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Transparent Campaign Financing? Electoral Campaing to the Chamber 
of Deputies of the Czech Parliament 2013

Political party fi nancing, disclosure and transparency are some of the key issues an-
ti-corruption organizations in the Czech Republic have been promoting in the political 
agenda. Although long-term eff orts to strengthen the legal framework have been unsuc-
cessful until now (another attempt is taking place at the moment), some political parties 
have begun voluntarily implementing tools to increase transparency of election campaigns, 
namely the establishment of transparent (open to public oversight) bank accounts (TA). 
Th is article examines to what extent a TA for political parties and movements for the elec-
tion campaign infl uenced and caused a real positive impact on the level of transparency in 
the fi nancing of early elections to the Chamber of Deputies in 2013 in the Czech Republic. 
Particular attention is given to the income and expenditure transactions that were classi-
fi ed, according to the developed codebook, into several categories. Part of the monitoring is 
also to track spending costs on advertising, PR and media services and use data on TA to 
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assess whether political parties and movements during the election campaign utilize tra-
ditional (printed) means of media presentation or rather new (and social) media. Finally, 
the article addresses the major weaknesses and limitations of the use of TA in the effi  cient 
oversight of political party fi nancing.
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Úvod

Po pádu Nečasovy vlády 17. června 2013 a jmenování Jiřího Rusnoka premiérem, je-
hož vláda však nezískala v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky (PS PČR) 
důvěru, vyvrcholila v ČR politická krize. Sněmovna využila svého ústavního práva a po-
prvé v historii navrhla své rozpuštění podle čl. 35 odst. 2 Ústavy České republiky, které 
nakonec 20. srpna podpořilo 140 poslanců (PS PČR, 2013). Prezident svým rozhodnutím 
dne 28. srpna Poslaneckou sněmovnu rozpustil a vyhlásil termín voleb do Poslanecké 
sněmovny na 25. a 26. října 2013 (SZ ČR, 2013). Okamžitě po vyhlášení termínu předčas-
ných voleb odstartovaly jednotlivé politické strany předvolební kampaň. Ta roku 2013 
měla však jedno specifi kum – byla extrémně krátká a strany, parlamentní i mimoparla-
mentní, na ni nebyly připravené po organizační ani fi nanční stránce.

Finanční stránka kampaní – nejen po zkušenostech z předchozích voleb do PS PČR 
– ukázala, že současná pravidla upravující fi nancování politických stran, potažmo i kam-
paní, jsou z hlediska principu transparentnosti nedostatečná, či přesněji řečeno úplně 
chybí, jak analyzují např. Klimešová, Bureš a Bouda (2012).

Je možné zmínit také kritiku, která se objevuje i mezi organizacemi neziskového sekto-
ru, zejména Transparency International anebo iniciativy Rekonstrukce státu, která aktivně 
lobbuje za přijetí devíti konkrétních protikorupčních zákonů a nabízí několik nástrojů pro 
zásadní změny pravidel fi nancování politických stran a volebních kampaní. Vedle mnoha 
navrhovaných opatření je zavedení transparentních účtů na veškeré účetnictví politických 
stran a hnutí jedním z klíčových bodů (REST, 2013).1 Mezi hlavní nedostatky současného 
českého systému fi nancování politických stran a kampaní patří velmi omezená transpa-
rentnost samotných kampaní a  zejména dlouhý časový odstup, kdy je možné kampaň 
posoudit s  ofi ciálními údaji zveřejněnými ve  výročních zprávách stran (např. poslední 
sněmovní kampaň skončila v  říjnu 2013, ale výroční zprávy se odevzdávají nejpozdě-
ji k  1. dubnu 2014). Dalším nedostatkem je neexistence nezávislého institucionálního 
přezkumu úplnosti a pravdivosti vykazovaných údajů (včetně možné sankce za neplnění 
povinností), kdy výroční zprávy stran se odevzdávají Poslanecké sněmovně, která nepřed-
stavuje nezávislou instituci k jejich účinné kontrole. A je užitečné zmínit důležitou roli 
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nového fenoménu vstupu bohatých lidí do politiky (zejména případ Andreje Babiše), což 
vnáší do fi nancování a především výše nákladů kampaní úplně novou dynamiku. 

Na druhou stranu, objevil se nový nástroj v podobě transparentních účtů (TÚ), které 
kandidáti začali využívat již v prezidentské volbě a politické strany tento nástroj postup-
ně zavádějí také. TÚ je takový bankovní účet, který umožňuje sledovat příjmy i výdaje 
kampaní u jednotlivých subjektů prakticky online a následně provést srovnávací analýzu 
příjmů, cen či odhalit náklady, které jsou placeny jinou, méně průhlednou formou. 

Tato studie si klade za cíl poukázat na problémy s fi nancováním předvolebních kam-
paní v ČR s využitím dvou nástrojů: (1) pomocí monitoringu příjmů a výdajů vybraných 
stran na jejich transparentních účtech, který bude doplněný o (2) odhad výdajů na re-
klamu, PR a mediální prostor. V první řadě si klademe otázku, jak nákladná skutečně 
byla kampaň vybraných stran a převážně z jakých zdrojů ji strany fi nancovaly. Samotné 
výdaje v předvolební kampani pak otevírají problém jejich struktury a otázku, do jakých 
forem propagace strany investovaly nejvíce prostředků. A dále se snažíme hledat odpo-
věď na otázku, zda české strany podlehly modernímu trendu sociálních sítí a propagace 
na  internetu, a  tudíž zda jsou mohutné billboardové kampaně již minulostí. Poslední 
naší výzkumnou otázkou je, do jaké míry jsou mnohdy až adorované transparentní účty 
nástrojem skutečně zaručujícím transparentnost, příp. jaká mají omezení.

Politické fi nance a transparentnost

Teoreticky zakotvit celou studii není vzhledem k tématu jednoduché – dotýká se nejen 
stranických systémů, ale také teorií dobré správy věcí veřejných, tedy především principů 
skládání účtů a transparentnosti ve veřejném prostoru. 

Systémy fi nancování politických stran je nutné studovat v kontextu teorií stranických 
systémů, ačkoli právě oblast fi nancí nebyla primárním problémem, který by domino-
val a formoval teorie stranických systémů. Až do 90. let 20. století byly hlavními tématy 
vztah politických stran k občanské společnosti (např. Duverger, 1954; Dahl, 1956), or-
ganizační struktura a stranická demokracie (Katz & Kolodny, 1994; Katz & Mair, 1995; 
Katz & Mair, 1992 aj.), nejrůznější typologie stran (Duverger, 1954; Lipset & Rokkan, 
1967; Blondel, 1968; Sartori, 1976; Katz & Mair, 1995; v ČR např. Klíma, 1998; Strmiska 
& Fiala, 1998) či vývoj a důsledky vývoje stranických systémů (Sartori, 1976; Strmiska 
et al., 2005), abychom jmenovali pouze vybrané. Otázka fi nancování stran se sice okra-
jově objevuje jako součást teorií, ale není na ni kladen důraz a nestává se až do 90. let 
20. století nosným tématem. K zájmu o téma fi nancování stran a kampaní přispěly nejen 
teorie kartelových stran (Katz & Mair, 1995a; Katz & Kolodny, 1994; v ČR např. Klíma, 
1996), ale i řada korupčních skandálů (Mani pulite v Itálii, mrtví dárci ODS v ČR aj. – viz 
např. Heywood, Pujas & Rhodes, 2002); shrneme-li, rostoucí zájem o toto téma byl vy-
volán až s pozorovanými problémy (Alexander, 1989; Gunlicks, 2000; Katz & Mair, 1995; 
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Katz, 1996; Ferguson, 1995; Williams, 2000; Alexander & Nassmacher, 2001; Katz, 2002; 
Hopkin, 2004; Kopecký, 2006 aj.). Zájem o toto téma se ovšem objevil nejen z hlediska teo-
retického, ale i ryze praktického jako nástroj boje proti korupci (Johnston, 2005; GRECO, 
2013) nebo advokačního nástroje pro změnu fi nancování politických stran a kampaní, 
jako např. v ČR (Klimešová, Bureš & Bouda, 2012; Klimešová, 2015; Šimral et al., 2015).

