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V říjnu čekají Českou republiku tzv. prvořadé 

volby, které se konají jednou za čtyři roky a při 

kterých je voleno 200 poslanců dolní komory 

Parlamentu ČR. Jedná se o nejdůležitější 

volby v zemi, jelikož skrze volby do 

Poslanecké sněmovny ČR mohou voliči 

ovlivnit podobu exekutivní moci a současně 

vyjádřit preference o budoucím vývoji země. 

Díky tzv. preferenčním hlasům pak mohou 

ovlivnit i personální složení Poslanecké 

sněmovny.  

 

V tomto textu se budeme zabývat rozšířeným 

a často diskutovaným fenoménem, tj. 

kumulací funkcí, v Česku právě na případu 

voleb do Poslanecké sněmovny 2017. I když 

existují také pozitivní dopady kumulace 

funkcí (propojení jednotlivých úrovní vlády, 

blízkost národních politiků k lokálním 

problémům a místním občanům a navýšení 

efektivity systému ve smyslu přijímaných 

zákonů či výměny informací), negativní 

dopady převažují. Jedná se zejména o přílišný 

objem práce, zamrznutí politické soutěže, 

střet zájmů a v některých případech i faktický 

rozpor s konceptem dělby moci. 

 

Možná právě proto je toto téma velmi 

oblíbené a je podrobováno častým analýzám, 

ať již ze strany politologů, právníků, novinářů 

i samotných politiků, kteří vzhledem ke kritice 

ze strany (odborné) veřejnosti ve volebních 

programech i jiných materiálech kumulaci 

funkcí ve svých stranách odsuzují.  

 

Příkladem může být ČSSD, která před volbami 

v roce 2013 voličům slíbila, že její poslanci 

nebudou funkce kumulovat. Po aféře 

s Michalem Haškem, který zastával současně 

mandát poslance a hejtmana Jihomoravského 

kraje, přijalo Předsednictvo  

 

 

 

ČSSD usnesení, ve kterém „pokládá do 

budoucna za nevhodné, aby poslanec PS PČR 

zvolený za ČSSD kumuloval tuto veřejnou 

funkci s funkcí hejtmana, náměstka hejtmana, 

primátora, uvolněného člena krajské rady či 

uvolněného člena rady statutárního města. 

Vyzývá poslance za ČSSD, kteří budou zvoleni 

v příštích volbách do PS PČR, aby si nejpozději 

do 6 měsíců od vzniku poslaneckého mandátu 

ponechali pouze jednu z těchto funkcí.“ 

 

Také hnutí ANO odsuzuje kumulaci funkcí. I 

Přesto do čela kandidátních listin 2017 

nasadilo dva hejtmany (Ivo Vondrák za 

Moravskoslezský kraj a Ladislav Okleštěk za 

Olomoucký kraj). Pokud ale ve volbách uspějí, 

budou si muset vybrat, zda budou nadále 

hejtmany nebo zasednou ve Sněmovně. 

 

V tomto textu se zaměříme na kandidátní 

listiny vybraných českých stran, a to ANO, 

ČSSD, ODS, TOP 09 a KDU-ČSL ve všech 

volebních krajích, které postaví v podzimních 

volbách 2017. Zajímat nás bude, kteří 

kandidáti zastávají jiné volené funkce a 

v případě zvolení by „hrozila“ kumulace. 

Vzhledem k velkému množství dat bude výběr 

kandidátů zúžen na prvních pět míst listiny 

vybraných stran v každém obvodě. 

 

Volební systém 

pro sněmovní volby 
Česká varianta listinného poměrného 

volebního systému byla často terčem kritiky, a 

to zejména s odůvodněním, že přispívá k 

přílišnému tříštění a polarizaci politického 

spektra a tím k nestabilitě, resp. 

neakceschopnosti českých vlád, které měly 

např. v letech 1996-2002 výhradně 

menšinový charakter. 

 

Policy Paper – Lenka Plašilová a Marcela Voženílková, září 2017 
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https://www.cssd.cz/media/tiskove-zpravy/cssd-musi-dodrzet-slib-volicum-kumulaci-verejnych-funkci-je-nutno-omezit/
https://www.anobudelip.cz/cs/makame/aktuality/tiskove-zpravy/hnuti-ano-schvalilo-kandidatky-pro-snemovni-volby-kandiduje-pet-jeho-soucasnych-ministru-34807.shtml
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Od reformy z roku 2002 ( zákon č. 37/2002 

Sb.) probíhají parlamentní volby ve 14 

volebních obvodech, které odpovídají 

samosprávným krajům. Počet mandátů pro 

jednotlivé volební obvody je velmi odlišný. 

