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ederální volební komise  v USA má  šest 
volených členů (tři demokraté, tři 
republikáni). Jsou jmenování  prezidentem 

na šestileté volební období po konzultaci s vedením 
obou hlavních parlamentní stran a se zprávou a 
souhlasem amerického senátu. Každý rok komise ze 
svého středu volí dva členy, kteří zastávají funkci 
předsedy a místopředsedy. Protože členové komise 
pravděpodobně usilují o znovu zvolení, existují 
však pochyby jestli členové komise jsou a jednají 
nezávisle, protože jejich opětovné jmenování závisí 
na vedení strany. 
 
FEC měla v roce 2000 rozpočet 38 278 000 USD a 
celkově 352 zaměstnanců. Jak zkušenost ukazuje, 
FEC je závislá na Kongresu: jestliže je  
nespokojený s činností komise, může omezit její 
financování. 
 
Jako nezávislá regulační agentura je pověřena 
vykonávat a prosazovat FECA. Federální volební 
komise má čtyři hlavní úkoly: 
 
♦ zveřejňování údajů o zdrojích získaných a 

utracených ve federálních volbách 
 
♦ zajišťuje, že kandidáti, politické výbory a jiní 

splňují omezení a zákazy a poskytují údaje a 
informace podle požadavků FECA; 

 
♦ spravovat státní fondy pro presidentské voleb;  
 
♦ sloužící jako instituce pro sbírání, třídění a 

distribuci informací o volbách 
 
 

 
ustralská Volební komise (AEC) je 
nezávislý národní orgán,  který 
organizuje veškerý volební proces včetně 

implementace státního systému financování. 
Komise je ustavená generálním guvernérem na 
doporučení  vlády a skládat se z:  
 
♦ předsedy („Chair“), který musí být soudce 

nebo bývalý soudce Federálního soudního 
dvoru; 

♦ volební zmocněnec („Electoral 
Commissioner“), který pracuje jako  hlavní 
výkonný úředník; 

♦ neuvolněného člena, který není soudce a který 
doposud pracoval na Australském statistickém 
úřadě („Australian  Statistican“). 

 
Ze složení komise, je patrné, že společnost očekává 
od členů AEC samostatné a nezávislé jednání. 
Australská Volební Komise se může spoléhat na 
svůj vlastní výkonný aparát, sestávající z kanceláří 
a personálu, který je složen ze stálé stavu  (650 
osob) a z  přechodného stavu (110 osob). 
 

 
olební komise Velké Británie je 
nejnovější instituce. Začala pracovat od 
16. února 2001. Je to nezávislá 

zákonem zřízená autorita, odpovědná parlamentu, 
ustavená politickými stranami, prostřednictvím 
zákona o volbách a referendu  ("Elections and 
Referendums Act") z ledna 2000. Komise má šest 
volených členů (jeden z nich je předseda) na 
pětileté volební období, kteří mají statut 
neuvolněných pracovníků, a kteří mohou být 
opětovně zvolení. První komise byla jmenována 
Královnou 19. ledna 2001. Jmenování předcházela, 
vyhlášení výběrové soutěže, konzultace mezi 
ministerským premiérem a "leadery"  opozičních 
stran a hlasování v Parlamentu. Komise má v 
souladu se zákonem následující povinnosti: 
 
♦ registrace politických stran a hnutí 
♦ monitorování, kontrola a publikování 

významných darů pro politické strany a jejich 
funkcionáře 

♦ regulace nákladů na volební kampaně 
politických stran a kandidátů 
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SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ - 
Federální volební komise („The Federál 
Election Commission“ – FEC) 

VELKÁ BRITÁNIE - Volební komise 
Velké Británie („The Electoral 
commission“ - EC)  

AUSTRÁLIE - Australská Volební 
komise („The Australian Electoral 
Commission“ - AEC) 
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♦ politické vzdělávání  

 
 
 

♦ reforma uzemní samosprávy v Anglii (a 
případné další reformy). 

 
 
Roční rozpočet Komise je 11 miliónů liber.  Počty 
stálého personálu Komise a Kontrolní finanční 
sekce nejsou k dispozici.  

 
 

 Francii byla "Commission Nationale 
des Comptes de Campagne et des 
Financements Politiques (CCFP) " 
založena ke kontrole výdajů na 

volební kampaně a dalších sporných otázek 
financování politických stran. Devět členů komise 
je jmenováno vládou na pětileté období na 
doporučení místopředsedy "Conseil d Etat", 
předsedy Kasačního soudu ("Cour de Cassation") a 
předsedy "Cour des Comptes“ (každý nominuje tři 
kandidáty). CCFP zaměstnává mezi 30 až 40 
zaměstnanci. Schvaluje, zamítá nebo požaduje 
doplnění zpráv, které předkládají kandidáti, které se 
dotýkají nákladů na jejich volební kampaně, právě 
tak jako výročních finančních zpráv, které 
předkládají politické strany. 
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FRANCIE - "Commission Nationale des 
Comptes de Campagne et des 
Financements Politiques (CCFP) " 


