

(3) Předsedou Úřadu může být jmenována
osoba, jejíž znalosti, zkušenosti a morální vlastnosti
jsou předpokladem, že bude svoji funkci řádně za-
stávat, a která

a) je státním občanem České republiky,

b) je plně svéprávná,

c) je bezúhonná,

d) splňuje předpoklady pro výkon funkce ve stát-
ních orgánech podle zákona o některých dalších
předpokladech pro výkon některých funkcí ve
státních orgánech,

e) má ukončené vysokoškolské vzdělání získané
studiem v magisterském studijním programu a

f) nebyla v posledních 3 letech předcházejících
jmenování do funkce členem strany nebo hnutí
ani nevykonávala v tomto období funkci
poslance nebo senátora, poslance Evropského
parlamentu, člena zastupitelstva kraje nebo
člena zastupitelstva hlavního města Prahy.

(4) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona
nepovažuje osoba, pokud se na ni nehledí, jako by
nebyla odsouzena, která byla pravomocně odsou-
zena pro

a) trestný čin spáchaný úmyslně, nebo

b) trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti
s výkonem veřejné správy.

(5) S výkonem funkce předsedy Úřadu je neslu-
čitelná funkce prezidenta republiky, člena vlády, pre-
zidenta, viceprezidenta nebo člena Nejvyššího kon-
trolního úřadu, člena bankovní rady České národní
banky, poslance nebo senátora, poslance Evropského
parlamentu, soudce, státního zástupce, jakákoli jiná
funkce ve veřejné správě a členství ve straně nebo
hnutí.

(6) Předseda Úřadu nesmí zastávat jinou place-
nou funkci a vykonávat jakoukoli výdělečnou čin-
nost s výjimkou správy vlastního majetku a činnosti
vědecké, pedagogické, literární, publicistické a umě-
lecké, pokud tato činnost nenarušuje důstojnost
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Úřadu nebo neohrožuje důvěru v jeho nezávislost
a nestrannost.

§ 19d

(1) Funkce předsedy Úřadu zaniká

a) uplynutím funkčního období,

b) dnem následujícím po dni doručení písemně
učiněného vzdání se funkce prezidentu repu-
bliky,

c) dnem následujícím po dni doručení písemného
odvolání z funkce,

d) dnem nabytí právní moci rozsudku, kterým byl
předseda Úřadu odsouzen pro trestný čin sta-
novený v § 19c odst. 4,

e) dnem nabytí právní moci rozsudku, kterým
byla svéprávnost předsedy Úřadu omezena.

(2) Prezident republiky odvolá předsedu Úřadu
z funkce, pokud přestane splňovat některou z pod-
mínek pro jmenování stanovenou v § 19c odst. 3
písm. a), d) nebo e) nebo v § 19c odst. 5 nebo 6.

§ 19e

(1) Členy Úřadu jmenuje z kandidátů zvole-
ných Senátem podle odstavce 2 prezident republiky
na dobu 6 let; člen Úřadu může být jmenován i opa-
kovaně.

(2) Kandidáty na členy Úřadu navrhují Senátu
prezident Nejvyššího kontrolního úřadu, Poslanecká
sněmovna a jednotliví senátoři. Z kandidátů navrže-
ných prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu
zvolí Senát jednoho kandidáta na člena Úřadu. Další
dva kandidáty na člena Úřadu zvolí Senát z kandidátů
navržených Poslaneckou sněmovnou a jednoho kan-
didáta na člena Úřadu zvolí Senát z kandidátů na-
vržených jednotlivými senátory.

(3) Členem Úřadu může být jmenována osoba,
jejíž znalosti, zkušenosti a morální vlastnosti jsou
předpokladem, že bude svoji funkci řádně zastávat,
a která

a) je státním občanem České republiky,

b) je plně svéprávná,

c) je bezúhonná,

d) splňuje předpoklady pro výkon funkce ve stát-
ních orgánech podle zákona o některých dalších
předpokladech pro výkon některých funkcí ve
státních orgánech,

e) má ukončené vysokoškolské vzdělání získané
studiem v magisterském studijním programu a

f) nebyla v posledních 2 letech předcházejících
jmenování do funkce členem strany nebo hnutí
ani nevykonávala v tomto období funkci po-
slance nebo senátora, poslance Evropského par-
lamentu, člena zastupitelstva kraje nebo člena
zastupitelstva hlavního města Prahy.