V průměru připadá na jeden volební obvod 

14,3 mandátů, což řadí ČR mezi země se spíše 

velkými volebními obvody. Pro zisk mandátů 

musí strana překročit 5% uzavírací klauzuli. 

Pro volební koalice platí hranice 10 % 

(dvoučlenné) 15 % (tříčlenné) 20 % (čtyř a 

vícečlenné) (Kubát, Michal. 2004. Politické a ústavní 

systémy zemí středovýchodní Evropy. Praha: Eurolex 

Bohemia, s. 106-107). Přepočet hlasů na mandáty 

probíhá d´Hondtovým dělitelem. 

 

Od roku 2006 byl zákonem č. 480/2006 Sb. 

upraven charakter vázaných kandidátních 

listin. Jedním z argumentů byla neustále se 

snižující volební účast. Došlo k navýšení počtu 

preferenčních hlasů na čtyři (ze dvou) a k 

snížení podílu preferenčních hlasů na 5 % (ze 

7%), které musí kandidát získat, aby se na 

kandidátce posunul na volitelné místo. Tato 

změna se dá chápat jako další krok k posílení 

personalizace volby. Český volební systém 

však zůstává stále tzv. party-centred 

(zaměřeným na strany, ne na kandidáty).  

 

Nominace a výběr kandidátů 
Nominační proces a výběr kandidátů je 

jednou z klíčových formalit před samotnými 

volbami. Určení kandidátů má dopad i na 

samotné politické formace. Jeho 

prostřednictvím strany utvářejí svůj veřejný 

profil a to, jaké osoby vyšlou do voleb, je 

definuje nejen po ideové stránce, ale i po 

geografické či demografické.  

 

Výběr kandidátů také představuje určité 

měřítko relevance a schopností konkrétní 

politické strany. Např. umístění vysokého či 

dokonce plného počtu nominantů vytváří 

dojem organizované strany schopné zajistit 

dostatečný počet osob pro jednotlivé volené 

funkce (Spáč, Peter. 2013. České strany a jejich 

kandidáti: případ voleb do Poslanecké sněmovny 

v roce 2010. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta 

sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, s. 

77).  

 

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do 

Parlamentu ČR, nestanovuje žádné 

povinnosti pro průběh procesu výběru 

kandidátů. Konkrétní podmínky stanovuje až 

pro výsledné kandidátní listiny, ale jedná se 

jen o formality. Legislativa ukládá stranám 

povinnost vytvářet seřazené kandidátní listiny 

s uvedením základních identifikačních znaků 

kandidátů, tj. jméno, povolání nebo místo 

pobytu. 

 

V minulosti nebyla voliči možnost 

preferenčního hlasování často využívána. To 

se změnilo po reformě z roku 2006, kdy došlo 

k navýšení preferenčních hlasů voličů ze dvou 

na čtyři. Díky tomu mohli voliči upřednostnit 

určité kandidáty i na spodních příčkách 

kandidátní listiny a tím zvýšit jejich šanci na 

zisk mandátu. Projevilo se to především ve 

volbách v roce 2010, které jsou někdy 

označovány jako kroužkovací revoluce. 

 

„Kroužky“ využívají voliči tradičních, 

etablovaných politických stran, jako jsou 

ODS, KDU-ČSL či TOP 09, protože strany 

znají, jsou informovaní o jejich představitelích 

a mezi nimi si vybírají. U ČSSD se projevuje 

v porovnání s ODS a TOP 09 nižší míra 

kroužkování, a to vzhledem 

k disciplinovanosti voličů těchto stran, kteří 

nemají takovou tendenci narušovat pořadí 

předložené stranou. U nových stran, jako je 

hnutí ANO, často představují „řadoví“ 

kandidáti (tedy ne lídři kandidátních listin) 

pro voliče neznámé tváře. Proto se preferenční 

hlasování nevyužívá tak často. I přesto, jak je 

patrné z níže přiložené tabulky, může 

docházet ke změnám i na předních příčkách 

kandidátek.  