Tím se prakticky dostáváme k druhému zakotvení tématu fi nancování politiky a politic-
kých stran a hnutí – k teoriím správy věcí veřejných (governance) v nejširším slova smyslu, 
které zahrnují nejen teorie New Public Management (Lynn, 2006), ale také teorie nového 
mezinárodního řádu, minimálního státu či sebeorganizujících se sítí (Rhodes, 1996: 652; 
Vymětal, 2007). Asi nejsilněji se vzhledem k vybranému tématu objevuje koncept dob-
ré správy věcí veřejných (good governance), stojící mj. na  principech transparentnosti, 
odpovědnosti a skládání účtů (accountability), jenž je nejvíce rozvíjen mezinárodními or-
ganizacemi typu Světové banky a OSN (UNDP, 1997; Vymětal, 2008). Poměrně masivní 
aplikace konceptu do praktických politik a opatření zejména v oblasti boje proti korup-
ci, zneužívání veřejných prostředků a/nebo postavení veřejného činitele, konfl iktu zájmů 
atp. se také projevila i  v  oblasti politických fi nancí – odkažme alespoň na  doporučení 
Parlamentního shromáždění Rady Evropy (COE, 2001; COE, 2003; COE, 2007; Biezen, 
2003) a specifi cky také doporučení tzv. Benátské komise (2009, 2010), OECD (2012) či 
samostatné III. kolo hodnocení fi nancování politiky ze strany GRECO spuštěné v roce 
2007. Problematika politických fi nancí se stala námětem podrobného zkoumání také 
v akademické sféře (IDEA, 2003; IDEA, 2013; IDEA, 2014; Nassmacher, 2003; Biezen, 
2008; Ohman, 2012). 

Prakticky všechny pokusy o teoretické zarámování transparentnosti ve veřejném sek-
toru a politice vždy zmiňují několik zásadních aspektů, které jsme brali v úvahu při našem 
praktickém monitoringu i jeho teoretické interpretaci. Mezi ně patří zejména: zveřejňo-
vání informací a otevřenost musí mít nakonec praktický dopad na funkčnost systému 
a jeho postupné zlepšování; snahy o transparentnost by měly být vždy rámovány pozi-
tivně, což posiluje vnitřní motivaci aktérů; snahy o benchmark (porovnávání reality vůči 
ideálnímu stavu či dobré praxi) musí být realisticky zváženy ve vztahu ke společenskému 
kontextu; média a  experti hrají klíčovou roli v  interpretaci a  orientaci v  informacích; 
v  neposlední řadě je nezbytné využívání nových technologií a  inovací, které směřují 
k větší automatické veřejné kontrole, transparentnosti a skládání účtů (Scott, 2013). 

Pravidla pro fi nancování politických stran a kampaní v ČR

Problematika fi nancování politických stran je upravena několika normami. Základní 
rámec pro politické strany tvoří Ústava,2 Listina základních práv a svobod3 a zejména 
zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a hnutích,4 který byl noveli-
zován celkem třiadvacetkrát, z čehož sedm novel se týkalo fi nancování politických stran. 
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Již od počátku byl zákon považován za poměrně mírný a nestanovoval pro politické stra-
ny v případě fi nancování příliš mnoho povinností: strany musejí předkládat každoročně 
k 1. dubnu tzv. výroční fi nanční zprávy Poslanecké sněmovně za uplynulý rok (od roku 
1996 tak mají být pod veřejnou kontrolou). 

Samotný systém státního fi nancování byl vytvořen v roce 1994 a v průběhu času byla 
zvyšována nejen hodnota příspěvků z veřejných rozpočtů, ale také rozšiřovány typy (pří-
spěvky) podpory od státu (viz dále). Od počátku mohly politické strany a hnutí získávat 
peníze od soukromých subjektů anebo se podílet na předem vymezených ekonomických 
aktivitách (provozování vydavatelství, nakladatelství, tiskáren, rozhlasového nebo tele-
vizního vysílání, publikační a propagační činnost, organizace kulturních, společenských, 
sportovních, rekreačních, vzdělávacích a  politických akcí a  výroba a  prodej předmětů 
propagujících program a  činnost strany (§ 17, odst. 3 zákona č. 424/1991 Sb.). Zde je 
vidět jistá nevyváženost – zákon se mnohem více zaměřuje na státní pilíř fi nancování, 
ale ponechává výrazný prostor pro soukromé fi nancování, obojí ovšem s velmi slabými 
mechanismy kontroly.

V souvislosti s dary jsou politické strany povinny uzavírat se subjekty, které darovaly 
v průběhu kalendářního roku více než 50 tisíc Kč, smlouvu a navíc jejich seznam musejí 
zveřejnit ve výroční fi nanční zprávě. Zákonem je také výslovně zakázáno přijímat dary 
od  veřejných subjektů, vč. státních podniků a  veřejnoprávních korporací, pokud stát/
municipalita drží více než 10 % akcií. Zcela zakázané je přijímání darů od zahraničních 
právnických osob (výjimkou jsou zahraniční nadace) a od zahraničních občanů bez tr-
valého pobytu v ČR (§ 19 zákona č. 424/1991 Sb.).

V praxi systém státní podpory představuje pro mnoho stran významnou či dominant-
ní část příjmů (Outlý, 2003; Krnáčová, 2006 aj). Forma státní podpory nabývá celkem čtyř 
forem, přičemž tři z nich jsou fi nančního rázu (stálý příspěvek, příspěvek na mandát, pří-
spěvek na úhradu volebních nákladů).5 Čtvrtou nefi nanční formou podpory politických 
stran od státu je bezplatné poskytnutí vysílacího času ve veřejnoprávním rozhlase a tele-
vizi před volbami do Poslanecké sněmovny a do Evropského parlamentu.6

Jak je z  výše uvedeného patrné, v  české legislativě neexistují žádná opatření (kro-
mě prezidentské kampaně)7 jakkoli regulující fi nanční stránku kampaní – neexistují ani 
omezení pro celkové náklady kampaně, strop na dary fyzických či právnických osob, ani 
robustní režim kontroly fi nančních výkazů politických stran a hnutí. Právě tato skuteč-
nost vedla autory k provedení analýzy fi nancování kampaně vybraných politických stran 
a hnutí ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2013.

Metodologická a datová základna studie

Pro analýzu bylo využito několik zdrojů dat. Většinu z nich autoři využili v monitoro-
vacím projektu Transparentnivolby.cz, které však nebyly do hloubky vědecky zkoumány 
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a interpretovány, protože projekt byl směřován k široké veřejnosti a politickým stranám 
samotným. Z toho důvodu autoři cítí určitý dluh a datové soubory, které získali, spolu se 
stupňujícími se požadavky na zprůhlednění fi nancování a hospodaření politických stran 
přímo vyzývají k podrobnější analýze.

Nejdůležitějším datovým souborem pro analýzu fi nancování kampaní (příjmové a vý-
dajové stránky kampaně) byly tzv. transparentní účty (TÚ). Transparentní účty jsou již 
zaběhnutým bankovním produktem umožňujícím online sledování pohybů na účtech; 
využívají je společenství vlastníků jednotek, spolky, obce, některé fi rmy, fyzické osoby, 
ale také některé politické strany a hnutí. I když jednotlivé banky tento produkt mírně 
odlišují (např. v délce období transakcí přístupných online), pro průběžný sběr dat ten-
to aspekt nehrál zásadní roli. Jelikož ne všechny politické strany TÚ zřídily, studie se 
zabývá jen těmi politickými stranami a hnutími, které ve volbách do PS PČR získaly mi-
nimálně 3 % platných hlasů nezbytná pro nárok na stálý příspěvek na činnost strany ze 
státního rozpočtu a měly zřízený TÚ – do zkoumání pohybů na TÚ tak nebyly zařazeny 
v současnosti tři parlamentní strany: ANO 2011, KSČM a ODS. 

Pro účely sledování transakcí na pěti TÚ stran jsme využily metody textové a obsa-
hové analýzy (Krippendorf, 2012; Kronick, 1997; Nuendorf, 2001 a další). Na počátku 
byl vytvořen codebook, podle kterého byly jednotlivé popisky příjmových a  výdajo-
vých transakcí zakódovány do následujících kategorií. Na příjmové straně bylo hlavním 
kritériem sledování původce platby, tj. osoby dárce; defi nováno tak bylo pět kategorií 
transakcí: a) od fyzické osoby (FO), b) od právnické osoby (PO), c) převod z jiných účtů 
politické strany nebo hnutí, d) úroky a e) ostatní. Na straně výdajů bylo hlavním kritéri-
em účel/užití fi nančních prostředků a představa, že vynaložené prostředky jsou platbou 
za poskytnuté služby. Transakce byly rozděleny celkem do šesti kategorií na: a) mzdy 
a odměny, b) náklady kanceláře (kancelářské potřeby, údržba webu, organizační výpo-
moc, překlady atp.), c) PR a  reklamní (inzertní) služby (PR služby, výlep a  distribuce 
letáků, výzkum veřejného mínění atp.), d) tisk a výroba (propagační předměty, letáky, 
polepy aut atd.), e) doprava a ubytování a  f) ostatní. Jak na příjmové, tak na výdajové 
straně TÚ platí, že pokud byl záznam na TÚ nejasně popsán, bylo snahou jej zařadit 
podle daného popisu v poznámce na TÚ pod určitou kategorii defi novanou vytvořeným 
codebookem. Jinak byl klasifi kován v kategorii ostatní, což platilo i pro všechny pohyby 
bez jakéhokoli označení. Všechny transakce jsme – bylo-li to možné – sledovali ode dne 
schválení návrhu na rozpuštění PS PČR, tj. od 20. srpna 2013, anebo od zřízení volebních 
transparentních účtů jednotlivými stranami a  hnutími. Sledování jsme ukončili k  31. 
prosinci 2013, tj. dva měsíce po skončení voleb k datu, ke kterému by pro účely výročních 
fi nančních zpráv měly strany uzavřít své hospodaření. Celkově těchto pět TÚ vytvá-
ří databázi čítající 2 974 záznamů. Jako zdroj byly využity také informace publikované 
na serveru Transparentnivolby.cz.