(4) Pro člena Úřadu se použijí ustanovení § 19c
odst. 4, 5 a 6 a § 19d obdobně.

§ 19f

Úřad

a) vykonává dohled nad hospodařením stran
a hnutí a politických institutů podle tohoto zá-
kona,

b) zpracovává a uveřejňuje na svých internetových
stránkách zprávu o své činnosti za příslušný
kalendářní rok,

c) uveřejňuje na svých internetových stránkách
úplné výroční finanční zprávy stran a hnutí
a poznatky, které z jeho činnosti vyplynuly,

d) sděluje Ministerstvu financí do 31. května pří-
slušného kalendářního roku, zda mu výroční
finanční zpráva strany a hnutí za předcházející
rok byla předložena a zda je podle jeho zjištění
úplná; Úřad sděluje Ministerstvu financí v uve-
dené lhůtě rovněž to, že výroční finanční zpráva
nebyla předložena nebo není úplná,

e) sděluje Ministerstvu financí výsledek posouzení
výroční finanční zprávy předložené dodatečně
podle § 19h odst. 3 nebo předložené na výzvu
k doplnění nebo odstranění nedostatků podle
§ 19h odst. 5, a to neprodleně, nejpozději však
do 10 dnů ode dne, kdy tuto výroční finanční
zprávu obdržel,

f) projednává správní delikty a ukládá sankce,

g) vykonává působnost stanovenou jiným právním
předpisem v oblasti financování volebních kam-
paní,

h) vykonává působnost stanovenou jiným právním
předpisem.

§ 19g

(1) Úřad vykonává dohled podle tohoto zákona
zkoumáním výročních finančních zpráv předkláda-
ných stranami a hnutími nebo vlastní kontrolou hos-
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podaření stran a hnutí. Úřad má při výkonu dohledu
právo seznamovat se se všemi údaji týkajícími se hos-
podaření stran a hnutí. Strana nebo hnutí poskytne
Úřadu součinnost v souladu s kontrolním řádem.

(2) Dohledovou činnost vykonává předseda
Úřadu, členové Úřadu a pověření zaměstnanci
Úřadu. Při jejím výkonu se prokazují průkazem.

(3) Vzor průkazu stanoví Úřad vyhláškou.

§ 19h

(1) Strany a hnutí jsou povinny předložit kaž-
doročně do 1. dubna Úřadu výroční finanční zprávu,
která zahrnuje

a) účetní závěrku podle zákona o účetnictví3),

b) zprávu auditora o ověření účetní závěrky s vý-
rokem bez výhrad,

c) přehled o celkových příjmech v členění podle
§ 17 odst. 8, k němuž strany a hnutí připojí:

1. přehled obchodních společností nebo druž-
stev, v nichž strana nebo hnutí mají podíl
s uvedením výše tohoto podílu,

2. přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů s uve-
dením 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 identifi-
kační 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 zúčast-
nily v daném kalendářním roce,

g) přehled o dárcích a jejich darech s uvedením
výše peněžitého daru a obvyklé ceny7) nepeně-
žitého 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 iden-
tifikační číslo,

i) přehled o hodnotě majetku získaného dědictvím
nebo odkazem; pokud hodnota získaného ma-
jetku přesahuje 50 000 Kč, uvede se jméno, pří-
jmení, 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 uvede-
ním jejich jména, příjmení, data narození, obce
místa pobytu a celkové výše členského pří-
spěvku,

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 politic-
kého institutu.

(2) Lhůta podle odstavce 1 je zachována, je-li
nejpozději dne 1. dubna podána poštovní zásilka ad-
resovaná Úřadu, která obsahuje výroční finanční
zprávu, držiteli poštovní licence nebo zvláštní
poštovní licence.

(3) Pokud výroční finanční zpráva nebyla stra-
nou a hnutím předložena, vyzve Úřad stranu a hnutí
do 15. dubna příslušného roku k jejímu dodateč-
nému předložení a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu.

(4) Výroční finanční zprávu předkládají strany
a hnutí na předepsaném formuláři s přílohami, jehož
vzor stanoví Úřad vyhláškou.

