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Po projednání ve sněmovních výborech se na 

program schůze Poslanecké sněmovny opět 

vrací dvě novely, které poměrně zásadním 

způsobem mění financování politických stran 

a politických kampaní v Česku. Jedná se o 

novelu zákona o sdružování v politických 

stranách a politických hnutích a novelu o 

financování politických kampaní. Oproti 

původním návrhům, které Sněmovnu 

opouštěly a které byly na výborech 

diskutovány, se novely výrazně neliší. Změny 

v nich však najdeme. 

 

Zpřesnění předpisů 
Asi mediálně nejvýraznější částí novely byly 

limity na volební kampaně. Ty zůstávají i 

nadále, ani jejich výše se výrazně nezměnila, 

byl však zpřesněn jejich výklad. Nadále tak 

strany budou moci za volby do Poslanecké 

sněmovny utratit maximálně 90 milionů 

korun, do Evropského parlamentu 50 milionů 

korun a do Senátu 2 miliony, v případě 

postupu do druhého 2,5 milionů korun za 

obvod. Také limit pro krajské volby zůstal na 

7 milionech na kraj, nově je však možné 

prostředky mezi kraji přesunovat. V návrhu se 

přesně říká, že náklady „nesmí přesáhnout 

částku, která odpovídá násobku 7 000 000 Kč 

včetně daně z přidané hodnoty a počtu krajů, 

v nichž byla zaregistrována kandidátní 

listina.“ 

 

V praxi to tak znamená, že strana, která 

v krajských volbách bude kandidovat ve dvou 

krajích, může dohromady utratit 14 milionů 

korun za kampaň a je jedno, zda v jednom 

kraji vydá na kampaň tři miliony a ve druhém 

zbylých jedenáct milionů korun. Oproti 

původnímu návrhu je tak akcentována 

rozdílná velikost jednotlivých krajů a s ní 

související rozdílná výše potřebných výdajů na 

kampaně. Zároveň to však také znamená, že 

celková částka pro strany a hnutí, které budou 

kandidovat ve všech krajích, může být nejvýše 

91 milionů korun. Je tak tedy trochu podivné, 

že pro tři celostátní kampaně (sněmovní, 

evropské a krajské) jsou tři rozdílné finanční 

stropy na předvolební kampaň. Navíc nejvyšší 

limit není nastaven pro nejdůležitější typ 

voleb (sněmovní), nýbrž pro volby druhořadé 

(krajské). 

 

Další části novely jsou od původního 

materiálu, který loňský rok prošel 1. čtením ve 

Sněmovně, prakticky nezměněny. Strany a 

hnutí tak budou mít nově povinnost zřídit 

transparentní účet, označit veškeré 

propagační materiály, včetně těch 

negativních, a dodržovat limity u finančních i 

nefinančních darů. Stále je také definována 

délka kampaně i to, co se za kampaň považuje. 

Zpřísňuje se jen podmínka, že do kampaně se 

počítají i aktivity, které jsou naplánovány a 

zaplaceny již před oficiálním začátkem.  

 

Zaměřme se tedy na části, které v původním 

textu nebyly dostatečně popsány a které 

novela zavádí. 

 

Nový kontrolní úřad 
První změnou je existence nového úřadu, 

který by na dodržování pravidel a hospodaření 

stran (zejména pak během kampaní) dohlížel. 

Stranám se původně tento návrh nelíbil a 

snažily se jít spíše cestou reformy Nejvyššího 

kontrolního úřadu. Poslanci namítali, že vznik 
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dalšího úřadu je politicky těžko průchodný, 

voličům by se totiž složitě vysvětloval vznik 

nového úřadu a další nábor úředníků. 

Nakonec však byla tato část, kterou 

prosazovaly zejména neziskové organizace a 

zástupci Rekonstrukce státu, zachována. 

Jedním z důvodů vzniku nového kontrolního 

úřadu byl totiž i požadavek mezinárodní 

Organizace států proti korupci GRECO, která 

vznik nezávislého kontrolního úřadu ve své 

zprávě doporučovala.  

 

Úřad by měl tvořit předseda, čtyři členové 

úřadu a další pracovníci. Předsedu úřadu by 

měl jmenovat prezident, který si vybere ze 

dvou kandidátů, přičemž jednoho nominuje 

Poslanecká sněmovna a jednoho Senát. 

Předseda by měl být jmenován na 6 let, 

přičemž úřad může zastávat maximálně dvě 

po sobě jdoucí funkční období. Kandidát také 

nejméně tři roky před případným 

jmenováním nesmí zastávat funkci poslance, 

senátora, europoslance, krajského zastupitele 

či zastupitele hlavního města Prahy nebo být 

v této době jmenován do funkce členem strany 

či hnutí.  

