Ročník 2017

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 41

Rozeslána dne 7. dubna 2017

Cena Kč 66,–

O B S A H:
112. V y h l á š k a , 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. V y h l á š k a o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně
114. V y h l á š k a 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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112
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:

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

Čl. I
V § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových 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 dopravy 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-

Čl. II
Přechodné ustanovení
Náklady řízení zahájených a pravomocně neskončených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se stanoví podle dosavadních právních předpisů.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2017.

Ministr:
Chovanec v. r.
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113
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 prezidenta republiky), ve znění zákona č. 322/2016 Sb.:

§1
Vzor formuláře pro zveřejnění zprávy o financování 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.

Příloha k vyhlášce č. 113/2017 Sb.
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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 činnosti nad hospodařením politických stran a politických hnutí, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

vlákna viditelná za denního světla a vlákna viditelná
v ultrafialovém světle.
(3) Na lícové straně průkazu pod textem
„ÚŘAD PRO DOHLED NAD HOSPODAŘENÍM POLITICKÝCH STRAN A POLITICKÝCH
HNUTÍ“ se umísťuje text „PRŮKAZ PŘEDSEDY“, nebo „PRŮKAZ ČLENA“, nebo „PRŮKAZ POVĚŘENÉHO ZAMĚSTNANCE“.
§3
Vzor formuláře pro výroční finanční zprávu
strany a hnutí je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§2
(1) Průkaz podle § 1 je oboustranná papírová
karta o rozměrech 6,8 x 9,9 cm zatavená do průhledné 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,

§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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