Transparentnost financování
politických stran
Informace o průběhu legislativního procesu
Červen 2014

Václav Mlynařík, OBP MV ČR

GRECO
Skupina států proti korupci Rady Evropy
•Od r. 1999, ČR od r. 2002
•4 kola hodnocení

Zprávy GRECO adresované ČR v rámci 3. kola
hodnocení

•2011 (březen), Hodnotící zpráva ČR – formulováno 9 doporučení v oblasti
financování politických stran
•2013 (březen), Zpráva o plnění doporučení – plnění globálně neuspokojivé
•2013 (prosinec), Průběžná zpráva o plnění doporučení – plnění globálně
neuspokojivé

Navazující povinnosti

•Informovat GRECO o průběhu legislativních prací do 30. září 2014

Činnost 2011-2013
Činnost MV ČR

•2011 (leden), Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012
(úkol 5.4)
•2011 (červen), Analýza zprůhlednění financování politických stran a politických
hnutí
•2013 (leden), Návrh zákona o dohledu nad hospodařením politických stran a
politických hnutí – neschválen vládou
•2013 (duben), Novela zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických
stranách a politických hnutích – neprojednán PSP ČR z důvodu rozpuštění

Projekt Snižování bezpečnostních rizik korupce a
organizovaného zločinu

•Realizován Sociologickým ústavem AV ČR v letech 2010-2013 z finančních
prostředků MV ČR z Programu bezpečnostního výzkumu ČR v letech 20102015 (5,8 mil. Kč)
•2011, seminář k tématu transparentnosti politických stran
•2012, Analýza výročních zpráv politických stran se zastoupením v PSP ČR v
letech 2006-2010
•2012, komparativní analýza právních úprav tématu mezi členskými státy EU
•2013, spuštění webu www.politickefinance.cz

Aktuální stav
Příprava novely zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v
politických stranách a v politických hnutích
•2014 (září), Plán legislativních prací vlády na zbývající část roku
– termín předložení vládě
– spolugesce MLR
– implementace 7 doporučení

Příprava volebního kodexu
•Komplexní právní úprava voleb
– 2017 (leden), předpokládaný vstup v účinnost
– implementace 2 doporučení – financování volebních kampaní,
financování kampaní nezávislých kandidátů

Děkuji za pozornost.
Václav Mlynařík
odbor bezpečnostní politiky
Ministerstvo vnitra ČR

vaclav.mlynarik@mvcr.cz
974 832 336