Druhým zdrojem dat byly informace od  analytických společností, které pro pro-
jekt zajišťovaly odhady nákladů na  placený prostor v  médiích. Ačkoli se jedná pouze 
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o přibližná a hrubá data, která nezahrnují běžně poskytované slevy z ofi ciálních ceníko-
vých cen, jde o jediné informace o rámcové ceně a nákladech za konkrétní typ inzerce. 
Samy politické strany a hnutí informace o celkových nákladech za inzerci, získané slevy 
nebo velikost nasmlouvaného prostoru nezveřejnily. Cílem této analýzy tedy je porovnat 
data z TÚ s hrubými odhady nákladů na  jednotlivé druhy mediálního prostoru a od-
hadnout tak hrubý rozdíl mezi ceníkovou a reálnou cenou za inzerci/mediální propagaci 
(pro účely této analýzy budeme dále používat zjednodušený pojem sleva).

Sledování příjmů a výdajů v kampani na transparentních účtech stran 
a hnutí

Celkové příjmy a výdaje

Transparentní účet si před volbami dobrovolně zřídilo pět politických stran a hnu-
tí: ČSSD, KDU-ČSL, Strana zelených (SZ), TOP 09 a Úsvit přímé demokracie (Úsvit). 
Naopak dvě strany TÚ neměly – ODS jej nezřídila mj. proto, že „presidentská kampaň 
ukázala, že TÚ transparentní fi nancování nezaručuje“ (Transparentnivolby.cz, 2014a), 
a KSČM, která „o zřízení TÚ dlouhodobě intenzivně jedná“ a uvažuje o jeho zřízení pro 
volby v  roce 2014 (Transparentnivolby.cz, 2014b). Hnutí ANO 2011 ani SPOZ žádnou 
informaci o tom, zda TÚ zřídily v průběhu monitoringu, neposkytly a jejich TÚ nebyl 
dohledatelný.8

Většina stran zřídila své „volební“ TÚ až po schválení návrhu na rozpuštění Poslanecké 
sněmovny: první byla Strana zelených (27. 6. 2013), následovaná ČSSD (nejpozději 
od 22. 8. 2013), KDU-ČSL (nejpozději od 4. 9. 2013), TOP 09 (nejpozději od 10. 9. 2013) 
a  hnutím Úsvit (nejpozději od  18. 9. 2013). Pro sjednocení a  porovnatelnost dat jsme 
zvolili období sledování TÚ vždy po týdnech, přičemž první odečet následoval k pátku 
13. 9. 2013 (proto první data pro Úsvit chybí). Pokud se některé páteční transakce ob-
jevily až následující pondělí, byly dodatečně zahrnuty do patřičného týdne. Tabulka 1 
ukazuje nárůst příjmů a výdajů na TÚ jednotlivých stran po měsících a následující grafy 
kumulativní toky příjmů (Graf 1) a výdajů (Graf 2) odděleně.
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Tabulka 1: Celkové příjmy a výdaje stran a hnutí po měsících (v Kč, 
zaokrouhleno)

k 31. 8. 2013 k 30. 9. 2013 k 31. 10. 2013 k 30. 11. 2013 k 31. 12. 2013

ČSSD
příjmy 19 800 000 41 117 000 81 978 408 87 366 408 87 995 099
výdaje 9 323 917 36 539 468 80 607 718 87 216 459 87 722 436

KDU-ČSL
příjmy — 9 129 097 24 597 729 27 041 750 27 094 756
výdaje — 5 514 731 20 900 500 25 191 229 25 191 304

SZ
příjmy — 1 835 563 8 811 380 10 377 027 19 657 874
výdaje — 1 240 523 6 480 371 9 235 621 19 640 184

TOP 09
příjmy — 6 000 000 35 124 662 59 880 981 62 800 385
výdaje — 5 465 152 34 476 287 58 800 093 62 728 425

Úsvit
příjmy — 7 021 564 7 324 152 7 337 824 7 337 824
výdaje — 723 017 5 609 684 7 333 686 7 333 686

Zdroj: Transparentní účty ČSSD, KDU-ČSL, SZ, TOP 09 a hnutí Úsvit, vlastní výpočty.
Poznámka: Transparentní účet ČSSD byl zrušen k 20. 12. 2013 a poslední hodnota byla odečtena 
k 13. 12. 2013. 

Graf 1: Celkové kumulativní příjmy na transparentních účtech stran a hnutí 
(v mil. Kč)

Zdroj: Transparentní účty ČSSD, KDU-ČSL, SZ, TOP 09 a hnutí Úsvit.
Poznámka: Svislá čára naznačuje termín konání voleb. Chybějící hodnoty z počátku období jsou 
způsobeny pozdějším zřízením TÚ. Transparentní účet ČSSD byl zrušen k 20. 12. 2013 a poslední 
odečet hodnot byl proveden k 13. 12. 2013. 
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Z Grafu 1 je patrné, že většina sledovaných politických stran a hnutí získávala pod-
statnou část fi nančních prostředků přede dnem konání voleb do PS PČR. Neplatí to ale 
absolutně: TOP 09 a Strana zelených přibližně polovinu svých příjmů získaly až po dni 
voleb. Jak je patrné na následujícím Grafu 2, je možné podpořit původní domněnku, že 
politické strany obecně převáděly z jiných účtů fi nanční prostředky podle potřeby proto, 
aby zaplatily faktury za objednané služby. Pouze hnutí Úsvit již krátce po zřízení TÚ sem 
převedlo prostředky z bankovního úvěru (Šrajbrová, 2013) a Strana zelených, která získala 
významnou část půjčkou od fyzických osob (viz dále). Toto zjištění však kontrastuje s pro-
hlášením stran, že svou kampaň fi nancovaly úvěrem pouze částečně (viz dále). Je možné 
učinit závěr, že výdaje předvolební kampaně u většiny stran výrazným způsobem ovlivňo-
valy a generovaly toky příjmů na TÚ – příjmová strana TÚ se tak jeví být ve vleku došlých 
faktur a z hlediska celkového obratu na TÚ se jeví jako podstatnější výdajová strana.

Graf 2: Celkové kumulativní výdaje na transparentních účtech stran a hnutí 
(v mil. Kč)

Zdroj: Transparentní účty ČSSD, KDU-ČSL, SZ, TOP 09 a hnutí Úsvit.
Poznámka: Svislá čára naznačuje termín konání voleb. Chybějící hodnoty z počátku období jsou 
způsobeny pozdějším zřízením TÚ. Transparentní účet ČSSD byl zrušen k 20. 12. 2013 a poslední 
odečet hodnot byl proveden k 13. 12. 2013. 
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Výše uvedená tabulka a grafy ukazují, že mezi stranami z hlediska fi nančního objemu 
transakcí existují výrazné rozdíly. Největší obrat na TÚ a tak i nejnákladnější kampaň 
měly ČSSD (téměř 88 mil. Kč) a TOP 09 (více než 62 mil. Kč), nejméně nákladnou pak 
Strana zelených (téměř 20 mil. Kč) a hnutí Úsvit (přes 7 mil. Kč) – tedy soudě podle dat 
dostupných z TÚ. Celistvější obrázek mohou podat výroční fi nanční zprávy předložené 
PS PČR k 1. 4. 2014 – otázkou přesahující záměr tohoto článku ale je, zdali je možné 
z těchto souhrnných zpráv vyčíst samotné vyúčtování předvolební kampaně bez vazby 
na celkové hospodaření politických stran a hnutí za celý rok 2013.

Rozhodně nepřekvapí ani dynamika a frekvence transakcí. Jelikož se příjmová strana 
TÚ ukázala jako odvislá od nákladů (došlých faktur) na kampaň a většina stran (vyjma 
hnutí Úsvit) postupně převáděla fi nanční prostředky podle potřeby z  jiných účtů, ob-
dobný dopad tento fakt měl i na frekvenci příjmových a výdajových transakcí. Nejvíce 
transakcí na svém TÚ měla TOP 09 (895), následovaná ČSSD (712), SZ (703), KDU-ČSL 
(419) a hnutím Úsvit (249). 