(5) Výroční finanční zpráva je úplná, obsahuje-
-li všechny požadované náležitosti podle odstavce 1
a je-li předložena na předepsaném formuláři s přílo-
hami podle odstavce 4. Je-li výroční finanční zpráva
neúplná nebo údaje v ní uvedené neodpovídají zjiš-
těním Úřadu, vyzve Úřad stranu nebo hnutí v přimě-
řené lhůtě k jejímu doplnění nebo odstranění ne-
dostatků; strana a hnutí jsou povinny výroční
finanční zprávu doplnit nebo její nedostatky odstra-
nit ve lhůtě stanovené Úřadem, která nesmí být
kratší než 15 kalendářních dnů.

(6) Výroční finanční zpráva je veřejná. Výroční
finanční zpráva je přístupná k nahlédnutí u Úřadu
a na jeho internetových stránkách, na kterých ji Úřad
uveřejní do 7 dnů ode dne jejího doručení Úřadu.

§ 19i

(1) Fyzická osoba, která žádá o provedení pla-
tební transakce ve prospěch nebo k tíži zvláštního
účtu, se dopustí přestupku tím, že v rozporu

Sbírka zákonů č. 302 / 2016Strana 4558 Částka 117



s § 17b odst. 1 neuvede v platebním příkaze účel
platební transakce.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit
pokutu do 2 000 000 Kč.

§ 19j

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba,
která žádá o provedení platební transakce ve pro-
spěch nebo k tíži zvláštního účtu, se dopustí správ-
ního deliktu tím, že v rozporu s § 17b odst. 1 neu-
vede v platebním příkaze účel platební transakce.

(2) Strana nebo hnutí se dopustí správního de-
liktu tím, že

a) poruší § 17 odst. 8,

b) v rozporu s § 17a nevede oddělené účty nebo
neoznámí Úřadu údaje podle § 17a odst. 4,

c) v rozporu s § 17a nezřídí zvláštní účet nebo
v rozporu s § 17b neoznámí adresu interneto-
vých stránek,

d) v rozporu s § 19h odst. 1 nepředloží v zákonné
lhůtě výroční finanční zprávu,

e) neodstraní ve stanovené lhůtě nedostatky vý-
roční finanční zprávy podle § 19h odst. 5,

f) v rozporu s § 18 odst. 3 vrátí dar nebo jiné bez-
úplatné plnění po uplynutí stanovené lhůty,
nebo

g) v rozporu s § 18 odst. 3 nevrátí dar nebo jiné
bezúplatné plnění anebo neodvede peněžitý dar
nebo jiné bezúplatné plnění nebo částku odpo-
vídající obvyklé ceně7) věcného daru nebo ji-
ného bezúplatného plnění do státního rozpočtu.

(3) Za správní delikt podle odstavce 2 písm. a)
až d) a f) se uloží pokuta do 200 000 Kč, za správní
delikt podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. e) po-
kuta do 2 000 000 Kč a za správní delikt podle od-
stavce 2 písm. g) pokuta ve výši rovnající se dvojná-
sobku hodnoty daru nebo jiného bezúplatného
plnění nebo propadnutí věci.

§ 19k

(1) Politický institut se dopustí správního de-
liktu tím, že

a) příspěvek na podporu činnosti politického in-
stitutu použije v rozporu s § 17 odst. 7,

b) v rozporu s § 17a nevede oddělené účty nebo

neoznámí Úřadu údaje podle § 17a odst. 4,
nebo

c) v rozporu s § 17a nezřídí zvláštní účet nebo
v rozporu s § 17b neoznámí adresu interneto-
vých stránek.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a)
až c) se uloží pokuta do 200 000 Kč.

§ 19l

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpo-
vídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí,
které bylo možno požadovat, aby porušení právní
povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě
se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména
ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, k okol-
nostem, za nichž byl spáchán, a k dopadu uložené
pokuty na možnost další existence strany a hnutí
nebo politického institutu.

(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jest-
liže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode
dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let
ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo
při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislos-
ti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpověd-
nosti a postihu právnické osoby.

(5) Správní delikty podle tohoto zákona
v prvním stupni projednává Úřad. Proti rozhodnutí
Úřadu nelze podat rozklad ani jej přezkoumat v pře-
zkumném řízení. Proti rozhodnutí lze podat žalobu
podle soudního řádu správního. Podání žaloby má
odkladný účinek.

(6) Příjem z pokut je příjmem státního roz-
počtu. Vlastníkem propadlé věci se stává stát.