 

 

 

  

http://www.sagit.cz/info/sb02037
http://www.sagit.cz/info/sb02037
http://www.sagit.cz/info/sb06480
http://volebnistudia.cz/volume-x/cislo-12015/
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Tabulka 1: Počty vykroužkovaných kandidátů nominovaných na prvních pěti místech kandidátní 

listiny strany v parlamentních volbách 2013 (zdroj: vlastní tabulka, data volby.cz) 

 

 ANO ČSSD ODS TOP 09 
KDU-

ČSL 

Hl. m. Praha 0 2 2 0 4 

Středočeský kraj 0 0 3 1 4 

Jihočeský kraj 3 2 5 3 4 

Plzeňský kraj 2 2 4 3 -* 

Karlovarský kraj 3 3 -* -* -* 

Ústecký kraj 1 1 4 4 -* 

Liberecký kraj 3 3 -* 3 -* 

Královehradecký kraj 2 3 5 4 4 

Pardubický kraj 3 4 4 4 4 

Kraj Vysočina 3 3 4 4 4 

Jihomoravský kraj 0 0 3 3 2 

Olomoucký kraj 3 2 4 4 4 

Zlínský kraj 2 2 -* 4 3 

Moravskoslezský kraj 0 0 4 4 3 

 

Celkem kandidátů 70 70 55 65 50 

Celkem vykroužkovaných 25 27 42 41 36 

% vykroužkovaných 35,7 % 38,6 % 76,4 % 63,1 % 72 % 

 

* strana v daném volebním kraji nezískala zastoupení

 

 

Kumulace funkcí 
V současnosti je v Česku stále více diskutován 

fenomén kumulace funkcí, tj. simultánní 

držení dvou a více volených úřadů. V českém 

legislativním prostředí, se ke kumulaci funkcí 

nevztahuje jen jediný zákon. K těm 

nejdůležitějším patří např. Ústava ČR č.  

1/1993 Sb. a zákon o jednacím řádu 

Poslanecké sněmovny č. 90/1995 Sb., atd.1 

 

Pro tento text se zaměříme na slučitelnost 

funkcí s postem poslance. Ústava ČR 

zakotvuje neslučitelnost funkce poslance a 

s funkcí prezidenta republiky a soudce. Nikdo 

nemůže být zároveň členem obou komor  

                                                      
1 Dále také: zákon o krajích č. 129/2000 Sb., zákon 
o obcích č. 128/2000 Sb., zákon o státní službě č. 
234/2014 Sb., zákon o střetu zájmů č. 159/2006 
Sb. 

 

 

 

 

Parlamentu ČR, tedy být současně poslancem 

i senátorem. 

 

Předpokládá se však, že poslanci se po zvolení, 

jsou-li reprezentanty strany zasedající ve 

vládní koalici, mohou stát ministry (resp. 

premiérem). Pro ty platí nejpřísnější pravidla 

ohledně neslučitelnosti funkcí. Člen vlády 

nemůže být zároveň prezidentem, soudcem, 

poslancem Evropského parlamentu2, členem 

2 52 odst. 2 písm. e) a § 53 odst. 2 písm. a) zákona 
č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského 
parlamentu. 



 

 

 
       POLICY PAPER  | září 2017 

 

výboru, předsedou či místopředsedou komor3, 

členem krajského zastupitelstva4 (týká se jen 

rezortních ministrů), předsedou Statistického 

úřadu a předsedou Úřadu pro hospodářskou 

soutěž.  

 

Jak je patrné, funkci starosty/primátora a 

hejtmana mohou však řadoví poslanci 

vykonávat, jsou-li i do této funkce řádně 

zvoleni občany. 

 

Důvodů ke kumulace funkcí je řada. Jsou to 

imunitní ochrana, přiznání penze, pracovní a 

cestovní náhrady, lepší přístup k informacím 

a rozšiřování kontaktních sítí.  V neposlední 

řadě se však jedná o navýšení platového 

ohodnocení v případě součtu platů za 

jednotlivé mandáty. Zatímco u poslanců je 

plat pevně stanoven, na komunální úrovni se 

platy rozlišují např. dle toho, zda se jedná o 

uvolněného starostu/místostarostu (který 

svojí funkci vykonává jako hlavní pracovní 

poměr) nebo o neuvolněného 

starostu/místostarostu, jehož plat dosahuje 

maximálně 60 % toho, co by dostával při 

plném úvazku.  

