Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích s judikaturou a komentářem

počínají ministerstvu běžet lhůty pro provedení registrace nebo pro vydání
rozhodnutí o jejím odmítnutí, a pokud je upozornění vydáno, je postup
ministerstva přezkoumatelný podle odstavce 4 ve správním soudnictví.
Judikatura
Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 6 A 137/2001 (citováno podle právních vět publikovaných na internetových stránkách tohoto
soudu): „I. Pokud návrh na registraci sdružení a stanovy k němu připojené prokazatelně obsahují formální náležitosti vyžadované ustanovením § 6
odst. písm. a) až f) zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, nemá výzva
k odstranění vad podání dle § 7 odst. 2 citovaného zákona zákonný podklad. Zasláním takové výzvy ministerstvo vnitra v této fázi řízení nedovoleným způsobem překročilo zákonnou pravomoc omezenou pouze na kontrolu formální správnosti návrhu na registraci, neboť nedbalo ustanovení
§ 7 odst. 3 citovaného zákona, podle něhož je řízení o návrhu na registraci
zahájeno dnem, kdy ministerstvu vnitra došel návrh, který nemá vady uvedené v § 7 odst. 2 citovaného zákona.
II. Výhrady ministerstva vnitra k obsahu stanov, tj. k materiálním podmínkám registrace sdružení, nemohly být podřazeny režimu ustanovení § 7
odst. 2 zákona o sdružování občanů, ale mohlo o nich být usuzováno pouze
v řízení podle ustanovení § 8 tohoto zákona (odmítnutí návrhu).“
§8
(1) Ministerstvo registraci odmítne, jestliže stanovy strany a hnutí
jsou v rozporu s § 1 až 5 a § 6 odst. 3 a 4. Jinak provede registraci.
(2) Ministerstvo provede registraci nebo rozhodne o jejím odmítnutí
do 15 dnů ode dne zahájení řízení o registraci.
(3) Provede-li ministerstvo registraci, zašle ve lhůtě uvedené v odstavci 2 zmocněnci přípravného výboru jedno vyhotovení stanov, na němž
vyznačí den registrace, a druhé vyhotovení stanov se s vyznačením registrace vloží do spisu.
(4) Nebylo-li zmocněnci přípravného výboru do 30 dnů od zahájení
řízení o registraci doručeno rozhodnutí ministerstva o odmítnutí registrace, strana a hnutí vzniknou dnem následujícím po uplynutí této lhůty;
tento den je dnem registrace. Na žádost zmocněnce přípravného výboru
mu ministerstvo zašle jedno vyhotovení stanov, na němž vyznačí den registrace.
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§8

(5) Přípravný výbor může do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí
o odmítnutí registrace podat u příslušného soudu opravný prostředek.2a)
K přezkoumání je příslušný Nejvyšší soud České republiky.
(6) Pravomocné rozhodnutí soudu, kterým se ruší rozhodnutí ministerstva o odmítnutí návrhu na registraci, tuto registraci nahrazuje. Na žádost zmocněnce přípravného výboru mu ministerstvo zašle jedno vyhotovení stanov, na němž vyznačí den registrace.
(7) Registraci provede ministerstvo zápisem strany a hnutí do rejstříku stran a hnutí.
(8) Pro výkon státní správy na úseku sdružování v politických stranách a v politických hnutích může ministerstvo využívat referenční údaje
ze základního registru obyvatel v rozsahu jména, popřípadě jmen, příjmení, adresy místa pobytu a dat narození.
Související právní ustanovení
§ 129 odst. 1 soudního řádu správního
K odstavci 1
Ustanovení odstavce 1 stanoví jako důvody pro odmítnutí registrace
rozpor předložených stanov s ustanoveními § 1 až 5 a § 6 odst. 3 a 4. Proto
v bližších podrobnostech odkazujeme na komentář k citovaným ustanovením zákona; ustanovení § 6 odst. 4 ani komentář nepotřebuje.
K odstavci 2
Oproti obecné třicetidenní lhůtě pro vydání rozhodnutí je lhůta pro registraci politické strany či vydání rozhodnutí o jejím neprovedení o polovinu kratší. Stejně jako v případě lhůty stanovené v § 7 odst. 2 jde nicméně jen
o lhůtu pořádkovou, se kterou zákon nespojuje žádné následky.