Na straně příjmů co do počtu transakcí dominuje kategorie příspěvků od menších 
dárců, které se neukázaly z hlediska celkového objemu fi nančních prostředků v předvo-
lební kampani jako zásadní. Nejvíce transakcí na příjmové straně jednoznačně vykazují 
malé strany, které měly také nejvíce individuálních drobných dárců – SZ (272), hnutí 
Úsvit (147), KDU-ČSL (136) – a  jejichž podíl na celkovém počtu transakcí přesahoval 
přibližně jednu třetinu. Nejméně příjmových transakcí (v nepodstatně vyšší hodnotě ob-
jemu prostředků) pak měla ČSSD (112 transakcí, 16 % transakcí) a TOP 09 (41 transakcí, 
méně než 5 % ze všech transakcí). Z Grafu 3 je také patrné, že pokud strany a hnutí měly 
individuální dárce, většinu příspěvků na kampaň získaly před volbami (modus je přibliž-
ně dva týdny před volbami), po volbách četnost příspěvků drobných dárců dramaticky 
klesá.

Na  straně výdajů je jasná tendence akcelerovat nejen výdaje v absolutní částce, ale 
také počet plateb za služby a faktury s blížícím se datem voleb a také po volbách (dobí-
hající platby za  již poskytnuté služby). Strany ČSSD a TOP 09 vykazují řádově stovku 
transakcí dva týdny před a dva týdny po volbách (modus). Zvláštnost v tomto vykazují 
strany TOP 09, která ještě čtyři týdny po volbách realizovala přibližně 80 transakcí týd-
ně, a také SZ – toto zpoždění je možné přisoudit delší době splatnosti faktur anebo snaze 
rychle vyúčtovat zbylé náklady.
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Graf 3: Počet transakcí (frekvence) na příjmové straně TÚ 

Zdroj: Transparentní účty ČSSD, KDU-ČSL, SZ, TOP 09 a hnutí Úsvit.
Poznámka: Svislá čára naznačuje datum konání voleb. Chybějící hodnoty z počátku období jsou 
způsobeny pozdějším zřízením TÚ. Transparentní účet ČSSD byl zrušen k 20. 12. 2013 a poslední 
odečet hodnot byl proveden k 13. 12. 2013.

Graf 4: Počet transakcí (frekvence) na výdajové straně TÚ 

Zdroj: Transparentní účty ČSSD, KDU-ČSL, SZ, TOP 09 a hnutí Úsvit.
Poznámka: Svislá čára naznačuje datum konání voleb. Chybějící hodnoty z počátku období jsou 
způsobeny pozdějším zřízením TÚ. Transparentní účet ČSSD byl zrušen k 20. 12. 2013 a poslední 
odečet hodnot byl proveden k 13. 12. 2013.
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Struktura příjmů

Z hlediska struktury příjmů se ukázalo, že sledované strany zvolily odlišné strategie 
pro fi nancování svých předvolebních kampaní. Některé využily převážně bankovní úvěr 
(hnutí Úsvit) anebo půjčky od fyzických osob (SZ). Strany ČSSD, TOP 09 a KDU-ČSL 
zřejmě kombinovaly úvěr se stranickými prostředky; problémem ale je, že ne vždy jsou 
informace o čerpání fi nančních prostředků zjistitelné z TÚ – čerpání úvěru tak pravdě-
podobně bylo poskytnuto na jiný účet (případ ČSSD či TOP 09). 

Tabulka 2: Struktura příjmových transakcí na TÚ stran a hnutí 
(v Kč, zaokrouhleno)

ČSSD KDU-ČSL SZ TOP 09 Úsvit
Dar FO 1 894 000 3 455 809 2 000 915 50 323 652
Dar PO 0 1 842 283 143 619 43 754 14 172
Dar PS/OS 86 099 691 125 150 11 428 747 62 756 240 0
Úroky 0 373 0 80 0
Ostatní 1 408 21 671 141 6 084 593 261 7 000 000
Celkem 87 995 099 27 094 756 19 657 874 62 800 385 7 337 824

Zdroj: Transparentní účty ČSSD, KDU-ČSL, SZ, TOP 09 a hnutí Úsvit, vlastní výpočty.
Vysvětlivky: FO – fyzická osoba, PO – právnická osoba (fi rma), PS – politická strana a politické 
hnutí, OS – občanské sdružení či jiná nezisková organizace.
Poznámka: Transparentní účet ČSSD byl zrušen k 20. 12. 2013 a poslední hodnota byla odečtena 
k 13. 12. 2013. 

Vyjdeme-li pouze z údajů na TÚ, pak největší podíl „stranických“ peněz je možné 
sledovat na TÚ strany ČSSD (více než 86 mil. Kč, tj. bezmála 98 % příjmů) a TOP 09 (více 
než 62 mil. Kč, což představovalo téměř veškeré příjmy – 99,93 %); na druhé straně jsou 
pak hnutí Úsvit (0 Kč, 0 %)9 a KDU-ČSL (přes 125 tis. Kč, necelé 0,5 % příjmů). 

Nejvyšší podíl individuálních darů na celkových příjmech od  fyzických osob (FO) 
vykazuje KDU-ČSL (více než 12 %, 3,4 mil. Kč) a Strana zelených (více než 10 %, 2 mil. 
Kč) a nejnižší TOP 09 (jediný dar ve výši 50 Kč). V tomto ohledu jasně vyniká Strana 
zelených, u které dominují dary od drobných dárců v řádu stokorun až tisícikorun, což 
vysvětluje právě velké množství (frekvenci) transakcí na příjmové straně, zejména těsně 
před volbami. V kontrastu k tomu pak stojí ČSSD, která sice na darech od FO získala 
poměrně významnou částku (2 % příjmů, téměř 1,9 mil. Kč), ovšem při bližším pohledu 
většinu těchto „darů“ v  řádu desetitisíců věnovali na  kampaň samotní kandidáti (tzv. 
příspěvky na volební kampaň). 
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Zajímavé srovnání se pak nabízí v případě průměrné výše darů zaslaných na TÚ indi-
viduálními dárci (FO). Nejvyšší průměrnou výši daru vykazuje KDU-ČSL (35 977,18 Kč), 
následovaná ČSSD (32 655,17 Kč), s velkým odstupem pak Stranou zelených (8 302,55 Kč) 
a vůbec nejnižší průměrnou výši daru vykázal hnutí Úsvit (2 247,58 Kč). Průměrné údaje 
jsou však výrazně zkreslovány výraznými dary některých velkých donorů. Nejčastější 
výše daru byla u ČSSD v řádu několika desítek tisíc korun, u KDU-ČSL v řádu tisíců 
a desítek tisíců, SZ v řádu několika tisíců, u hnutí Úsvit pak v řádu několika set korun. 
Zcela mimo pak stojí TOP 09 s jediným darem ve výši 50 Kč. 

Jediná strana, která nevykázala na svém TÚ žádný dar od právnických osob (PO), 
byla ČSSD. Hnutí Úsvit vykázalo dary od fi rem ve výši přibližně 14 tis. Kč, strana TOP 09 
necelých 44 tis. Kč a jejich podíl na celkových příjmech na TÚ byl zanedbatelný (v řádu 
desetin procent z celkových příjmů); významné nejsou dary od PO na TÚ Strany zele-
ných (přibližně 140 tis. Kč, tj. 0,73 % příjmů). Rekordní výši sponzorských darů vykazuje 
KDU-ČSL, která deklarovala na TÚ více než 1,8 mil. Kč, což představovalo bezmála 7 % 
celkových příjmů.10 

V  otázce darů tedy plyne závěr, že některé strany neměly problém s  vykazováním 
svých sponzorů a dárců, zejména pokud šlo o drobné dárce. Vzhledem k tomu, že strany 
mají i jiné účty, lze s jistotou předpokládat, že řada darů plynula na jiný než volební TÚ. 
Z tohoto hlediska TÚ nepodávají kompletní obrázek o skutečných sponzorech předvo-
lební kampaně. 

Poslední položka (ostatní) zahrnuje poměrně širokou paletu příjmů – jde jak o jinde 
nezařaditelné položky (půjčky, úvěry), tak i o neúplně nebo nejasně popsané transakce. 
Z tohoto důvodu pak nepřekvapí, že Strana zelených, KDU-ČSL a hnutí Úsvit vykazují 
vysoký podíl těchto transakcí (31, 80, resp. 95 %). Tyto tři strany získaly úvěr anebo půjč-
ku právě na zřízený TÚ, což u dvou posledních stran (ČSSD a TOP 09) potvrdit podle 
transakcí na TÚ nelze.

Vzhledem k  faktu, že většinu fi nančních prostředků sledované strany soustředily 
z  jiných stranických účtů, transparentní účty na volební kampaň tak neposkytují do-
statečně relevantní informace o  reálných dárcích a  skutečných sponzorech stran. Lze 
naopak konstatovat, že mnohdy mohou otevírat prostor, jak skrýt zapojení prostřed-
ků nejasného původu do kampaně. Příjmová stránka fi nancování kampaní přes TÚ se 
ve volbách 2013 ukázala jako významně limitující z hlediska transparentnosti.