Tabulka 2: Přehled platů politiků na různých pozicích – výběr5 

Poznámka: Platy starostů a dalších předních zastupitelů jsou navýšeny příplatkem podle počtu obyvatel 
obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. 
Prahy. Platy představitelů na krajské úrovni se liší na základě velikosti kraje.  
 

 

 

                                                      
3 Čl. 32 Ústavy. § 33 odst. 3 zákona č. 90/1995 Sb., 
o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. § 10 
zákona č.107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu. 
4 § 5 odst. 2 písm. a) a § 48 zákona č. 130/2000 Sb., 
o volbách do zastupitelstev krajů. 

 

5 Zdroje přehledu platů krajských představitelů; 
platy starostů.  

Úroveň  Funkce Plat (v Kč) 

Parlamentní 

úroveň 
Poslanec 

71 000 

+ náhrady 

Obecní 

úroveň 

Uvolněný starosta, primátor 
30 406 

 

Uvolněný místostarosta 

Náměstek primátora 

22 034 

 

Uvolněný předseda zvláštního orgánu nebo 

komise rady pověřené výkonem státní správy 
16 073 

Uvolněný člen rady 14 241 

Uvolněný předseda výboru nebo komise rady 9 639 

Neuvolněný starosta 18 244 

Neuvolněný místostarosta, náměstek primátora až 8 325 

Neuvolněný předseda zvláštního orgánu nebo 

komise rady pověřené výkonem státní správy 
až 6 423 

Krajská 

úroveň 

Uvolněný hejtman  89 9260 až 103 641 

Uvolněný náměstek hejtmana 81 656 až 95 059 

Uvolněný předseda zvláštního orgánu 73 639 až 90 203 

Uvolněný člen rady  65 624 až 87 209 

Uvolněný předseda výboru zastupitelstva nebo 

komise rady  
61 055 až 80 336 

Uvolněný radní 65 624 – 87 209 

http://www.sfb580.uni-jena.de/typo3/uploads/tx_publicationlist/SFBHeft33.pdf
http://kupnisila.cz/plat-starosty-platy-starostu/
http://kupnisila.cz/plat-starosty-platy-starostu/
http://tn.nova.cz/clanek/pohadkove-platy-zastupitelu-kraje-a-obci-porostou-a-to-uz-v-lednu.html
http://kupnisila.cz/plat-starosty-platy-starostu/


 
 

      POLICY PAPER | září 2017 

 

Kandidátní listiny 2017 
20. a 21. října 2017 čekají Českou republiku 

volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

ČR. Obyvatelé České republiky starší 18 let tak 

budou moci vybírat nejen mezi jednotlivými 

politickými stranami, ale také upřednostnit 

určité kandidáty, díky možnosti tzv. 

preferenčního hlasování.   

 

Poslancem se může stát každý občan České 

republiky, který alespoň ve druhý den voleb 

dosáhl věku nejméně 21 let a není u něho ve 

dnech voleb překážka ve výkonu volebního 

práva, tj. omezení svéprávnosti k výkonu 

volebního práva. 

 

Před samotnými volbami musí politické 

strany sestavit tzv. kandidátní listiny, což jsou 

seznamy kandidátů v jednotlivých krajích, ze 

kterých budou moci voliči vybírat své budoucí 

zástupce. 

 

Kandidátní listiny pro volby do Poslanecké 

sněmovny mohou podávat politické strany a 

politická hnutí, které jsou registrované na 

Ministerstvu vnitra podle zákona č. 424/1991 

Sb., o sdružování v politických stranách a v 

politických hnutích. Každá politická strana, 

politické hnutí a koalice může podat pro 

volby do Poslanecké sněmovny v každém 

volebním kraji pouze 1 kandidátní listinu. 

Uzavřené kandidátní listiny musí být 

doručeny krajskému úřadu (v hlavním městě 

Praze Magistrátu hlavního města Prahy) 

nejpozději do 66 dnů před termínem voleb, tj. 

do 15. srpna 2017 do 16:00 hodin. 

 

Finální a schválené kandidátní listiny se 

mohou na poslední chvíli změnit. Podle § 36 

volebního zákona se do 48 hodin před 

zahájením voleb může kandidát vzdát své 

kandidatury nebo ho může zmocněnec 

navrhující politické strany odvolat. 

 

V textu se podrobně zaměříme na kandidátní 

listiny politických stran: ANO 2011, ČSSD, 

ODS, TOP 09 a KDU-ČSL napříč 14 volebními 

kraji. Pozornost bude věnována pouze prvním 

pěti kandidátům výše uvedených stran, kteří 

mají největší šanci získat mandát a zasednout 

v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. 