§ 19m

(1) Úřad pro účely dohledu a kontroly nad hos-
podařením stran a hnutí podle tohoto zákona vy-
užívá ze základního registru obyvatel tyto referenční
údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

b) datum a místo narození,

c) adresa místa pobytu,
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d) státní občanství, popřípadě více státních občan-
ství.

(2) Úřad pro účely dohledu a kontroly nad hos-
podařením stran a hnutí podle tohoto zákona vy-
užívá z informačního systému evidence obyvatel
tyto údaje:

a) jméno, případně jména, příjmení, rodné pří-
jmení,

b) datum a místo narození,

c) adresa místa trvalého pobytu, včetně předcho-
zích adres místa trvalého pobytu,

d) státní občanství, popřípadě více státních občan-
ství.

(3) Úřad pro účely dohledu a kontroly nad hos-
podařením stran a hnutí podle tohoto zákona vy-
užívá z informačního systému cizinců tyto údaje:

a) jméno, případně jména, příjmení včetně před-
chozích příjmení, rodné příjmení,

b) datum a místo narození,

c) druh a adresa místa pobytu na území České re-
publiky,

d) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení po-
bytu,

e) státní občanství.

(4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrét-
ním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou
nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou
vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z informačního systému evi-
dence obyvatel nebo informačního systému cizinců,
pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný
stav.“.

29. Nad § 20 se vkládá skupinový nadpis, který
zní: „Státní příspěvky“.

30. V § 20 odstavec 1 zní:

„(1) Strana a hnutí mají, za podmínek stanove-
ných tímto zákonem, nárok na tyto státní příspěvky:

a) příspěvek na činnost, který zahrnuje stálý pří-
spěvek a příspěvek na mandát, a

b) příspěvek na podporu činnosti politického in-
stitutu.“.

31. V § 20 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 11 se označují jako od-
stavce 2 až 10.

32. V § 20 odst. 2 se slova „(§ 18) úplnou vý-
roční finanční zprávu (§ 18 odst. 5)“ nahrazují slovy
„úplnou výroční finanční zprávu“.

33. V § 20 odst. 4 se za slova „Senátu, zastupi-
telstva kraje nebo“ vkládají slova „na kandidátní lis-
tině koalice nebo sdružení stran a hnutí a nezávislých
kandidátů ve volbách do“.

34. V § 20 se za odstavec 4 vkládá nový odsta-
vec 5, který zní:

„(5) Nárok na příspěvek na podporu činnosti
politického institutu vzniká straně a hnutí, jejíž ale-
spoň jeden poslanec byl zvolen za danou stranu
a hnutí alespoň ve dvou z posledních tří po sobě
jdoucích volebních období Poslanecké sněmovny
včetně probíhajícího volebního období a která je za-
kladatelem nebo členem politického institutu. Tento
příspěvek smí strana nebo hnutí použít výlučně
k hrazení výdajů na činnost politického institutu.“.

Dosavadní odstavce 5 až 10 se označují jako od-
stavce 6 až 11.

35. V § 20 odst. 7 se slova „855 000 Kč“ na-
hrazují slovy „900 000 Kč“ a slova „237 500 Kč“
nahrazují slovy „250 000 Kč“.

36. V § 20 se za odstavec 7 vkládá nový odsta-
vec 8, který zní:

„(8) Příspěvek na podporu činnosti politického
institutu činí ročně částku rovnající se 10 % z celkové
výše příspěvku na činnost, který náleží straně nebo
hnutí. V žádosti podle § 20a odst. 3 uvedou strana
a hnutí název a sídlo politického institutu, na pod-
poru jehož činnosti je příspěvek určen.“.

Dosavadní odstavce 8 až 11 se označují jako od-
stavce 9 až 12.

37. V § 20 odst. 9 se za slovo „koalice“ vkládají
slova „nebo sdružení stran a hnutí a nezávislých kan-
didátů“.

38. V § 20 odst. 10 větě první se za slova „stálý
příspěvek“ vkládají slova „a příspěvek na podporu
činnosti politického institutu“ a slovo „jeho“ se na-
hrazuje slovem „jejich“.

39. V § 20 odst. 10 větě třetí se číslo „3“ na-
hrazuje číslem „2“.

40. V § 20 odstavce 11 a 12 znějí:

„(11) Jestliže se dohody podle odstavce 10 do-
ručené Ministerstvu financí navzájem liší a vznikne-li
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straně a hnutí nárok na stálý příspěvek nebo na pří-
spěvek na podporu činnosti politického institutu,
Ministerstvo financí výplatu stálého příspěvku nebo
příspěvku na podporu politického institutu všem čle-
nům koalice pozastaví; po odstranění tohoto roz-
poru vyplatí Ministerstvo financí stálý příspěvek
nebo příspěvek na podporu politického institutu
i zpětně.