 

I členové úřadu mají podobnou podmínku, jen 

místo tří let je časový horizont dvouletý. 

Zároveň nejsou jmenováni prezidentem, 

nýbrž Senátem, který si vybere dva členy 

z kandidátů navržených Poslaneckou 

sněmovnou, a po jednom členu z kandidátů 

navržených senátory a prezidentem 

Nejvyššího kontrolního úřadu. 

 

Jak již bylo řečeno, hlavním úkolem úřadu by 

měl být dohled nad hospodařením stran a 

hnutí – kontrola finančních darů, výdajů na 

volby, dodržování všech finančních i časových 

limitů. Svou práci by přitom měli úředníci 

opírat nejen o výroční zprávy, které by mimo 

jiné měly zveřejňovat na internetu, ale také 

aktivní kontrolou přímo ve stranách. 

V případě porušení pravidel pak má úřad 

možnost uložit pokuty a sankce. Ty však 

nejsou nikterak velké a jejich maximálně výše 

pro strany a hnutí činí 500 000 Kč. 

 

Paradoxně právě tato mírnost sankcí je 

jedním z bodů kritiky. Pro malé strany by 

případná sankce v této výši byla likvidační a 

zcela logicky tak právě malé strany tlačily na 

co nejnižší výši těchto sankcí. Ovšem pro velké 

strany, které již nyní běžně za kampaň utratí 

přes sto milionů korun, není půl milionová 

pokuta velkou hrozbou a strany by s ní ve 

svých rozpočtech mohly teoreticky počítat 

jako s daní za dražší kampaň.  

 

Všichni se sice shodují, že by sankce neměly 

být likvidační s ohledem na malé strany, 

ovšem právě z tohoto důvodu jsou sankce 

uvedeny v určitém rozmezí. Pokud se tak 

nenavýší spodní hranice, nýbrž jen ta horní a 

pokud bude úřad v rámci svých rozhodnutí 

brát v potaz velikost a finanční možnosti 

stran, mohou být sankce nastaveny tak, aby 

případné porušení pravidel bylo pro velké 

strany opravdu citelnou finanční ztrátou a 

které by zároveň nelikvidovaly strany malé. 

Tímto směrem se však návrh zákona prozatím 

neubírá. 

 

Politické instituty 
V rámci toho, koho a co bude nový Úřad 

kontrolovat, jsem úmyslně vypustil ještě 

jednu, velmi podstatnou věc. Součástí 

kontroly kromě politických stran a 

obchodních firem, ve kterých mají strany své 

podíly, by totiž nově měly být i politické 

instituty. Ty by totiž podle novely měly být 

také financovány ze státního rozpočtu, tudíž 

by pro ně měla platit stejné pravidla o 

kontrole a podmínkách financování, jako pro 

samotné politické strany. Na příspěvek pro 

institut by měla mít nárok každá strana, která 

má za poslední tři funkční období Sněmovny 

alespoň jednoho poslance, který byl zvolen 

dvakrát a zároveň má zaveden politický 

institut. 

 

Novela chce tímto krokem nastavit podobné 

prostředí, jaké je například v Německu a 

slibuje si větší politickou vzdělanost 

společnosti a kultivaci politického prostředí. 

Snaha zlepšit politickou kulturu a společnost 

je jistě myšlena dobře, ovšem přichází značně 

opožděně. Takto totiž novela ignoruje více než 
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dvacetiletý vývoj, kterým česká společnost a 

instituty prošly. Momentálně zde totiž velmi 

dobře fungují na stranách nezávislé think-

tanky, které odvádějí velmi dobrou práci.  

 

Příkladem mohou být Aspen Institut, 

Evropské hodnoty, Institut pro veřejnou 

diskusi a další, které jsou financovány 

zahraničními či domácími institucemi a 

firmami. To však návrh zákona absolutně 

ignoruje, ačkoliv zásadním způsobem toto 

prostředí mění. 

 

Problematický je tento bod i v dalších 

aspektech. Předně vzniknou další instituce, 

které budou závislé na státním rozpočtu. 

Institutům by sice mělo připadnout jen 10 % z 

veškerých příspěvků na činnost, které náleží 

straně, pod kterou institut spadá. V reálu však 

i toto procento znamená, že by například 

Masarykova demokratická akademie, think-

tank ČSSD, dostal za rok 2014 celkem 14 

milionů korun. S takovýmto rozpočtem by se 

tak s poměrně neviditelného institutu stal 

velmi vlivný think-tank, který by rázem mohl 

po celé republice podporovat myšlenky ČSSD 

a výrazně ovlivňovat veřejné mínění či pohled 

na jednotlivá témata. 