Jelikož práce poslance je úkol časově náročný 

a zodpovědný, ozývají se stále častěji hlasy, 

kritizující kumulaci jednotlivých funkcí. U 

každého kandidáta tak budeme zkoumat 

množství v současnosti vykonávaných 

volených funkcí a jejich platové ohodnocení. 

K platu ještě připočítáme peněžní ohodnocení 

za funkci poslance. V případě platového 

ohodnocení nutno podotknout, že se jedná o 

základní sazbu, která je navýšena např. u 

poslaneckého mandátu o náhrady, nebo u 

mandátu zastupitele, starosty, hejtmana atd. a 

o příplatek podle počtu obyvatel v obci nebo 

městské části. Celkový předpokládaný příjem 

je tak pouze orientační. 

 

Zároveň je třeba zdůraznit, že v případě 

zvolení poslancem může dojít k rezignaci na 

některou ze současných funkcí politika.  

 

V textu se zabýváme pouze volenými 

funkcemi. Mnoho kandidátů však vykonává 

ještě další povolání (lékař, advokát, ekonom, 

podnikatel, živnostník, ředitel ZŠ, 

vysokoškolský pedagog, atd.). Tato povolání 

nebudou brána v úvahu.  

 

Z následujících grafů lze získat přehled o dané 

situaci. První graf ukazuje, kolik kandidátů 

v jednotlivých politických stranách, by 

v případě zvolení poslancem kumulovalo dvě 

a více volených funkcí. Z maximálního počtu 

70 zkoumaných kandidátů každé strany by 

jich nejvíce funkce kumulovali kandidáti 

ČSSD, KDU-ČSL a ODS. Nejméně kandidáti 

ANO a TOP 09. 

 

Z druhého grafu lze vyčíst, jaké konkrétní 

funkce jsou nejčastěji kumulovány a jaký 

podíl na nich zaujímají kandidáti zkoumaných 

stran. Mezi nejčastější patří kumulace funkce 

poslance s funkcí neuvolněného zastupitele či 

radního na úrovni kraje nebo města. Lze však 

tvrdit, že v tomto případě nemusí kumulace 

daných funkcí představovat tak vážné potíže, 

jako v případě funkcí uvolněného hejtmana 

nebo náměstka hejtmana kraje, neboť se prve 

zmíněné funkce představují nižší úroveň 

politiky. 

 

 

http://www.mvcr.cz/clanek/informace-o-podminkach-kandidatury-ve-volbach-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-ceske-republiky-v-roce-2017.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/informace-o-podminkach-kandidatury-ve-volbach-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-ceske-republiky-v-roce-2017.aspx
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Graf 1: Kumulace volených funkcí napříč vybranými politickými stranami 

(prvních pět kandidátů kandidátních listin 2017) 

 

 
 

Graf 2: Přehled kumulací dle jednotlivých funkcí* 

(prvních pět kandidátů kandidátních listin 2017) 

 

 

Poznámka: Součet kumulací dle jednotlivých funkcí u každé zkoumané strany odpovídá celkovému počtu 

v grafu 1, s výjimkou strany KDU-ČSL (zde zbyly tři specifické kumulace, které nelze zařadit).    
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Co se týče konkrétního platového ohodnocení 

budoucích poslanců, následující tabulka 

představuje přehled šesti kandidátů 

s největšími předpokládanými příjmy, pokud 

by v blížících se parlamentních volbách získali 

(v některých případech obhájili) post poslance 

a zároveň by neopustili další volenou funkci, 

kterou v současné době zastávají.  

 

Tabulka 3: Přehled předpokládaného platového ohodnocení 

(šest kandidátů s nejvyšším předpokládaným příjmem kandidátních listin 2017) 

 

Strana Kandidát Držené funkce 
Předpokládaný 

plat 

ANO 

Jaroslava Pokorná 
Jermanová 

- uvolněná hejtmanka Středočeského kraje 
- neuvolněná radní Benešova 

176 831 Kč 

Ivo Vondrák - uvolněný hejtman Moravskoslezského kraje 174 641 Kč 
Ladislav Okleštěk - uvolněný hejtman Olomouckého kraje 168 210 Kč 

