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2. TRANSPARENTNOST POLITIKY - PRO UČITELE 



Pro vznik politické strany v ČR je potřeba petice požadující, aby strana nebo hnutí 
vznikly. Jaký je minimální počet podpisů na petici?
 100
 1.000
 10.000

 Je potřeba alespoň tisíc podpisů. Paradoxem je, že např. Česká pirátská strana má  
 pouze cca 1200 členů, tedy jen o něco víc osob, než bylo potřeba pro její vznik.

Jaký je rozdíl mezi politickou stranou a politickým hnutím registrovaným podle zákona 
o politických stranách a politických hnutích?
 Pouze politické strany mohou kandidovat do Poslanecké sněmovny ČR.
 Jen politické strany mohou dostávat státní příspěvky na činnost.
 Žádný rozdíl mezi nimi není.

 Podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích,  
 mají strany i hnutí stejné podmínky vzniku a stejná práva na získání státního příspěvku. 
 Oproti politickým stranám se však politická hnutí neorientují pouze na úspěch ve volbách,  
 ale na prosazení určité myšlenky nebo hodnot, např. hnutí za práva žen apod. 

Zhruba 25.000 členů měla nejpočetnější politická strana v ČR v roce 2022. O kterou 
politickou stranu jde?
 Česká pirátská strana
 Komunistická strana Čech a Moravy
 Občanská demokratická strana

 Piráti jsou naopak nejmenší stranou v Poslanecké sněmovně.
 Nejpočetnější stranou je stále KSČM. Byť její členská základna stále klesá, měla k roku  
 2022 stále okolo 25.000 členů.
 ODS je co do počtu členů poloviční ve srovnání s KSČM.

Počty členů parlamentních stran od nejmenší po největší k roku 2022:
Piráti 1226, STAN 2147, TOP 09 2603, ANO 2626, ČSSD 9403, SPD 9500, ODS 12500, KDU-ČSL 
20504, KSČM 25000
Zdroj:  
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-stare-strany-ztraceji-tisice-clenu-netahnou-uz-ani-hnuti-40394610

Nízké počty členů politických stran zároveň znamenají, že v ČR je relativně jednoduché ve straně 
rychle vystoupat na vrchol. A to i pro ty, kteří nemají nejlepší úmysly.

Proč mají strany v ČR tak málo členů?

Do komunálních voleb nejčastěji kandidují lokální sdružení nezávislých kandidátů. 
V ČR je 6258 obcí. Každý kandidát na kandidátce se tedy uchází o politickou funkci. 
Na kolik obyvatel připadá jeden kandidát do komunálních voleb?
 1 kandidát na 50 obyvatel starších 18 let
 1 kandidát na 500 obyvatel starších 18 let
 1 kandidát na 5.000 obyvatel starších 18 let

Správná odpověď je a.: 1 kandidát na 50 obyvatel starších 18 let

Lze skoro říci, že platí „co Čech to politik“. Ve volbách do obecních zastupitelstev 2018 kandidova-
lo celkem 195 607 kandidátů. Tzn., že méně než každý 50. Čech nad 18 let „šel do politiky“, neboť 
kandidoval.

Celkově je v ČR téměř 60.000 zvolených zastupitelů, tj. zhruba každý 150. Čech nad 18 let je aktiv-
ním politikem čili má funkci ve voleném politickém orgánu.

V ČR je celkem 6258 obcí (což je v EU unikát). V 1778 (tj. téměř v jedné třetině ze všech obcí) byla 
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zaregistrována jen jedna kandidátní listina, tzn., že voliči měli na výběr pouze jedinou možnost.
Průměrný věk kandidátů byl 48 let, dvěma nejstarším kandidátům bylo shodně 96 let. Zhruba 
třetinu kandidátů i zastupitelů tvořily ženy.

Statistiky ke komunálním volbám 2018 (zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/volebni-statistika)

Proč lidé na komunální úrovni raději kandidují za nezávislá uskupení než za velké parlamentní 
strany?

Kdo smí sponzorovat české politické strany?
 státní podniky
 zahraniční právnické osoby
 fyzické nebo právnické osoby se sídlem v ČR

 Státní podniky (ani městské nebo krajské) mají zapovězeno sponzorovat politické strany.  
 Jedinou možností, jak mohou strany dostat peníze od státu, jsou příspěvky na činnost,  
 na mandát, na činnost politických institutů nebo na náklady volebních kampaní.
 České politické strany nesmějí přijmout dary od zahraničních právnických osob. Nemělo  
 by být možné, aby české politické strany přijímaly např. peníze od firem z nedemokratických  
 zemí. Výjimku z tohoto zákazu tvoří nadace evropských stran typu německé SPD 
 a Friedrich-Ebert-Stiftung. Viz § 18 zákona o sdružování v politických stranách.
 Správná odpověď. Možnost sponzorovat politické strany v ČR mají především fyzické 
 a právnické osoby se sídlem v ČR. Omezeni jsou zde výší jednotlivých darů – ročně smí  
 jedna fyzická nebo právnická osoba darovat jedné straně max. 3 miliony Kč. 