 

Z institutů, které se nyní snaží vykonávat 

veřejně prospěšnou činnost (pořádání debat, 

konferencí apod.) by se navíc zřejmě rychle 

staly servisní organizace jednotlivých stran. 

Vzhledem k omezení výdajů na volby by nově 

instituty mohly zajišťovat například školení 

politiků v oblasti vystupování a mediální 

prezentace. Tím by odpadly některé náklady 

stran na samotné volby. V rámci debat o této 

části novely sice politici uvádějí, že není 

problém instituty legislativně svázat pravidly, 

co by během období politické kampaně mohly 

a co již nikoliv. Vliv skrze akce či policy papery 

by však think-tanky mohly uplatňovat stále. 

Navíc nyní nás čeká poměrně dlouholeté 

období voleb (první nevolební rok bude až 

2027, to by pak znamenalo, že by think-tanky 

byly každý rok omezeny ve své činnosti, čímž 

by rázem zamýšlené cíle novely ztratily 

význam. 

Myšlenka zvýšit povědomí o politice a vzdělat 

občany v otázkách věcí veřejných je jistě 

chvályhodná, neměla by však ignorovat dvacet 

let vývoje České republiky. Zároveň by se ve 

snaze o kultivaci politické kultury neměly 

generovat přefinancované instituty, ze 

kterých by se přes noc staly nátlakové 

organizace ovlivňující veřejné mínění, navíc 

financované státem. Rozumným a 

kompromisním krokem by tak bylo snížení 

státního příspěvku z 10 % na 3, maximálně 5 

%. 

 

Zatím je však otázkou, kdy by peníze 

institutům měly přijít. Návrh hovoří o 

odložené platnosti až po sněmovních volbách 

v roce 2017, peníze by tak stranické think-

tanky mohly čerpat od 1. ledna 2018. Samotné 

zákony by však měly vejít v platnost již od 1. 

ledna 2017. Není ovšem jisté, zda je reálné 

tento termín stihnout. Jak bylo řečeno, novely 

nyní putují do druhého čtení, po kterém může 

dojít k dalším změnám a zpřesnění. Následně 

by je čekalo třetí čtení a postup do Senátu a 

samozřejmě podpis prezidenta Zemana. 

Problém však je, že novela o financování 

politických kampaní upravuje části ústavního 

zákona o volebním systému. Tím pádem pro 

ni platí poněkud přísnější podmínky při 

schvalování. Teoreticky možné tak je, že bude 

schválena jen novela o sdružování 

v politických stranách, která však bez druhé 

novely upravující politické kampaně ztrácí 

smysl. 

 

Vzhledem ke složitosti sněmovního procesu 

tak je dost dobře možné, že se ani tento rok 

nepodaří novely přijmout. V takovém případě 

by se dle těchto pravidel řídily zřejmě až volby 

do Senátu v roce 2018. Těžko si totiž 

představit, že by se nová pravidla týkala i 

prezidentských voleb, které se uskuteční hned 

z kraje roku 2018, ovšem předvolební kampaň 

bude probíhat již od podzimu 2017. 

Prezidentská volba by tak zřejmě proběhla dle 

současných pravidel, které byly v roce 2013 

silně kritizovány jako nedostačující. 
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Klady a zápory navrhovaných novel 

Novela zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických 

hnutích, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony. 

  

Pozitiva: 

Obecně je považováno financování stran za největší prostor pro korupci. Vládní 

strany se zavázaly podpořit návrhy Rekonstrukce státu a toto je jeden z devíti 

klíčových zákonů. Obecně novelizace přináší značný počet pozitivních opatření, 

nicméně také pravidla, která je možné od začátku obcházet. 

1) Zavádí nezávislou kontrolu, která bude kontrolovat financování politických stran a hnutí 

– vznik nového nezávislého úřadu. 

2) Zavádí povinnost zřídit transparentní účet, přes který budou probíhat veškeré příjmy i 

výdaje stran, což povede k větší transparentnosti. 

3) Zavádí povinnost po určitém časovém úseku (po 5 letech) vyměnit auditora, který 

kontroluje výroční zprávy politických stran a hnutí. 

4) Zavádí sankce v případě porušení nových pravidel financování politických stran a hnutí. 

5) Zavádí povinnost zveřejňovat online výroční zprávy v elektronické podobě, se kterou bude 

možné dále pracovat (tabulky ve formátu xls apod.). 

  

Negativa: 

Zjednodušeně řečeno se vytváří další prostor, kdy může stát více zasahovat do 

fungování stran. Velmi to komplikuje situaci možným novým stranám a politickým 

aktérům. Omezení a limity navíc nevedou k větší transparentnosti, o kterou by mělo 

jít především, naopak to může vést k obcházení pravidel. 