K odstavci 3
S ohledem na to, že o provedení registrace se nevydává rozhodnutí,
zákon stanovuje způsob jejího oznámení zmocněnci přípravného výboru
a vyznačení ve správním spisu v obou případech tak, že se text stanov opatří
tzv. registrační doložkou. K tomu budiž dodáno, že politická strana může

2a)

§ 250m občanského soudního řádu.
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rovněž poukázat co do své registrace na zápis v rejstříku politických stran
a politických hnutí, popřípadě si po ministerstvu vyžádat úřední potvrzení.
K odstavci 4
Není-li ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení o registraci (§ 7 odst. 5) zmocněnci přípravného výboru doručeno rozhodnutí o odmítnutí registrace –
doručeno může být i tzv. fikcí podle § 24 správního řádu – platí, že politická
strana vzniká dnem následujícím po uplynutí této lhůty.
K odstavci 5
Jde již jen o historické ustanovení. Od vzniku správního soudnictví
k 1. 1. 2003 se na základě ustanovení § 129 odst. 1 soudního řádu správního
proti rozhodnutí o odmítnutí registrace podává žaloba podle části třetí hlavy druhé dílu prvního tohoto zákona Městskému soudu v Praze.
K odstavci 6
S pravomocným rozsudkem soudu, kterým se ruší rozhodnutí o odmítnutí registrace, už zákon bez dalšího spojuje registraci (vznik) politické
strany. Rozsudek soudu se stává pravomocným dnem, kdy je doručen všem
účastníkům soudního řízení.
K odstavci 7
Registraci ministerstvo provádí zápisem do rejstříku politických stran
a politických hnutí. Den zápisu je tedy dnem registrace a vzniku politické
strany (§ 6 odst. 1); dnem registrace a vzniku politické strany je nicméně
v některých, shora uvedených případech den nabytí právní moci rozsudku
soudu, kterým je rozhodnutí ministerstva o odmítnutí registrace zrušeno,
a den, který následuje po uplynutí třicetidenní lhůty stanovené pro případné takové rozhodnutí ministerstva, lhostejno, kdy ministerstvo politickou
stranu do rejstříku politických stran a politických hnutí zapsalo.
K odstavci 8
Od zavedení systému základních registrů v roce 2010 platí, že soudy i správní úřady využívají údaje ze čtyř základních registrů; tyto údaje
tak mají referenční platnost pro celou oblast veřejného práva. Protože jde
o osobní údaje, je třeba jejich využívání ze základního registru obyvatel pro
účely úřední agendy dovolit zvláštním zákonem, proto toto ustanovení.
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§9
Rejstřík stran a hnutí
(1) Rejstřík stran a hnutí vedený ministerstvem je veřejný seznam,
do kterého se zapisují nebo vyznačují zákonem stanovené údaje týkající
se stran a hnutí. Jeho součástí je sbírka listin obsahující stanovy, usnesení
o ustavení orgánů, usnesení o změně stanov a usnesení o zrušení strany a hnutí. Rejstřík stran a hnutí je každému přístupný. Každý má právo
do něj nahlížet, pořizovat si kopie a výpisy. Na požádání vydá ministerstvo úřední potvrzení o zápisu nebo o tom, že zápis není proveden.
(2) Do rejstříku stran a hnutí se zapisují tyto údaje:
a) název, zkratka a sídlo strany a hnutí s uvedením dne a čísla registrace,
b) den registrace změny stanov,
c) zánik strany a hnutí s uvedením dne a právního důvodu výmazu.
(3) Do rejstříku stran a hnutí se dále vyznačují tyto údaje:
a) identifikační číslo osoby přidělené straně nebo hnutí; identifikační
číslo osoby poskytne správce základního registru osob1),
b) jméno, příjmení, datum narození a adresa místa pobytu osob, které
jsou statutárním orgánem strany a hnutí nebo jeho členy, s uvedením způsobu, jakým jednají jménem strany a hnutí,
c) pozastavení činnosti strany a hnutí,
d) zrušení strany a hnutí,
e) vstup do likvidace včetně jména, příjmení, data narození a adresy
místa pobytu likvidátora,
f) zahájení insolvenčního řízení, rozhodnutí o úpadku, rozhodnutí
o způsobu řešení úpadku, rozhodnutí, jímž se insolvenční řízení končí, jméno, příjmení (obchodní firma) a sídlo insolvenčního správce.