(12) V roce konání voleb do Poslanecké sně-
movny, Senátu, zastupitelstva kraje nebo zastupitel-
stva hlavního města Prahy se propočítávají roční
státní příspěvky za každé volební období zvlášť.
Straně a hnutí náleží měsíčně jedna dvanáctina
propočteného ročního státního příspěvku. V měsíci
konání voleb obdrží strana a hnutí státní příspěvek
propočtený z výsledků voleb toho volebního ob-
dobí, jehož výše bude pro stranu a hnutí výhodnější.
Dojde-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny, k no-
vým volbám do zastupitelstva kraje nebo do zastu-
pitelstva hlavního města Prahy, náleží straně a hnutí
roční stálý příspěvek, příspěvek na mandát a příspě-
vek na podporu činnosti politického institutu v po-
měrné části ještě za měsíc, v němž došlo k rozpuštění
Poslanecké sněmovny, k novým volbám do zastupi-
telstva kraje nebo do zastupitelstva hlavního města
Prahy. Uprázdní-li se mandát poslance, člena zastu-
pitelstva 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 a příspěvek na podporu
činnosti politického institutu v poměrné části ještě za
měsíc, v němž tato skutečnost nastala.“.

41. § 20a zní:

„§ 20a

(1) Příspěvek na činnost vyplácí Ministerstvo
financí na žádost strany a hnutí po celé volební ob-
dobí každoročně ve čtyřech čtvrtletních splátkách
pozadu. Splátku příspěvku na činnost lze vyplatit
až poté, kdy Úřad vyrozumí Ministerstvo financí
o tom, že výroční finanční zpráva strany a hnutí byla
předložena ve lhůtě uvedené v § 19h a že je úplná.
Splátka za první čtvrtletí se vyplácí každoročně
do 15. dubna, za druhé čtvrtletí každoročně do
30. června, za třetí čtvrtletí každoročně do 15. října
a za čtvrté čtvrtletí každoročně do 1. prosince. Žá-
dost se podává na každou splátku zvlášť.

(2) Výplatu splátky příspěvku na činnost Mi-
nisterstvo financí pozastaví, jestliže

a) výroční finanční zpráva nebyla Úřadu předlo-
žena,

b) předložená výroční finanční zpráva je podle
zjištění Úřadu neúplná, nebo

c) byla podána žaloba podle § 15.

(3) Příspěvek na podporu činnosti politického
institutu vyplácí Ministerstvo financí na žádost
strany a hnutí po celé volební období každoročně
ve dvou pololetních splátkách pozadu. Příspěvek
na podporu činnosti politického institutu nelze vy-
platit dříve, než je vyplacen příspěvek na činnost.

(4) Splátku příspěvku na činnost, jejíž výplata
byla podle odstavce 2 pozastavena, vyplatí Minister-
stvo financí na žádost strany a hnutí zpětně, pokud

a) výroční finanční zpráva byla následně předlo-
žena a podle zjištění Úřadu 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).

(5) Ministerstvo financí upraví výši další splát-
ky státního příspěvku, jestliže se v průběhu roku
změnil stav rozhodný pro výpočet výše příspěvku.“.

42. V § 20b odst. 1 a 2 se číslo „8“ nahrazuje
číslem „9“.

43. V § 20b odst. 2 se slova „20 dnů“ nahrazují
slovy „30 dnů“.

44. V § 20b odst. 3 se za slovo „uprázdnil,“
vkládají slova „nebo nastupuje-li náhradník, který
kandidoval za jinou stranu nebo hnutí na kandidátní
listině sdružení stran nebo hnutí a nezávislých kan-
didátů než člen zastupitelstva hlavního města Prahy,
který kandidoval na téže kandidátní listině a jehož
mandát se uprázdnil,“.

45. § 21b se zrušuje.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Poslanecká sněmovna Parlamentu České re-
publiky do 30. září 2017 předá Úřadu pro dohled
nad hospodařením politických stran a politických

Sbírka zákonů č. 302 / 2016Částka 117 Strana 4561



hnutí výroční finanční zprávy politických stran a po-
litických hnutí předložené podle § 18 zákona č. 424/
/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona.