1) Kontrola státu omezuje maximální výši daru pro fyzické osoby i právnické osoby – snaha 

o transparentnost, ovšem v reálu by to znamenalo pro všechny strany ztrátu velkého 

množství finančních darů. 

2) Prakticky by se zamezilo vzniku nových politických stran, které by mohly bojovat o vstup 

do Poslanecké sněmovny. 

3) Zavádí se státní financování politických institutů, které je nelogické. Mohly by být velmi 

jasně zneužívány pro volební kampaně a nové subjekty se k podobnému financování 

nedostanou. 

4) Česká republika má finančně nadhodnocené dotace stran, navrhovaný postup financování 

stran je pro daňového poplatníka ještě zdražuje. 

5) Omezením se nedocílí větší transparentnosti. Naopak to povede k tomu, že strany budou 

ještě více pravidla obcházet a financovat svou činnost skrytě, například skrze instituty či 

servisní organizace. 
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Novela zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně 

a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 

275/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 

62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, zákona č. 275/2010 Sb. o volbě prezidenta republiky a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

  

Pozitiva: 

Snaha definovat politickou kampaň a zavést pravidla těchto kampaní. Zejména 

povinnost označovat veškeré propagační materiály, zejména ty negativní, by mohla 

kultivovat politické prostředí a předvolební boj.  

1) Povinnost označit veškeré propagační materiály, včetně negativní kampaně. 

2) Transparentní kontrola financování volební kampaně skrze transparentní volební účty a 

zvláštní finanční zprávy o financování volební kampaně. 

3) Kromě ČSSD, hnutí ANO a možná ODS se nastavené finanční limity ostatních stran 

netýkají, jejich kampaně jsou mnohem levnější (alespoň dle oficiálně zveřejněných 

nákladů). 

4) Časově je kampaň vymezena na cca 3 měsíce, což je dostatečně dlouhá doba pro volební 

kampaň. 

5) Snaha o větší transparentnost voleb a přiblížení se státům Evropy, které mají podobná 

pravidla na volební kampaně nastavena. 

 

Negativa: 

Novela výrazně znevýhodňuje nové subjekty, které by se pokoušely o kandidaturu a 

vstup na celostátní úroveň. Je zde také nebezpečí, že by část prostředků na kampaně 

nešla mimo účetnictví strany, ale skrze servisní organizace a politické instituty. 

1) Nikde není jasně definováno, co je politická propagace a politická reklama a co je možné 

považovat za formu komunikace v rámci kampaně. Politická reklama není nijak 

kodifikovaná, navíc by tato pravidla přinesla ještě větší tlak na veřejnoprávní média. 

2) Nevýhodné pro nové, nezavedené strany, které kandidují poprvé. Nejvíce nevýhodné pro 

nezávislé kandidáty. 

3) Poměrně jednoduchý způsob obcházení, příkladem mohou být prezidentské volby na 

Slovensku, kdy např. tematickou kampaň lze plynule navázat na volební kampaň, aniž by 

ta tematická musela splňovat finanční či časová kritéria volební kampaně, což se v praxi 

projevuje billboardy s budoucími kandidáty bez politické agendy. 

4) Dvoje celostátní volby (do Poslanecké sněmovny a do Evropského parlamentu) mají 

odlišný limit. Nejvyšší limit je navíc nastaven pro volby druhořadé (krajské) a nikoliv pro 

ty nejvýznamnější (sněmovní). 

5) Novela neřeší, zda by se tato pravidla týkala i nekandidujících subjektů, které však nejsou 

spojeny s jiným kandidátem - viz inzerce proti Schwarzenbergovi v prezidentské volbě, 

billboardy proti Hudečkovi – obojí byly akce nekandidujících subjektů s cílem poškodit 

některou ze stran, které však nebyly – alespoň oficiálně – spojeny s žádným jiným 

kandidujícím subjektem). 
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6) V současné době mají některé strany (ČSSD, ODS, TOP 09) zřízeny servisní organizace, 

přes které chodí část nákladů na předvolební kampaně a které kampaň zajišťují. I z tohoto 

důvodu neodpovídají uvedené výdaje na kampaně skutečnosti. V případě zavedení limitů 

by se objem finančních částek protékajících skrze tyto organizace pouze zvýšil a ještě více 

zneprůhlednil financování politických stran a hnutí. Zároveň zavedené strany disponují 

týmy, které zaměstnávají (nemusí dávat do nákladů). Opět to bude diskriminovat nové 

subjekty na politické scéně. 

 

 