(4) Do rejstříku stran a hnutí se zapíše nebo vyznačí také změna nebo
zánik skutečností podle odstavců 2 a 3.
Související právní ustanovení
položka 3 sazebníku zákona o správních poplatcích
K odstavci 1
Jako v případě jiných právnických osob, z důvodu právní jistoty třetích
osob jsou základní údaje o politických stranách a dokumenty, na základě
1)

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
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kterých byl proveden zápis těchto údajů, (sbírka listin), veřejně přístupné
v rejstříku politických stran a politických hnutí vedených ministerstvem.
Zápis některých údajů do rejstříku politických stran a politických hnutí má
navíc konstitutivní povahu, teprve když s ním zákon spojuje účinnost zapisované skutečnosti; tak je tomu u samotné prvotní registrace, se kterou zákon spojuje vznik politické strany (§ 6 odst. 1), u změny stanov (§ 11 odst. 2
věta druhá), která je účinná až po její registraci, a výmazu politické strany,
se kterým teprve zákon spojuje její zánik (§ 12 odst. 1).
I když je rejstřík politických stran a politických hnutí přístupný každému bez omezení, spolu s právem pořizovat si z něho kopie a výpisy, pokud
je pořízení kopie, výpisu nebo zvláštního potvrzení o zápisu nebo o tom, že
určitý zápis v rejstříku není, požadováno po ministerstvu, je zpoplatněno
správním poplatkem podle položky 3 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích.
K odstavcům 2, 3 a 4
Kromě údajů, u nichž má zápis do rejstříku politických stran a politických hnutí, jak shora uvedeno, konstitutivní povahu, se v něm evidují i další
důležité údaje, zejména o osobách, které jsou oprávněny politickou stranu
zastupovat jako statutární orgán, jednat jako její likvidátor nebo insolvenční správce; specifickým údajem u politických stran je údaj o pozastavení
činnosti, po rozhodnutí o němž může politická strana činit pouze úkony
zaměřené na odstranění stavu, který byl důvodem k takovému rozhodnutí
soudu (§ 14 odst. 2).
S ohledem na veřejný charakter rejstříku se proti jiné osobě nelze dovolávat případné nesprávnosti zapsaného údaje, ledaže by ovšem o této nesprávnosti sama věděla.
§ 10
Strana a hnutí jsou povinny oznámit písemně ministerstvu údaje uvedené v § 9 odst. 3 písm. b), d) a e) do 15 dnů ode dne, kdy bylo příslušným
orgánem strany a hnutí ve věci rozhodnuto. Oznámení musí být doloženo
usnesením těchto orgánů.
Komentář
Ustanovení upravuje v omezeném rozsahu oznamovací povinnost politické strany. Jde o údaje o skutečnostech, o nichž politická strana sama
34
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rozhoduje v rámci své vnitřní autonomie, a které proto dokládá usnesením
k tomuto rozhodnutí dle stanov oprávněného orgánu.
§ 11
Změna stanov
(1) Návrh na registraci změny stanov podává strana a hnutí písemně
ministerstvu do 15 dnů od jejího schválení. Došlo-li zároveň se změnou
stanov ke změně osob, jež jsou statutárním orgánem strany a hnutí nebo
jeho členy, anebo ke změně jejich funkčního označení, podává návrh nově
ustavený statutární orgán. K návrhu se připojí změna stanov ve dvojím
vyhotovení spolu s usnesením orgánu strany a hnutí, který je podle dosavadních stanov oprávněn o změně rozhodovat.
(2) Pro řízení o registraci změny stanov strany a hnutí platí obdobně
ustanovení § 7 a 8. Změna stanov strany a hnutí nabývá účinnosti dnem
její registrace ministerstvem.
K odstavci 1
Návrh na registraci změny stanov podává politická strana ve lhůtě 15 dnů
od jejího schválení.
Vzhledem k tomu, že podle odstavce 2 tohoto paragrafu nabývá změna
stanov účinnosti až jejich registrací, stanoví zákon nepřímo z tohoto pravidla výjimku, totiž že došlo-li se změnou stanov i ke změně osob vykonávajících funkci statutárního orgánu, podává návrh statutární orgán ustavený
už podle nového znění stanov.