Následující Graf 5 ukazuje podíly jednotlivých kategorií příjmů na  celkových pří-
jmech politických stran na jejich TÚ.
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Graf 5: Struktura příjmů politických stran a hnutí

Zdroj: Transparentní účty ČSSD, KDU-ČSL, SZ, TOP 09 a hnutí Úsvit, vlastní výpočty.
Vysvětlivky: FO – fyzická osoba, PO – právnická osoba (fi rma), PS – politická strana a politické 
hnutí, OS – občanské sdružení či jiná nezisková organizace.
Poznámka: Transparentní účet ČSSD byl zrušen k 20. 12. 2013 a poslední hodnota byla odečtena 
k 13. 12. 2013. Podíly jsou – bylo-li to účelné – pro přehlednost zaokrouhleny na celá procenta. 
Vzniklé rozdíly v součtech jsou způsobeny zaokrouhlováním.

Struktura výdajů

V případě výdajů a debetních plateb realizovaných přes TÚ měly jednoznačně nejná-
kladnější kampaň strany, které před volbami zasedaly v Poslanecké sněmovně. Celková 
suma výdajů realizovaných přes TÚ přibližně kopírovala vývoj příjmů, přesněji řečeno 
výše výdajů generovala potřebu převádět další fi nanční prostředky na úhradu závazků.
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Tabulka 3: Struktura výdajových transakcí na TÚ stran a hnutí (v Kč, 
zaokrouhleno)

ČSSD KDU-ČSL SZ TOP 09 Úsvit
Mzdové náklady 0 24 200 703 146 0 0
Náklady kanceláře 208 355 564 589 524 870 798 454 423 300
Reklama a PR 76 221 111 17 276 714 6 579 330 46 289 849 4 725 012
Výroba a tisk 8 253 921 6 657 066 3 458 148 13 346 565 1 770 840
Doprava a diety 681 693 0 156 403 561 058 339 484
Ostatní 2 357 356 668 735 8 218 286 1 732 499 75 050
Celkem 87 722 436 25 191 304 19 640 183 62 728 425 7 333 686

Zdroj: Transparentní účty ČSSD, KDU-ČSL, SZ, TOP 09 a hnutí Úsvit, vlastní výpočty.
Poznámka: Transparentní účet ČSSD byl zrušen k 20. 12. 2013, poslední hodnota byla odečtena 
k 13. 12. 2013. 

Na první pohled je zřejmé, že největší část prostředků všechny strany a hnutí použily 
na služby spojené s inzercí a PR (ve většině případů více než 60 %) a na výrobu materiálů, 
klipů a propagačních předmětů (většinou přes 20 %). Pomineme-li opět položku ostatní 
s nezařaditelnými či obtížně identifi kovatelnými platbami, relativně nedůležitou polož-
ku tvoří cestovní náklady (vč. občerstvení) a náklady kanceláře. Jedině SZ a KDU-ČSL 
vykázala na svém TÚ mzdy a odměny – ostatní strany pravděpodobně fi nancovaly čin-
nost lidí volebních týmu a dalších osob, které se na kampani podílely, z jiných prostředků 
(jako např. součást odměn a mezd zaměstnanců a aparátu politických stran), anebo se 
tyto osoby podílely na předvolební kampani formou neplacené dobrovolnické práce. 

Struktura výdajů pod drobnohledem vykazuje značnou variabilitu. Částky na  TÚ 
ukazují, že výdaje na inzerci a PR velmi silně korelují s absolutními výdaji. Nejvíce peněz 
za inzerci a PR utratila ČSSD (více než 87 % všech výdajů, tj. více než 76 mil. Kč), násle-
dovaná TOP 09 (téměř 74 %, tj. více než 46 mil. Kč), KDU-ČSL (téměř 69 %, tj. více než 
17 mil. Kč), hnutím Úsvit (64 %, více než 4,7 mil. Kč) a nejméně utratila Strana zelených 
(téměř 34 %, tj. 6,6 mil. Kč). Jak se tedy ukazuje, i malé strany věnovaly relativně velkou 
část prostředků na inzerci, ale ve srovnání s velkými parlamentními stranami si mohly 
dovolit investovat do této položky mnohem méně fi nančních prostředků z důvodu profi -
nancování i dalších nevyhnutelných nákladů spojených s předvolební kampaní.

Druhou nejvýznamnější položkou ve výdajích většiny politických stran a hnutí byly 
výdaje na  výrobu, tisk a  produkci letáků, spotů, fotografi í, reklamních předmětů atp. 
V tomto ohledu se ale strany výrazně odlišují. I když v této kategorii měla nejvyšší výdaje 
TOP 09 (více než 13 mil. Kč, tj. více než 21 % výdajů) a ČSSD (více než 8 mil. Kč, což 
představovalo více než 9 % výdajů), relativně nejvyšší podíl těchto nákladů měly strany 
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menší: KDU-ČSL (více než 6,5 mil. Kč, tj. 26 %), Strana zelených (téměř 3,5 mil. Kč, tj. 
17 %) a hnutí Úsvit (téměř 1,8 mil. Kč, tj. 24 %). Výroba materiálů byla pro rozpočty ma-
lých stran značně zatěžující, a proto menší strany raději zvolily tuto činnost nežli vysoké 
investice do výrazně nákladnější reklamy a inzerce.

Ostatní položky výdajů na TÚ se jeví spíše jako málo důležité. Zajímavé je, že z hle-
diska struktury pouze u  SZ tvoří významnou položku v  případě výdajů také mzdy 
a odměny (700 tis. Kč, tj. 3,5 % výdajů) a položka ostatní (8,2 mil. Kč, více než dvě pě-
tiny debetních operací), které jsou v porovnání s ostatními stranami nezvykle vysoké. 
Důvodem pro vysoký podíl položky ostatní u SZ je fakt, že do Vánoc 2013 strana vrátila 
a splatila půjčky na kampaň od FO. 

Výdaje klasifi kované jako náklady kanceláře a položka doprava se pohybovaly v řádu 
jednotek procent a  opět z  hlediska struktury se ukázaly jako relativně významné jen 
v případě menších stran a hnutí (rozpětí 200–800 tis. Kč, tj. max. do 6 % výdajů v pří-
padě nákladů kanceláře, a v rozpětí 0–700 tis. Kč, tj. max. 5 % výdajů u dopravy). Tento 
výsledek je poměrně logický a jasný – malé strany v omezeném rozpočtu nesly stejné ane-
bo do jisté míry podobné náklady jako strany velké (pronájem veřejného prostranství, 
doprava kandidátů atp.), což se ale projevilo vyšším relativním podílem těchto položek. 
Otazník tak může spíše vyvstat u nulových nákladů na dopravu v případě KDU-ČSL.

Z  hlediska nákladů je pak zajímavá analýza průměrných nákladů na  zisk jednoho 
mandátu do PS PČR. Ze čtyř zkoumaných stran, které měly TÚ a které nakonec man-
dáty ve Sněmovně získaly, měly nejvyšší průměrné náklady na získání jednoho mandátu 
strana TOP 09 (2 412 631,17 Kč), následovaná KDU-ČSL (1 799 378,86 Kč) a ČSSD (1 
754  448,71 Kč). Nejnižší průměrné náklady a  nejvyšší efektivitu z  hlediska poměru 
celkových nákladů a  získaných mandátů vykazuje hnutí Úsvit (523 834,72 Kč), které 
v porovnání s ostatními stranami vykazuje pouze třetinové náklady. Otázkou ale je, zda-
li jsou na TÚ hnutí Úsvit zaznamenány opravdu všechny náklady kampaně.

Domněnku, že strany zřejmě nehradily všechny náklady na předvolební kampaň přes 
TÚ, lze jednoduše doložit. Z podrobného zkoumání TÚ (možná) překvapivě vyšlo na-
jevo, že pouze některé politické strany a hnutí z TÚ uhradily náklady, které s volbami 
a jejich fi nancováním bezesporu souvisejí – tzv. příspěvek na volební náklady11 za kandi-
dátní listiny, který je nevratný (§ 35, odst. 4 zákona č. 247/1996 Sb.). To, že tyto příspěvky 
složeny být musely a také byly zaplaceny, je bez pochyb. Tento náklad však vykázaly jen 
ČSSD a Strana zelených, na TÚ ostatních stran tyto náklady nejsou jasně dohledatel-
né. To samozřejmě podporuje domněnku, že politické strany a hnutí nehradily i některé 
další náklady kampaně z TÚ a používaly na transakce i jiné účty. Rozhodně to nepřispí-
vá k transparentnosti a úplnosti vykazování a ztěžuje možnost účinného monitorování. 
Graf 6 shrnuje podíly jednotlivých kategorií nákladů na celkových výdajích politických 
stran na TÚ.
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Graf 6: Struktura výdajů politických stran a hnutí

Zdroj: Transparentní účty ČSSD, KDU-ČSL, SZ, TOP 09 a hnutí Úsvit, vlastní výpočty.
Poznámka: Transparentní účet ČSSD byl zrušen k 20. 12. 2013 a poslední hodnota byla odečtena 
k 13. 12. 2013. Podíly jsou – bylo-li to účelné – pro přehlednost zaokrouhleny na celá procenta. 
Vzniklé rozdíly v součtech jsou způsobeny zaokrouhlováním.