2. Politické strany a politická hnutí zpracují
a předloží výroční finanční zprávu za rok 2016 Po-
slanecké sněmovně Parlamentu České republiky po-
dle zákona č. 424/1991 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Tuto výroční
finanční zprávu, spolu s doplněním výročních fi-
nančních zpráv z předchozích kalendářních let, po-
soudí Poslanecká sněmovna Parlamentu České repu-
bliky podle zákona č. 424/1991 Sb., ve znění účin-
ném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
naposledy ve lhůtě do 7. června 2017. Na pozasta-
vení výplaty příspěvku na činnost z důvodu nepřed-
ložení výroční finanční zprávy za rok 2016 Posla-
necké sněmovně Parlamentu České republiky a na
zpětnou výplatu příspěvku na činnost, pokud byly
Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
předloženy úplné výroční finanční zprávy za před-
chozí kalendářní roky, se použije zákon č. 424/1991
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona.

3. Doba 5 let, po kterou lze určit pro ověření
účetní závěrky podle § 17 odst. 9 a 10 zákona č. 424/
/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, téhož auditora, se poprvé po-
čítá od 1. ledna 2017.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o zřízení ministerstev
a jiných ústředních orgánů státní správy

České republiky

Čl. III

V § 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení minister-
stev a jiných ústředních orgánů státní správy České
republiky, ve znění zákona č. 60/1988 Sb., zákona
č. 288/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona
č. 173/1991 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona
č. 474/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona
č. 47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb., zákona
č. 272/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona
č. 148/1998 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona
č. 458/2000 Sb., zákona č. 219/2002 Sb., zákona
č. 517/2002 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona
č. 57/2006 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., se na konci

bodu 13 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 14,
který zní:

„14. Úřad pro dohled nad hospodařením politic-
kých stran a politických hnutí.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o bankách

Čl. IV

V § 38 odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách,
ve znění zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 84/1995
Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb.,
zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zá-
kona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona
č. 453/2003 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona
č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona
č. 189/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona
č. 216/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 254/2012 Sb. a zákona
č. 135/2014 Sb., písmeno k) včetně poznámky pod
čarou č. 27 zní:

„k) Úřadu pro dohled nad hospodařením politic-
kých stran a politických hnutí pro účely vý-
konu dohledu podle zvláštního zákona27).

27) Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stra-
nách a v politických hnutích, ve znění pozdějších před-
pisů.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu

Čl. V

V § 8 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kon-
trolním úřadu, ve znění zákona č. 465/2011 Sb. a zá-
kona č. 78/2015 Sb., se za odstavec 1 vkládá nový
odstavec 2, který zní:

„(2) Prezident Úřadu předkládá Senátu návrh
kandidátů na členy Úřadu pro dohled nad hospoda-
řením politických stran a politických hnutí podle zá-
kona o sdružování v politických stranách a v politic-
kých hnutích.“.

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako od-
stavce 3 až 8.
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ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o střetu zájmů

Čl. VI

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění
zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zá-
kona č. 281/2009 Sb., zákona č. 350/2009 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona
č. 131/2015 Sb. a zákona č. 190/2016 Sb., se mění
takto:

1. V § 2 odst. 1 se za písmeno i) vkládá nové
písmeno j), které zní:

„j) předseda nebo člen Úřadu pro dohled nad hos-
podařením politických stran a politických
hnutí,“.

Dosavadní písmena j) až n) se označují jako písme-
na k) až o).

2. V § 5 odst. 2 se slova „písm. l) a m)“ nahra-
zují slovy „písm. m) a n)“.

3. V § 6 se slova „písm. c) až m)“ nahrazují
slovy „písm. c) až n)“.

4. V § 13 odst. 5 se slova „písm. k) až m)“ na-
hrazují slovy „písm. l) až n)“.

5. V § 14 odst. 1 písm. a) se slova „c) až j)“
nahrazují slovy „c) až k)“.

6. V § 14 odst. 1 písm. e) se slova „písm. l)
a n)“ nahrazují slovy „písm. m) a o)“.

7. V § 14 odst. 1 písm. f) se slova „písm. m)“
nahrazují slovy „písm. n)“.

8. V § 14 odst. 1 písm. g) a h) se slova
„písm. m) a n)“ nahrazují slovy „písm. n) a o)“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o státní službě

Čl. VII

Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění
zákona č. 131/2015 Sb., nálezu Ústavního soudu, vy-
hlášeného pod č. 199/2015 Sb., zákona č. 298/2015
Sb., zákona č. 26/2016 Sb., zákona č. 47/2016 Sb.,
zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb. a zá-
kona č. 195/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se za písmeno h) vkládá nové
písmeno i), které zní:

„i) předsedu a člena Úřadu pro dohled nad hospo-
dařením politických stran a politických hnutí,“.