Vyžaduje se předložení změny stanov ve dvojím vyhotovení – jedno paré
se s vyznačením registrační doložky vrací politické straně – a usnesení orgánu příslušného o změně stanov rozhodovat. Co se formy změny stanov
týče, lze ji provést novelizací jednotlivých ustanovení nebo přijetím nového
znění stanov jako celku.
K odstavci 2
Pro změnu stanov se uplatní pravidla pro registraci politické strany, stanovená v § 7 a 8. Změna stanov předložená k registraci tedy musí odpovídat
základním požadavkům na činnost politické strany (srv. § 8 odst. 1) a musí
být také z hlediska § 6 úplná a dostatečně určitá (§ 7 odst. 1).
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§ 12
Zánik strany a hnutí
(1) Strana a hnutí zanikají dnem, kdy ministerstvo provede výmaz
strany a hnutí ze seznamu stran a hnutí (dále jen „výmaz“). Před provedením výmazu ministerstvo zkoumá, zda jeho provedení nebrání probíhající trestní stíhání proti straně a hnutí nebo výkon trestu, který jim byl
uložen podle jiného právního předpisu.
(2) Návrh na výmaz podává ministerstvu příslušný orgán strany
a hnutí do 10 dnů od zrušení strany a hnutí, pokud strana a hnutí byly
zrušeny bez likvidace; pokud strana a hnutí byly zrušeny s likvidací, podá
tento návrh likvidátor do 10 dnů po skončení likvidace. Je-li proti straně
a hnutí vedeno trestní stíhání nebo vykonává-li trest uložený podle jiného právního předpisu, doloží navrhovatel při návrhu na její výmaz, že
soud povolil podle jiného právního předpisu zánik takové strany a hnutí.
(3) Zániku strany a hnutí předchází jejich zrušení, a to buď bez likvidace, přechází-li jejich veškerý majetek a závazky na právního nástupce,
anebo s likvidací, pokud jejich veškerý majetek a závazky takto nepřecházejí. Skončí-li likvidace majetkovým zůstatkem, naloží s ním likvidátor
způsobem určeným ve stanovách [§ 6 odst. 2 písm. b) bod 10].
Související právní ustanovení
§ 30 a 32 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti
nim
K odstavcům 1 a 2
Stejně jako v případě jiných právnických osob, i v tomto případě zákon chrání práva třetích osob (věřitelů) tím, že teprve s úředním výmazem z rejstříku politických stran a politických hnutí spojuje zánik politické
strany. V ustanovení je rovněž zohledněna překážka pro výmaz spočívající v probíhajícím trestním stíhání politické strany, stanovená v zákoně
č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.
K odstavci 3
Politická strana je zrušena bez likvidace, pokud se slučuje s jinou politickou stranou nebo se mění na spolek [§ 13 odst. 1 písm. a)]; bez likvidace
může být zrušena také v insolvenčním řízení (§ 173 odst. 2 občanského zákoníku). S likvidací se politická strana zrušuje buď dobrovolně, nebo nuce36
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§ 13

ně rozsudkem soudu [§ 13 odst. 1 písm. a) a b)]. V těchto případech podává
návrh na výmaz likvidátor, a to po vypořádání majetkového zůstatku.
§ 13
Zrušení strany a hnutí
(1) Strana a hnutí se zrušují
a) vlastním rozhodnutím, a to dobrovolným rozpuštěním, sloučením
s jinou stranou a hnutím nebo přeměnou na spolek,
b) rozhodnutím soudu o jejich rozpuštění.
(2) Pokud stanovy neupravují způsob rozhodování o zrušení strany
a hnutí podle odstavce 1 písm. a), rozhoduje o tom jejich nejvyšší orgán.
(3) Po zrušení strany a hnutí mohou její orgány, pokud jejich pravomoc nepřešla na právního nástupce nebo likvidátora, vykonávat pouze
působnost související se zrušením strany a hnutí.
(4) Zrušují-li se strana a hnutí dobrovolným rozpuštěním, je orgán,
který o rozpuštění rozhodl, povinen současně jmenovat likvidátora. Zrušení strany a hnutí oznámí likvidátor ministerstvu do 5 dnů od zrušení
strany a hnutí.
