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3. TRANSPARENTNOST POLITIKY - PRO ŽÁKY 



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

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

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

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

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

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

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.

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.

Jaký může mít vliv na jednání politické strany, pokud má jednoho velkého sponzora?
	 Kandidáti	jsou	mu	vděční	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.

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.
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