Taťána Malá 
- uvolněná náměstkyně hejtmana 
Jihomoravského kraje  

166 059 Kč 

Jana Vildumetzová - uvolněná hejtmanka Karlovarského kraje 160 926 Kč 

František Petrtýl 
- uvolněný radní Středočeského kraje 
- neuvolněný zastupitel Mladé Boleslavi 

158 719 Kč 

ČSSD 

Zdeněk Matouš 
- uvolněný radní Ústeckého kraje 
- uvolněný starosta Krupky 

174 325 Kč 

Jiří Běhounek 
- uvolněný hejtman kraje Vysočina 
- neuvolněný zastupitel Pelhřimova 

161 386 Kč 

Pavel Svoboda 
- uvolněný náměstek hejtmana Libereckého 
kraje 
- neuvolněný zastupitel Jablonce nad Nisou  

153 166 Kč 

Tomáš Hanzel  
- uvolněný primátor Karviné 
- neuvolněný zastupitel Moravskoslezského 
kraje 

106 456 Kč 

Romana Žatecká  
- uvolněná starostka České Lípy 
- neuvolněná zastupitelka Libereckého kraje 

105 026 Kč 

Jan Birke 
- uvolněný starosta Náchodu 
- neuvolněný zastupitel Královéhradeckého 
kraje 

105 026 Kč 

ODS 

Martin Baxa 
- uvolněný náměstek hejtmana Plzeňského 
kraje 
- uvolněný 1. náměstek primátora Plzně  

174 690 Kč 

Drahomíra 
Miklošová 

- uvolněná zastupitelka Ústeckého kraje 
(předsedkyně Kontrolního výboru) 
- uvolněná starostka obce Obrnice  

168 748 Kč 

Jan Skopeček  
- uvolněný radní Středočeského kraje 
- neuvolněný zastupitel Hořovic 

158 609 Kč 

Vladislav Vilímec 
- uvolněný zastupitel Plzeňského kraje 
(předseda Investičního výboru) 
- uvolněný místostarosta města Kdyně 

154 089 Kč 

Jan Bureš 
- uvolněný radní Karlovarského kraje 
- neuvolněný zastupitel Ostrova nad Ohří 

137 084 Kč 

Ladislav Valtr 
- uvolněný radní Pardubického kraje 
- neuvolněný zastupitel města Choceň 

137 024 Kč 

TOP 09 

Josef Knot  
- uvolněný 1. náměstek hejtmanky 
Jihočeského kraje 
- uvolněný místostarosta Písku   

182 095 Kč 

Aleš Cabicar  
- uvolněný náměstek hejtmanky 
Královéhradeckého kraje 
- neuvolněný zastupitel Náchodu 

153 166 Kč 

Jan Jakob 
- uvolněný starosta Roztok 
- neuvolněný zastupitel Středočeského kraje 

106 456 Kč 

celkem osm 
kandidátů 

- uvolněný starosta 101 406 Kč 
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KDU-
ČSL 

Ivana Bartošová 
- uvolněná náměstkyně hejtmana Plzeňského 
kraje 

152 656 Kč 

David Šimek  

- uvolněný starosta Svitav 
- neuvolněný zastupitel Pardubického kraje 
(předseda výboru pro výchovu, vzdělání a 
zaměstnanost) 

107 829 Kč 

František John 
- uvolněný starosta Zábřehu 
- neuvolněný zastupitel Olomouckého kraje 

105 796 Kč 

Oľga Haláková 
- uvolněná starostka Bečova nad Teplou 
- neuvolněná zastupitelka Karlovarského 
kraje 

105 026 Kč 

celkem čtyři 
kandidáti  

- uvolněný starosta 101 406 Kč 

 

Poznámka: Výše předpokládaného platu se ve skutečnosti může značně lišit. Jedná se pouze o základní 

sazbu, která bývá navýšena o poslanecké náhrady a o příplatek podle počtu obyvatel v obci/městě nebo 

městské části. 

 

 

Závěrem 
V textu jsme se zabývali velmi tematizovaným 

problémem či dokonce fenoménem, tj. 

kumulací funkcí. V současnosti se jedná o 

velmi aktuální téma, zejména s blížícími se 

podzimními volbami do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR.  