Náklady na reklamu, inzerci a PR služby

Jistě nejčastěji diskutovanou a  také nejsložitější otázkou v  případě této studie bylo 
získání dat, která jinak než z  toků na  TÚ zobrazovala nákladnost předvolebních 
kampaní politických stran a  hnutí. V  průběhu monitoringu se podařilo navázat spo-
lupráci s mediální agenturou Starcom Media Vest Group, spol. s r. o., která pro projekt 
Transparentnivolby.cz (2014c) provedla kvalifi kovaný odhad cen reklamního prostoru. 
Rámcové náklady byly vypočteny z  cen uvedených v  inzertních cenících jednotlivých 
médií. Skutečné náklady, které politické strany a hnutí deklarovaly na svých TÚ, však 
zahrnují i slevy, které jsou běžně poskytovány komerčním subjektům při dosažení urči-
tého objemu inzerce. Vyjednávání o inzertní ceně je běžnou součástí marketingu všech 
komerčních subjektů, ale problém nastává, když politické strany získávají náhle výrazně 
větší slevu než mnohem větší komerční zadavatelé inzerce (např. telefonní operátoři nebo 
obchodní řetězce). Na místě je otázka, proč jim to reklamní agentury umožňují a jaký 
je k tomu důvod. Jelikož jednotlivé strany a hnutí nebyly schopné a ochotné deklarovat 
výši poskytnutých slev, a mnohdy bohužel ani strukturu svých výdajů za reklamu, inzer-
ci a PR, rozhodli jsme se porovnat diferenci mezi ceníkovými cenami a deklarovanými 
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náklady. Data od agentury pokrývají hlavní část kampaně – od srpna do listopadu 2013. 
Jak ukazuje následující Tabulka 4, z časového hlediska největší část mediálního prostoru 
byla využita stranami v měsících září a především v říjnu.

Tabulka 4: Celkové odhady nasmlouvaného mediálního prostoru 
v ceníkových cenách (v Kč)

srpen září říjen listopad celkem
ČSSD 934 597 20 580 795 47 206 043 33 604 68 755 039
KDU-ČSL 416 731 6 847 642 14 089 473 53 260 21 407 106
Strana zelených — — 2 176 279 — 2 176 279
TOP 09 — 1 014 249 40 806 333 23 847 41 844 429
Úsvit — 334 923 6 555 008 11 070 6 901 001
Celkem 1 351 328 28 777 609 110 833 136 121 781 141 083 854

Zdroj: Starcom, vlastní úprava.

Překvapivé také není, že absolutně nejvyšší výdaje na  nákup reklamního prostoru 
měly strany ČSSD (bezmála 69 mil. Kč), TOP 09 (téměř 42 mil. Kč), KDU-ČSL (více než 
21 mil. Kč) a s velkým odstupem Úsvit přímé demokracie (téměř 7 mil. Kč) a SZ (více než 
2 mil. Kč). Je jasně patrné, že malé strany směřovaly své prostředky na jinou činnost než 
na nákladnou inzerci v mediálním prostoru.

Pokud porovnáme tyto ceníkové ceny s výdaji za reklamu, inzerci a PR na TÚ jed-
notlivých politických stran a  hnutí, můžeme odhadnout celkovou průměrnou slevu 
poskytnutou politickým stranám a hnutím. Je nutné zdůraznit slovo průměrnou, které 
může být také doplněno slovem „hrubou slevu“ minimálně ze dvou důvodů – za jednot-
livé druhy inzerce jsou poskytovány rozdílné slevy odlišující se jak v jejich konstrukci, 
tak i v jejich výši. Druhý důvod je, že ne vždy bylo možné na TÚ jednoznačně identifi -
kovat jednotlivé platby, které by mohly být chybně označeny jako náklady za pronájem 
mediálního prostoru, a  také že kategorii inzerce a PR uchopily šířeji a zahrnuly do ní 
např. výdaje za distribuci letáků, náklady na výzkum veřejného mínění atp. Z toho dů-
vodu jsme museli tuto kategorii znovu překlasifi kovat a očistit ji o ty položky, které se 
přímo pronájmu mediálního prostoru netýkaly anebo nebylo možné je jasně identifi ko-
vat. Výsledná Tabulka 5 pak porovnává ceníkové ceny s výdaji politických stran a hnutí 
dohledatelnými a  klasifi kovanými jako platby za  inzerci, reklamu a  výlep/distribuci 
reklamních materiálů na  jejich TÚ. Zahrnuty ale byly velmi obecné platby za  volební 
kampaň agenturám, i když není zcela z TÚ jasné, co přesně bylo za dané peníze pořízeno.
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Tabulka 5: Hrubé průměrné slevy za pronájem mediálního prostoru

Původní výdaje 
na TÚ 
(v Kč)

Ceníkové ceny 
(v Kč)

Překlasifi kované 
výdaje na TÚ 

(v Kč)

Hrubá průměrná 
sleva 
(v %)

ČSSD 76 221 111 68 755 039 65 374 658 4,92
KDU-ČSL 17 276 714 21 407 106 15 396 339 28,08
Strana zelených 6 579 330 2 176 279 4 623 849 —
TOP 09 46 289 849 41 844 429 36 341 887 13,15
Úsvit 4 725 012 6 901 001 2 887 219 58,16
Celkem 151 092 016 141 083 854 124 623 952 —

Zdroj: Starcom a transparentní účty ČSSD, KDU-ČSL, SZ, TOP 09 a hnutí Úsvit, vlastní výpočty.
Poznámka: Částky v Kč jsou zaokrouhleny na celé koruny.

Tabulka 5 ukazuje jisté limity tohoto zkoumání. Průměrná sleva vyplývající z pohybů 
na sledovaných TÚ pěti stran se pohybovala ve výši 11,67 %. Mezi stranami ale existují – 
a to jak z pochopitelných, tak i nepochopitelných důvodů – výrazné rozdíly. Z dat na TÚ 
vyplývá, že Strana zelených pravděpodobně nezískala žádnou slevu, neboť námi klasi-
fi kované pohyby na TÚ jsou dvojnásobné ve srovnání s odhadem společnosti Starcom. 
Data ukazují, že nejnižší slevu získaly dvě největší strany, které taky utratily za kampaň 
nejvíce peněz. Více než čtvrtinovou slevu mohla podle dat získat KDU-ČSL, nejvyšší 
(více než 50%) pak hnutí Úsvit.

Ač je provedená analýza zajímavá a dává vzniknout mnoha otázkám, je nutné brát 
analýzu poskytnutých slev se skeptickou zdrženlivostí z  metodologických důvodů. 
Za prvé, ne vždy bylo možné jasně klasifi kovat všechny uvedené platby na TÚ, což samo 
o  sobě omezuje interpretační schopnost. Za  druhé, na  TÚ nemusí být zaznamenány 
všechny transakce, některé náklady mohly být hrazeny z jiných účtů. To se pak zákonitě 
musí odrazit ve vysokých slevách. Za třetí, byť je metodologie sběru dat o ceníkových 
cenách společnosti Starcom propracovaná, nelze také vyloučit jistou míru zkreslení ani 
v tomto případě.

Z hlediska struktury jednotlivých reklamních investic podle dat společnosti Starcom 
rozdíly mezi stranami vykazují značnou různorodost. Tabulka 6 ukazuje, že téměř všech-
ny strany spoléhaly na „tradiční prostředky“ reklamy – tištěná média a billboardy. Až 
na hnutí Úsvit a SZ, zbylé monitorované strany relativně nejvíce prostředků investovaly 
do reklamy v tisku (v rozpětí od 42 % u ČSSD až po 67 % u KDU-ČSL z celkových nákla-
dů na nákup mediálního prostoru a inzerci). Druhou nejužívanější formou v mediálním 
prostoru byly billboardy a outdoorová reklama, která se podílela v rozmezí 16–37 % in-
vestic (ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09), následovaná internetovou reklamou. Překvapivé je, že 
kromě ČSSD a hnutí Úsvit žádná jiná strana nevyužila reklamy v rozhlasu. 
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Tabulka 6: Struktura nákladů na mediální prostor

ČSSD KDU-ČSL SZ TOP 09 Úsvit
v Kč v % v Kč v % v Kč v % v Kč v % v Kč v %

Internet 14 461 846 21 3 060 104 14 1 077 818 50 4 690 239 11 846 982 12
OOHTV 789 120 1 — — — — 1 140 480 3 — —
Outdoor 24 357 467 35 4 045 795 19 45 000 2 11 861 694 28 3 802 900 55
Rádio 157 027 0 — — — — — — 11 070 0
Tisk 28 989 579 42 14 301 207 67 1 053 461 48 24 152 016 58  2 240 049 32
Celkem 68 755 039 21 407 106 2 176 279 41 844 429 6 901 001

Zdroj: Starcom, vlastní výpočty.
Poznámka: Částky v Kč jsou zaokrouhleny na celé koruny.