(5) Strana a hnutí mohou být zrušeny rozhodnutím soudu o jejich rozpuštění [odstavec 1 písm. b)], jestliže je jejich činnost v rozporu s § 1 až 5
nebo jestliže i po uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí soudu o pozastavení činnosti strany nebo hnutí trvají skutečnosti, pro které byla jejich
činnost pozastavena. V rozhodnutí o rozpuštění strany a hnutí určí soud
současně likvidátora, kterým nesmí být osoba, jež byla členem této strany
a hnutí.
(6) Je-li přímá souvislost mezi důvody rozhodnutí soudu o rozpuštění
strany a hnutí a nabytím nebo užitím jejich majetku, může soud v souvislosti s rozhodnutím o rozpuštění strany a hnutí rozhodnout, že majetkový zůstatek, který vyplyne z likvidace majetku této strany a hnutí, připadá
do vlastnictví státu.
K odstavci 1
Politická strana zaniká zrušením, a to buď dobrovolně, rozpuštěním,
sloučením s jinou politickou stranou nebo přeměnou na spolek, jemuž je
svou formou jako korporace založená na členském principu nejvíce podobná. Dobrovolné rozpuštění upravují co do hmotného základu stanovy
37
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a občanský zákoník a co do základu procesního, tj. zápisu této skutečnosti
do veřejného rejstříku, tento zákon (pokud jde o zápis do rejstříku politických stran a politických hnutí) a v případě přeměny na spolek také zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
a o evidenci svěřenských fondů, jímž se řídí zápisy do spolkového rejstříku.
Nedobrovolně se politická strana zrušuje rozsudkem soudu podle odstavce 5 tohoto paragrafu.
K odstavcům 2 až 4
Zákon stanoví, že o dobrovolném zrušení politické strany rozhoduje její
nejvyšší orgán (sjezd nebo jinak nazvané členské shromáždění), nestanoví-li stanovy jinak, a dále že po rozhodnutí o zrušení politické strany již její
orgány činí pouze kroky nezbytné k jejímu zániku; tyto kroky jsou vymezeny v odstavci 4 a týkají se ovšem pouze dobrovolného zrušení politické
strany.
K odstavci 5
Nucenému rozpuštění politické strany někdy předchází rozsudek soudu o pozastavení činnosti politické strany (§ 14 odst. 1). Nejvyšší správní
soud požaduje předchozí pozastavení činnosti politické strany v těch případech, kdy politické strany nepředložily opakovaně ve stanoveném termínu
výroční finanční zprávy v jejich úplnosti (srv. například rozsudek ze dne
24. 6. 2009, čj. Pst 22/2008-41). Toto stanovisko soudu odpovídá i úmyslu
zákonodárce; podle důvodové zprávy k zákonu může být pozastavení činnosti, oproti rozpuštění politické strany, přiměřeným opatřením tam, kde je
možné protizákonné jednání politické strany v určitém období odstranit.7

7

Srv. důvodovou zprávu k zákonu: „Návrh zákona rozlišuje jednak mezi zánikem politické strany a pozastavením činnosti strany a jednak mezi jednotlivými způsoby zániku její
činnosti. Rozpuštění politické strany, jako nejvyšší možnou sankci z důvodu zásadního
rozporu její činnosti s ustanoveními navrhovaného zákona, eventuálně s jejími stanovami, může vyslovit toliko ústavní soud. Spolu s výrokem o rozpuštění, může pak vyslovit
i propadnutí majetku politické strany. Nelze však vyloučit případy, že takovéto opatření by
bylo neúměrnou tvrdostí a to buď proto, že protizákonnou činnost vyvíjí jen část politické
strany (její organizační jednotka), nebo proto, že činnost politické strany, je sice v rozporu
s ustanoveními paragrafu 1 až 5, eventuálně s jejími stanovami, avšak tento rozpor by podle úvahy soudu bylo ještě možno v určitém období odstranit. V navrhovaném odstavci 6
se však tato lhůta pro právní jistotu omezuje na dobu jednoho roku, přičemž se blíže specifikuje, jaké úkony může politická strana činit v době, kdy její činnost byla pozastavena.“
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§ 13

V dané souvislosti budiž řečeno, že uvedené platilo beze zbytku do účinnosti zákona č. 302/2016 Sb., kterým byla provedena rozsáhlejší novela
zákona zřizující mimo jiné úřad nadaný úplnou kontrolní pravomocí vůči
politickým stranám a stanovující řadu dalších průběžně se majících plnit
právních povinností. Otevírá se tak nové rozhodovací pole jak pro úřad, tak
i pro Nejvyšší správní soud, který bude o případných návrzích na pozastavení činnosti rozhodovat.