 

Očekávané říjnové volby se rychle blíží a 

politické strany a hnutí měly do 15. srpna 

poslední šanci nominovat své kandidáty na 

budoucí poslance. Letos tak učinilo 

rekordních 31 volebních uskupení, což je o 

sedm více než při minulých volbách v roce 

2013. Kandidáty ve všech krajích nominovaly 

strany ČSSD, ANO 2011, KSČM, ODS, TOP 

09, KDU-ČSL, stejně jako např. Starostové a 

nezávislí, Svoboda a přímá demokracie Tomia 

Okamury, Česká pirátská strana, Strana 

zelených nebo Strana svobodných občanů. 

Jsou však také strany, které své kandidáty 

nasadily jen v Praze či na severní Moravě. 

Bohužel, politické strany ve většině případů 

nasazují tzv. starší ročníky a na předních 

příčkách kandidátních listin se kandidáti pod 

40 let objevují jen zřídka.  

 

Cílem textu byla analýza kandidátů na prvních 

pěti příčkách u pěti politických stran, u 

kterých se předpokládá, že v říjnových 

volbách získají parlamentní zastoupení ve 

spojitosti s kumulací funkcí. Jednalo se o 

strany ANO 2011, ČSSD, ODS, TOP 09 a KDU-

ČSL.  

 

Jak již bylo zmíněno, nejvíce kandidátů, kteří 

by kumulovali dvě a více funkcí nacházíme u 

stran ČSSD, ODS a KDU-ČSL. Nejméně pak u 

hnutí ANO 2011 a u strany TOP 09. Není to 

však tak jednoznačné, jak se na první pohled 

zdá, jelikož je nutné rozlišovat, jaké konkrétní 

funkce by byly kumulovány.  

 

Vezměme si například stranu KDU-ČSL. Ze 70 

kandidátů by v případě zvolení poslancem 

kumulovalo dvě a více funkcí 46 kandidátů. 

Z grafu číslo 2 lze vyčíst, že v případě KDU-

ČSL by se jednalo na prvním místě o kumulaci 

funkce poslance s některou neuvolněnou 

funkcí na úrovni města či kraje, což nebývá tak 

často předmětem kritiky. Poté následuje 

kumulace funkce poslance s funkcí 

uvolněného místostarostky nebo náměstka 

primátora. Není výjimkou ani kumulace tří 

funkcí, viz graf číslo 2, tj. kumulace funkce 

poslance, uvolněného zastupitele na úrovni 

města a neuvolněného zastupitele na úrovni 

kraje. Mezi další časté kumulace pak patří 

poslanecký a primátorský mandát.  

 

Na druhou stranu si vezměme hnutí ANO, kde 

z celkových 70 zkoumaných kandidátů, by 

v případě zvolení poslancem, kumulovalo více 

funkcí méně kandidátů, tj. 43. Na rozdíl od 

KDU-ČSL je na kandidátní listině ANO 

mnohem více uvolněných hejtmanů a 

uvolněný náměstků hejtmanů. Nutno však 

připomenout, že na rozdíl od hnutí ANO, 

strany KDU-ČSL, ODS a TOP 09 nevyzvaly či 

http://www.lidovky.cz/do-snemovnich-voleb-se-letos-prihlasilo-31-volebnich-stran-je-to-o-sedm-vice-nez-u-voleb-minulych-iiq-/zpravy-domov.aspx?c=A170815_180948_ln_domov_ELE
https://domaci.ihned.cz/c1-65835800-lidru-pod-40-nasazuji-velke-strany-jen-minimum
https://domaci.ihned.cz/c1-65835800-lidru-pod-40-nasazuji-velke-strany-jen-minimum
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přímo nedoporučily/nenařídily v případě 

kumulace funkce poslance a uvolněného 

hejtmana, si vybrat pouze jednu funkci, 

kterou budou zastávat. Strana ANO tak učinila 

a proto např. hejtman Moravskoslezského 

kraje Ivo Vondrák, by v případě zvolení 

poslancem nezastával obě funkce, ale musel 

by si vybrat pouze jednu, které by se naplno 

věnoval.  

 

Závěrem lze tedy konstatovat, že zde existuje 

značný rozdíl mezi kumulacemi jednotlivých 

funkcí, neboť jsou zde méně a více důležité či 

časově náročné funkce. Což vyplývá i 

z platového ohodnocení daných funkcí (viz 

tabulka č. 3). Ne každá kumulace více 

volených úřadů je špatná, pokud se jedná o 

neuvolněnou funkci, které se kandidát 

nevěnuje tolik jako funkci volené a která je 

zároveň méně peněžně ohodnocena než 

funkce uvolněná na vyšším stupni 

samosprávy.  

 

  