Do výše uvedeného schématu, tj. vysokého podílu výdajů na tradiční prostředky (tisk 
a billboardy), nezapadají dvě strany – hnutí Úsvit relativně nejvíce užívalo outdoorové re-
klamy (55 % z celkových nákladů na mediální prostor) a Strana zelených vsadila převážně 
na reklamu na internetu (50 % inzertních nákladů), i když v těsném závěsu je inzerce v tisku. 

Celkově je možné kampaň zhodnotit z hlediska objemu reklamního prostoru jako ná-
kladnou, zejména vezmeme-li v úvahu i vysoké náklady na kampaň u ANO 2011, SPOZ 
a ODS, které neměly TÚ – a tudíž nejsou součástí této analýzy. V průběhu předvolební 
kampaně byly strany a hnutí, které zřídily TÚ, schopné podle odhadů agentur objednat 
prostor v celkové hodnotě přes 140 mil. Kč (celkový odhad mediálního prostoru podle 
společnosti Starcom za celé volby převýšil 311 mil. Kč). Faktem je, že předčasnost vo-
leb omezila délku kampaně. Dalším faktorem byla nákladnost předchozí kampaně z let 
2009–2010, ve které obě velké strany (ODS a ČSSD) vydaly každá za celou svou kam-
paň více než 200 mil. Kč, což výrazně vyčerpalo stranické pokladny. V důsledku strany 
a hnutí výrazným způsobem omezily výdaje na celou kampaň, a to se projevilo i v obje-
mu nasmlouvaného reklamního prostoru.

Financování předvolebních kampaní z hlediska nástroje 
transparentního účtu

V průběhu monitoringu se objevilo několik problematických a slabých míst, a to jak 
z hlediska použití standardních metod, tak obecně z hlediska regulace fi nancování před-
volebních kampaní. 

Obecně musíme konstatovat, že považujeme TÚ za nástroj, který má potenciál zprů-
hlednit fi nancování politických stran a hnutí, a i proto jsme k jeho analýze přistoupili. 
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Přesto jsme si dobře vědomi, že jeho použití a data na něm zaznamenaná mají omezenou 
vypovídací schopnost. Většina stran a hnutí zřídila TÚ pouze pro kampaň do voleb do PS 
PČR, což sice umožnilo jasněji identifi kovat platby, které byly realizovány, ale zároveň to 
vytvářelo pochybnosti o tom, zda některé náklady, příp. některé typy nákladů, nemohly 
být hrazeny z jiných účtů, tedy zda záznamy na TÚ obsahují skutečně všechny nákla-
dy za kampaň. Je možné tvrdit s poměrně vysokou jistotou, že v kampani byly užívány 
také jiné stranické účty – a to jak v případě darů, tak i např. sjednaných kontokorent-
ních úvěrů či úvěrových nástrojů obecně. Toto tvrzení také potvrzuje fakt, že ne všechny 
politické strany a hnutí realizovaly platbu příspěvků na volební náklady ze svých TÚ. 
Transakce pak není možné většinou dohledat a podrobit nějaké analýze a hlubší sonda 
je možná až po odevzdání výročních fi nančních zpráv. Bohužel i vypovídací schopnost 
výročních fi nančních zpráv je z hlediska transparentnosti omezená, o čemž svědčí např. 
studie Klimešové et al. (2012) anebo projekt Politickefi nance.cz (2013). 

Za  druhé, ne vždy bylo možné z  popsaných transakcí jednoznačně konkrétní typ 
a účel platby klasifi kovat – údaje na TÚ buď chyběly, popisky byly vágní (např. platba 
agentuře – jaké agentuře anebo za co již nebylo možné zjistit), nebo popisky obsahovaly 
jen několik prvních slov (např. TÚ strany TOP 09). 

Za  třetí je nutné zmínit také požadavek, aby náhled pohybů na účtu byl umožněn 
na co nejdelší možnou dobu. Je zřejmé, že TÚ mohou výrazně podpořit princip trans-
parentnosti pouze v případě, že budou zřízeny na všechny fi nanční transakce, na celé 
hospodaření politických stran, a nebudou omezeny pouze na kampaně. 

Ačkoliv se výše uvedená analýza transakcí zaznamenaných na TÚ mohla ukázat snad 
jako nepřesná či limitující, je nutné si uvědomit, že právě v průběhu předvolebních kam-
paní a po nich protéká nárazově stranickými účty nejvíce fi nančních prostředků a TÚ 
se jeví jako prozatím jediný a v neposlední řadě také dobrovolný nástroj, který může 
částečně vrhnout světlo na hospodaření politických stran a hnutí, které mj. z podstatné 
části hospodaří s nemalými prostředky ze státního rozpočtu.12

Poslední z  našeho pohledu zajímavou analýzu tvoří porovnání výdajů na  předvo-
lební kampaň sledovaných na  TÚ a  příspěvku na  úhradu volebních nákladů za  volby 
do Poslanecké sněmovny podle zákona č. 247/1995 Sb., jak ukazuje Tabulka 7. V § 85 to-
hoto zákona se uvádí, že „politické straně, politickému hnutí nebo koalici, která ve volbách 
získala nejméně 1,5 procenta z celkového počtu platných hlasů, bude za každý odevzdaný 
hlas ze státního rozpočtu uhrazeno 100 Kč”. Tento příspěvek za získané hlasy dokázal pře-
výšit výdaje na TÚ za kampaň pouze u ČSSD, KDU-ČSL a hnutí Úsvit. Naopak u Strany 
zelených a TOP 09 volební příspěvek tyto náklady nepokryl a strany musely či musejí 
zbytek nákladů profi nancovat z jiných zdrojů (např. z příspěvků na tzv. běžnou činnost, 
darů, členských příspěvků a dalších).
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Tabulka 7: Porovnání výdajů na TÚ a příspěvků ze státního rozpočtu 
(v Kč, zaokrouhleno)

Celkové výdaje na TÚ
k 31. 12. 2013

Příspěvek na úhradu volebních 
nákladů

ČSSD 87 722 436 101 682 900
KDU-ČSL 25 191 304 33 697 000
SZ 19 640 184 15 902 500
TOP 09 62 728 425 59 635 700
Úsvit 7 333 686 34 233 900

Poznámka: Transparentní účet ČSSD byl zrušen k 20. 12. 2013 a poslední hodnota byla odečtena 
k 13. 12. 2013. 
Zdroj: Transparentní účty ČSSD, KDU-ČSL, SZ, TOP 09 a hnutí Úsvit, vlastní výpočty, MF ČR 
(2014).

Politické strany nemají ze zákona povinnost zveřejňovat náklady na  předvolební 
kampaně zvlášť za jednotlivé volby. Vzhledem k datům, která publikovaly ve výročních 
fi nančních zprávách za  rok 2013, je velmi obtížné odhadnout skutečný stav nákladů 
na předvolební kampaň do PS PČR, protože zveřejněná položka „výdaje na volby“ zahr-
nuje jak náklady na volby do PS PČR, tak i část nákladů na volby prezidentské.

Závěr

Vzhledem k nedostatečným pravidlům pro fi nancování politických kampaní a obec-
ně pro hospodaření politických stran v ČR jsou nadále transparentní účty povinné pouze 
v  případě prezidentských voleb.13 Cílem tohoto příspěvku bylo zhodnotit nákladnost 
kampaní politických stran v předčasných volbách do PS PČR 2013 s využitím analýzy 
transparentních účtů a samostatně také zhodnotit náklady na inzertní prostor ve vztahu 
k získaným slevám vůči ceníkovým cenám.

V prvé otázce týkající se nákladnosti předvolební kampaně se ukázalo, že pouze ně-
které politické strany (a to jak z hlediska jejich velikosti, tak i z hlediska toho, jestli byly 
v předchozím období v parlamentu) zřídily transparentní účty, které umožnily rozkrýt 
transakce v kampaních. Jednoznačně nejnákladnější kampaň ze sledovaných stran s TÚ 
vedly strany parlamentní (ČSSD, TOP 09), řádově nižší objemy pak vykazovaly před vol-
bami mimoparlamentní strany (SZ) a nově vzniklé strany a hnutí (hnutí Úsvit). 