Nejvyššími státními příspěvky politických stran jsou tzv. příspěvky na mandát. Kolik 
peněz získá politická strana za 1 mandát senátora za 1 rok?
 250.000,- Kč
 750.000,- Kč
 900.000,- Kč

 Jedná se o roční příspěvek straně za mandát 1 krajského zastupitele nebo 1 zastupitele  
 hl. m. Prahy.
 Jedná se o roční příspěvek straně za mandát 1 poslance.
 Správná odpověď. Jedná se o roční příspěvek straně za mandát 1 senátora.

Celkové příjmy stran za rok 2021 jsou shrnuty zde: https://bit.ly/3COT5mA. 

Celkově stát vyplatí na příspěvcích politickým stranám ročně cca 0,5 miliardy Kč. 
Zhruba stejnou částku vyplatil stát stranám za náklady na volební kampaň do Poslanecké sně-
movny v roce 2021. Příspěvek na kampaň obdrží strany, které dostanou alespoň 1,5 % hlasů. Ty 
pak činí 100,– Kč za každý hlas pro danou stranu.

Poslanci, senátoři, prezident republiky, starostové a primátoři největších měst nebo 
např. vysocí státní úředníci podávají oznámení o činnostech, majetku, příjmech a zá-
vazcích (lidově majetková přiznání), do kterých smí veřejnost nahlédnout. Co se z nich 
nedozví?
 Jakou mají nesplacenou hypotéku.
 Kolik zaplatili na daních v minulém roce.
 Jaké vlastní akcie.

 „Majetková přiznání“ obsahují informace o tom, s jakým majetkem přichází veřejný  
 funkcionář do funkce, jak se jeho majetek v průběhu mandátu mění a s jakým majetkem  
 z funkce odchází. Přiznání jsou dostupná pouze na žádost, tudíž se ten, o jehož přiznání  
 má veřejnost zájem, dozví, kdo se táže.
O přiznání lze požádat v Centrálním registru oznámení na cro.justice.cz. 

Je podle vás správné, aby politici a vysocí státní úředníci zveřejňovali své majetkové poměry? 
K čemu takový systém slouží?
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Kdo dohlíží na hospodaření politických stran?
 Ministerstvo vnitra, které je registruje.
 Český antimonopolní úřad, který dohlíží na férovou soutěž.
 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, který vznikl jen za tímto účelem.

 ÚDHPSH vznikl na základě poptávky po férovosti soutěží politických stran spolu 
 s pravidly týkajícími se výdajových stropů a transparentních účtů. Sídlí v Brně. 

Jaký může mít vliv na jednání politické strany, pokud má jednoho velkého sponzora?
 Kandidáti jsou mu vděčni za dar na kampaň a budou přehlížet jeho případné nedostatky.
 Kandidáti se při výkonu funkce budou zamýšlet, co je nejlepší pro jejich sponzora místo  
 pro voliče.
 Kandidáti mohou očekávat, že je sponzor podpoří i v příští volební kampani.
 Všechny výše zmíněné odpovědi jsou správně.

 Všechny odpovědi jsou správně a byly důvodem vzniku omezení pro jednotlivé dary  
 a pro transparentní účty, aby si veřejnost mohla ověřit, zda strany a kandidáti nejsou 
 ve střetu zájmů s některým ze svých sponzorů.

Maximální výdaje na prezidentskou kampaň v prvním kole činí
 Celkem výdaje nesmí překročit 20 milionů korun.
 Celkem výdaje nesmí překročit 40 milionů korun.
 Celkem výdaje nesmí překročit 90 milionů korun.

 Takový výdajový strop mají ve své kampani senátoři před prvním kolem volby. Do druhého  
 kola mají navíc 5 milionů Kč.
 Správná odpověď. Dalších 10 milionů Kč mohou utratit kandidáti postupující do druhého kola.
 Tento výdajový strop mají strany při volbách do Poslanecké sněmovny ČR.
Viz § 16c odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky – znění od 01. 
07. 2021,
§ 37 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky – znění od 01. 01. 2023

K čemu slouží výdajové stropy u voleb? (Aby jedna bohatá zájmová skupina nemohla ostatní „pře-
válcovat“ závratnou kampaní.)
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