K odstavci 6
Analogicky k předpisům trestního práva upravuje zákon pro případ nuceného rozpuštění politické strany trest spočívající v propadnutí majetku
politické strany, bylo-li ho užito nebo nabyto v důsledku činnosti, pro kterou soud rozhodl o jejím rozpuštění.
Judikatura
Rozsudek Nejvyššího správního soudu v Praze ze dne 24. 6. 2009, čj.
Pst 22/2008-41 (citováno podle právních vět publikovaných na internetových stránkách Nejvyššího správního soudu): „Porušování povinnosti
politické strany či hnutí předkládat Poslanecké sněmovně každoročně výroční finanční zprávy se zákonem stanovenými náležitostmi (§ 18 zákona
č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích)
je zvláštním a samostatným důvodem pro pozastavení činnosti této strany
a pro její následné rozpuštění v případě, že tyto skutečnosti, pro které byla
činnost strany či hnutí Nejvyšším správním soudem pozastavena, trvají
i nadále. Tyto případy je třeba odlišovat od možných důvodů pro rozpuštění politické strany či politického hnutí podle § 13 odst. 6 citovaného zákona
ve spojení s § 1 až § 5 téhož zákona (tj. z důvodu ohrožení demokratického
zřízení, porušování ústavy a zákonů, snahy uchopit moc a omezit volnou
politickou soutěž a z dalších důvodů vyplývajících zejména z § 4 citovaného
zákona).“
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 4. 2017, čj. Pst
11/2017-23 (citováno podle právních vět publikovaných na internetových stránkách tohoto soudu): „Z okolnosti, že zákon č. 302/2016 Sb., 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, zmírnil některé požadavky na obsah výročních finančních zpráv
politických stran a hnutí (§ 19h odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování
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Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích s judikaturou a komentářem

v politických stranách a v politických hnutích), nelze bez dalšího dovozovat
snížení závažnosti porušení této povinnosti podle úpravy účinné do 31. 12.
2016. Je třeba mít na paměti zejména to, že nově má Úřad pro dohled nad
hospodařením politických stran a politických hnutí rozsáhlé pravomoci
ke kontrole úplného účetnictví politických stran a hnutí a výroční zpráva
má sama o sobě proto menší důležitost, než dle dosavadního pojetí, kdy
byla v podstatě jediným výstupem, který podléhal kontrole veřejnosti a Poslanecké sněmovny.“
§ 14
Pozastavení činnosti strany a hnutí
(1) Činnost strany a hnutí může být rozhodnutím soudu pozastavena,
jestliže jejich činnost je v rozporu s § 1 až 5, § 6 odst. 5 a § 17, 17a, 17b, 18
a 19h nebo se stanovami.
(2) Při pozastavení činnosti mohou strana a hnutí činit pouze úkony
zaměřené na odstranění stavu, který byl důvodem k rozhodnutí soudu
o pozastavení jejich činnosti, a to nejdéle po dobu jednoho roku. Trvají-li i nadále skutečnosti, pro které byla činnost strany pozastavena, podají orgány uvedené v § 15 tohoto zákona žalobu ve správním soudnictví
na rozpuštění strany.
(3) Dojde-li ve stanovené lhůtě k odstranění stavu, který byl důvodem
pro pozastavení činnosti strany a hnutí, rozhoduje o znovuobnovení jejich činnosti na základě žaloby strany a hnutí soud ve správním soudnictví, s výjimkou znovuobnovení činnosti pozastavené z důvodů uvedených
v § 6 odst. 5 a 19h odst. 1, kdy se činnost strany a hnutí považuje za řádně
obnovenou dnem, kterým byla stanovená povinnost uznána za splněnou
příslušným orgánem.
Související právní ustanovení
§ 96 soudního řádu správního
K odstavci 1
Činnost politické strany může být rozsudkem soudu pozastavena, pokud politická strana neustavila v šestiměsíční lhůtě od svého vzniku svůj
statutární orgán, porušuje zákony, včetně pravidel hospodaření podle tohoto zákona, nebo nedodržuje stanovy. K tomu budiž upozorněno, že proti
individuálnímu porušení svých práv se může člen politické strany, podle
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