V  případě druhé otázky, tj. sledování struktury příjmů a  zejména výdajů realizova-
ných prostřednictvím TÚ, je možné na  základě provedené analýzy učinit následující 
závěry. Politické strany zřídily TÚ pouze pro transakce související s předvolební kampaní 
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a většinu kreditních operací (příjmů) na TÚ tvoří převody z jiných stranických účtů po-
dle potřeby a došlých faktur. V tomto ohledu má nástroj TÚ z hlediska transparentnosti 
výrazné omezení a pro skutečně otevřené fi nancování by byl nutný požadavek vést i běžné 
hospodaření politických stran na samostatném TÚ. Z hlediska frekvence kreditních trans-
akcí připadá jejich vrchol na období dvou týdnů před volbami a pak dramaticky klesá.

Zajímavější informace poskytla analýza výdajů, které byly roztříděny do  šesti ka-
tegorií. Většina prostředků v  rámci kampaně směřovala do  reklamy a  výroby a  tisku 
materiálů. Mezi stranami jsou i  v  tomto značné rozdíly a  velké parlamentní strany si 
mohly dovolit více investovat právě do reklamy a billboardů atp. Rozdíl ve struktuře vý-
dajů je pak evidentní – malé strany jsou, stejně jako ty velké, zatíženy určitými fi xními 
náklady, které musejí víceméně stejně nést, a proto soustředily svou kampaň na tisk ma-
teriálů a mnohem méně prostředků investovaly do nákupu reklamního prostoru. Ostatní 
položky se nejevily jako zásadní z hlediska celkového objemu fi nancí. Také se potvrdila 
domněnka, že hlavní část výdajů strany realizovaly v „horké fázi“ kampaně, tj. přibližně 
dva týdny před volbami, a mnoho výdajů bylo realizováno po volbách v průběhu násle-
dujícího měsíce. 

V případě nákladů na reklamu strany nezveřejnily žádné informace o získaných sle-
vách. Na základě dat z TÚ a dat od mediální agentury strany získávaly slevy na reklamu 
a inzerci v řádu kolem 10 %. Extrémní je pak sleva u Úsvitu (58 %), u kterého je možné se 
domnívat, že na jeho TÚ nejsou zaznamenány všechny transakce. Hodnocení a interpre-
taci těchto dat je ale nutné brát s výraznou rezervou kvůli metodologickým problémům 
a neúplnosti sbíraných dat. 

Ve třetí otázce, tj. zda strany v případě nákladů na reklamu, inzerci a mediální prostor 
v kampani ustupovaly od „tradičních“ nástrojů, jako jsou billboardy či reklama v médi-
ích, naše zjištění tento předpoklad nepotvrdila. Podíl reklamy na internetu představoval 
nejvýše kolem 20 % celkových nákladů na  propagaci, nadále jasně dominuje reklama 
v tisku a outdoorová reklama. 

V případě poslední otázky, zdali jsou transparentní účty nástrojem zaručujícím trans-
parentnost, musíme na základě zjištění a provedené analýzy konstatovat, že jejich funkce 
je v případě předvolebních kampaní značně limitující. Jejich zřízení – ať již dobrovolné, 
anebo povinné – neřeší problém transparentního fi nancování, pokud nebude doprová-
zen dalšími nástroji institucionální kontroly, příp. minimálně zavedením povinných TÚ 
na celé hospodaření politických stran. Provedená analýza poskytla jen dílčí obrázek o fi -
nancování jedné kampaně. Praxe monitoringu a praktická zkušenost autorů nás vede 
k domněnce, že strany a hnutí evidentně hradí některé náklady z jiných účtů a na jiných 
účtech také mohou koncentrovat fi nanční prostředky, jejichž původ je voličům skryt až 
do odevzdání výročních zpráv nebo i po něm. Dopad TÚ to logicky výrazně limituje, 
pokud nebude doprovázena celým souborem opatření, který povede k systémové změně. 
Provedená analýza ukázala nejen na omezení, která jsou spojena s neexistujícími pravi-
dly pro fi nancování předvolebních kampaní v ČR, ale rovněž i na velmi málo dostupných 



118 | KONZULTACE / RESEARCH NOTES

informací o hospodaření politických stran. Doporučení nevládních organizací, expertů, 
akademiků či mezinárodních institucí se v hlavních směrech až vzácně shodují – o záko-
ně a jeho změnách budou nakonec hlasovat sami politici sdružení v politických stranách 
a hnutích.

Poznámky /

1  Mezi dalšími opatřeními je Rekonstrukcí státu požadováno zavedení povinnosti provádět 
veškeré fi nanční transakce nad 20 tisíc Kč pouze bezhotovostně, vedení samostatného trans-
parentního účtu pro veškeré příjmy a  výdaje spojené s  předvolební kampaní a  zveřejnění 
vyúčtování výdajů na kampaň, vykazování všech nepeněžních darů ve výroční fi nanční zprávě 
s uvedením obvyklé ceny, publikování výročních a fi nančních zpráv v elektronické podobě on-
line, auditování stranických fi rem podle pravidel, která dopadají na politické strany, povinné 
označení veškeré předvolební inzerce logem/jménem zadavatele, rotaci auditorů (max. 5 let 
po sobě u jedné strany), ustavení nezávislého kontrolního mechanismu, který bude aktivně pro-
věřovat hospodaření stran a kampaní (a to i na základě informací z médií či podnětů občanů). 

2  Čl. 5 a čl. 9 týkající se svobodného vzniku a soutěže politických stran (Ústavní zákon č. 1/1993 
Sb.).

3  Čl. 19 až čl. 22 týkající se práva na svobodné sdružování v politických stranách, jež jsou oddě-
lené od státu, ale stát, resp. jeho zákony, musí zachovávat svobodnou soutěž (Ústavní zákon č. 
2/1993 Sb.).

4  Vedle tohoto zákona se fi nancování politických stran dotýká také zákon č. 247/1995 Sb., 
o volbách do Parlamentu ČR; zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu; 
zákon č. 166/1993 Sb., o  Nejvyšším kontrolním úřadu; zákon č. 90/1995 Sb., o  jednacím 
řádu Poslanecké sněmovny; zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání.

5  Stálý příspěvek se odvozuje od výsledku voleb do Poslanecké sněmovny a mají na něj nárok 
všechny strany, které získají alespoň 3 % hlasů (6 mil. Kč + 200 tis. Kč za každé 0,1 %, max. 
10 mil. Kč). Druhou formou je příspěvek na mandát poslance a senátora (855 tis. Kč ročně) 
a krajské zastupitele a zastupitele hl. m. Prahy (237 500 Kč ročně; zákon č. 424/1991 Sb. § 20, 
odst. 6 a 7). Třetí formou je příspěvek na úhradu volebních nákladů ve výši 100 Kč za každý 
hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny stranám, které získaly alespoň 1,5 % hlasů (zákon č. 
247/1995 Sb., § 85) a 30 Kč za každý hlas ve volbách do Evropského parlamentu, pokud strana 
získala alespoň 1 % hlasů (zákon č. 62/2003 Sb., § 59).

6  Celkem 14 hodin rozdělených rovným dílem mezi politické subjekty (§ 16 zákona č. 247/1995 
Sb. a § 59 zákona č. 262/2003 Sb.). V případě prezidentských voleb je vysílací čas (celkem pět 
hodin před prvním kolem a jedna hodina před druhým kolem podle § 35 zákona č. 275/2012 
Sb.) poskytován přímo kandidátům, nikoli politickým stranám.

7  V případě kampaně v prezidentských volbách se ale limity týkají spíše samotných kandidátů, 
nikoli politických stran nebo politických hnutí.

8  Podle společnosti Starcom, která poskytla odhad nákladů na  mediální prostor, obě strany 
vedly velmi nákladnou inzertní kampaň – Hnutí ANO 2011 utratilo téměř 50 mil. Kč, SPOZ 
pak více než 40 mil. Kč.
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9  Což je logické, protože jako nové, jen několik měsíců existující politické hnutí bez členské 
základny a příspěvků ze státního rozpočtu na činnost a mandát nemělo žádné „stranické“ 
peníze.

10  Jako příklad je možné uvést mediální zprávy o podpoře developera Sekyry kampani KDU-
ČSL. Samostatnou otázkou, pro kterou ale nebyla dostupná data na  TÚ, pak tvoří podíl 
skupiny Agrofert na kampani Hnutí ANO.

11  Nezaměňovat s obdobně nazvanými příspěvky na úhradu volebních nákladů podle zákona č. 
424/1991 Sb., § 85, a zákona č. 62/2003 Sb., § 59, uvedenými v poznámce 5 výše.

12  Jen ve volebním roce 2013 dosáhla celková výše podpory politickým subjektům více než 954 
mil. Kč a z této částky námi sledované strany obdržely celkem 478 mil. Kč (MF ČR, 2014).

13  Návrh zákona projednávaný vládou v  roce 2015 tuto povinnost rozšiřuje i  na  další volby 
a kampaně.
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