Dosavadní písmena i) až m) se označují jako písme-
na j) až n).

2. V § 11 odst. 4 se za slova „Úřad pro ochranu
osobních údajů,“ vkládají slova „Úřad pro dohled
nad hospodařením politických stran a politických
hnutí,“.

3. V § 19 odst. 4 se za slova „Úřadu pro ochra-
nu osobních údajů,“ vkládají slova „Úřadu pro do-
hled nad hospodařením politických stran a politic-
kých hnutí,“.

4. V § 33 odst. 1 se za písmeno r) vkládá nové
písmeno s), které zní:

„s) předsedu a člena Úřadu pro dohled nad hospo-
dařením politických stran a politických hnutí,“.

Dosavadní písmena s) až u) se označují jako písme-
na t) až v).

ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST

Čl. VIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2017, s výjimkou

a) ustanovení části první čl. I bodů 25 až 27 a 28,
pokud jde o § 19b až § 19e, a částí druhé a čtvrté
až šesté, která nabývají účinnosti dnem vyhlá-
šení,

b) ustanovení části první čl. I bodu 28, pokud jde o

1. § 19c odst. 3 písm. f), které nabývá účinnosti
dnem 1. ledna 2020,

2. § 19e odst. 3 písm. f), které nabývá účinnosti
dnem 1. ledna 2019,

c) ustanovení části první čl. I bodů 20 a 30, pokud
jde o § 20 odst. 1 písm. b), a bodů 34, 36, 38, 40
a 41, pokud jde o § 20a odst. 3, která nabývají
účinnosti prvním dnem volebního období Po-
slanecké sněmovny Parlamentu České repu-
bliky následujícího po dni vyhlášení tohoto zá-
kona.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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303

VYHLÁŠKA

ze dne 12. září 2016,

kterou se mění vyhláška č. 346/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest
a za ztížení společenského uplatnění vojáků

Ministerstvo obrany stanoví podle § 119 odst. 2
zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve
znění zákona č. 332/2014 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 346/2015 Sb., o postupu při určo-
vání výše náhrady za bolest a za ztížení společen-
ského uplatnění vojáků, se mění takto:

1. V příloze č. 1 se v položce 1.3 za slovo „hlu-
boká“ vkládá text „á 1 cm“.

2. V příloze č. 1 položka 1.8 zní:
„

1.8 Poranění sliznic do 10 cm2 4
za každých dalších 10 cm2

připočítat 2 body

“.

3. V příloze č. 1 položky 1.10 a 1.11 znějí:
„

1.10 Pohmoždění kůže, podkoží a svalu obličeje, v okolí kloubů nebo
okolí genitálu podle rozsahu a lokalizace postižené části

za jedno pohmožděné místo
10 – 20 bodů

1.11 Pohmoždění kůže, podkoží a svalu různých jiných částí těla podle
rozsahu a lokalizace postižené části

za jedno pohmožděné místo
5 – 20 bodů

“.

4. V příloze č. 1 položka 1.15 zní:
„

1.15 Oděrky povrchní i hluboké do ztráty kůže do 100 cm2 2 – 4
za každých dalších 100 cm2

připočítat 2 body
u oděrek povrchových
a 4 body u oděrek hlubo-
kých

“.
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5. V příloze č. 1 položka 7.41 zní:
„

7.41 Mnohočetné zlomeniny obratlů krční páteře součet bodů příslušných
položek z položek 7.25 až
7.40, nejvýše však 500 bodů

“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Pokud byly bolest nebo ztížení společenského
uplatnění způsobeny přede dnem nabytí účinnosti
této vyhlášky, stanoví se náhrada za bolest nebo ná-
hrada za ztížení společenského uplatnění podle vy-

hlášky č. 346/2015 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr:

MgA. Stropnický v. r.
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286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vino-
hradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem:
PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773,
e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904.
Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou
vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé
v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do
15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba).
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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