
Ročník 2017

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 41 Rozeslána dne 7. dubna 2017 Cena Kč 66,–

O B S A H :

112. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán
hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení

113. Vyhláška o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně

114. Vyhláška o vzoru průkazu předsedy, členů a zaměstnanců Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran
a politických hnutí a o vzoru formuláře pro výroční finanční zprávu politické strany a politického hnutí
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VYHLÁŠKA

ze dne 29. března 2017,

kterou se mění vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku,
které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 176 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád:

Čl. I

V § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu ho-
tových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán
hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů
řízení, odstavec 2 zní:

„(2) Paušální částka podle odstavce 1 se ve
zvláště složitých případech nebo v případech, kdy
byl přibrán znalec z jiného oboru než oboru do-
pravy nebo zdravotnictví odvětví psychiatrie nebo
toxikologie, zvyšuje o 2 500 Kč. Pokud byl přibrán
znalec z oboru dopravy nebo zdravotnictví odvětví
psychiatrie nebo toxikologie, zvyšuje se paušální
částka podle odstavce 1 o 5 000 Kč. Pokud bylo při-

bráno více znalců, částky za znalce se sčítají. Paušální
částka nákladů řízení po zvýšení podle tohoto od-
stavce může činit nejvýše 10 000 Kč.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Náklady řízení zahájených a pravomocně ne-
skončených přede dnem nabytí účinnosti této vy-
hlášky se stanoví podle dosavadních právních před-
pisů.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. čer-
vence 2017.

Ministr:

Chovanec v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 3. dubna 2017

o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně

Úřad pro dohled nad hospodařením politických
stran a politických hnutí stanoví podle § 16d odst. 4
zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
České republiky a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění zákona č. 322/2016 Sb.,
podle § 56e odst. 4 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách
do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,
ve znění zákona č. 322/2016 Sb., podle § 59d odst. 4
zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského
parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění
zákona č. 322/2016 Sb., a podle § 38 odst. 4 zákona
č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky
a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezi-
denta republiky), ve znění zákona č. 322/2016 Sb.:

§ 1

Vzor formuláře pro zveřejnění zprávy o finan-
cování volební kampaně je uveden v příloze k této
vyhlášce.

§ 2

Zveřejňuje-li se zpráva o financování volební
kampaně způsobem umožňujícím dálkový přístup,
zveřejní se v otevřeném formátu.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dubna
2017.

Předseda:

Mgr. Weis v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 3. dubna 2017

o vzoru průkazu předsedy, členů a zaměstnanců Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran
a politických hnutí a o vzoru formuláře pro výroční finanční zprávu politické strany

a politického hnutí

Úřad pro dohled nad hospodařením politických
stran a politických hnutí stanoví podle § 19g odst. 3
a § 19h odst. 4 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování
v politických stranách a v politických hnutích, ve
znění zákona č. 302/2016 Sb.:

§ 1

Vzor průkazu předsedy, člena a zaměstnance
Úřadu, který je pověřen k výkonu dohledové čin-
nosti nad hospodařením politických stran a politic-
kých hnutí, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 2

(1) Průkaz podle § 1 je oboustranná papírová
karta o rozměrech 6,8 x 9,9 cm zatavená do prů-
hledné laminační fólie o rozměrech 7,4 x 10,5 cm.

(2) Průkaz je na lícové i rubové straně opatřen
ochrannými prvky, kterými jsou rastrový šedožlutý
podtisk s irisovým přechodem barev, vodoznak,

vlákna viditelná za denního světla a vlákna viditelná
v ultrafialovém světle.

(3) Na lícové straně průkazu pod textem
„ÚŘAD PRO DOHLED NAD HOSPODAŘE-
NÍM POLITICKÝCH STRAN A POLITICKÝCH
HNUTÍ“ se umísťuje text „PRŮKAZ PŘED-
SEDY“, nebo „PRŮKAZ ČLENA“, nebo „PRŮ-
KAZ POVĚŘENÉHO ZAMĚSTNANCE“.

§ 3

Vzor formuláře pro výroční finanční zprávu
strany a hnutí je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dubna
2017, s výjimkou ustanovení § 3 a přílohy č. 2 k této
vyhlášce, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna
2018.

Předseda:

Mgr. Weis v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 114/2017 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 114/2017 Sb.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2017 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; České Budějovice: SEVT,
a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství –
Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3;
Ostrava: Nakladatelství Sagit a. s., Horní 457/1; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4;
Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382,
e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190,
MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; 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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