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Úvod 

Politické strany představují neopominutelné hybatele veřejného dění. 

Přestože se jedná o esenciální subjekty pro vznik a udržení demokratického právního 

státu, je v posledních letech možné pozorovat stále sílící negativní vnímání 

společností. Tento trend se neomezuje pouze na situaci v České republice, nýbrž se 

šíří státy napříč Evropou. Pokládám za zásadní najít možné příčiny tohoto odvrácení 

a pokusit se proti nim bojovat právní úpravou. 

Klíčovým pro volbu tématu diplomové práce byl, vedle dlouhodobého zájmu 

o politické dění a činnost politických stran zejména na půdě Parlamentu 

České republiky, studijní pobyt v rámci programu ERASMUS+ v německém 

Düsseldorfu. Během tohoto pobytu jsem měla možnost navštěvovat semináře ze 

specializovaného modulu Právo a politika, jehož součástí byl, vedle předmětů 

vyučovaných M. Morlokem, také seminář H. Merten věnovaný právu politických stran. 

Oba pedagogové jsou pracovníky Institutu pro německé a mezinárodní právo 

politických stran a autory řady odborných publikací věnovaných tématu politických 

stran.  

Předkládaná diplomová práce je členěna na dvě kapitoly. Obě kapitoly jsou 

dále členěny na tři podkapitoly z čehož je vždy jedna věnována právní úpravě 

každého ze srovnávaných států. Ve třetí podkapitole pak srovnávám situaci obou 

států a předestírám možnosti aplikace některých institutů využívaných ve Spolkové 

republice do českého právního řádu. 

První kapitola se dotýká nejobecnějších otázek práva politických stran, 

zejména jejich postavení v obou srovnávaných právních řádech a jejich vznik. V druhé 

podkapitole věnující se Německu nalezneme také hlubší představení statusové teorie, 

kterou považuji za zásadní pro postavení politických stran v obou zemích. 

Třetí podkapitola poté srovnává, dle mého názoru, nejdůležitější otázky existence 

politických stran, jimiž je bezesporu jejich vznik a právní postavení. Součástí této 

podkapitoly jsou také úvahy de lege ferenda. 

Druhá kapitola je věnována tématu financování politických stran s ohledem 

na příjmovou stránku. Zvolený model zásadně ovlivňuje rozložení sil mezi 

jednotlivými stranami, jelikož bez finančních prostředků je činnost politických stran 
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nemožná. První podkapitola se opět zabývá českou právní úpravou, a to s ohledem 

na novelu zákona o sdružování v politických stranách a politických hnutích účinnou 

od roku 2017. Druhá podkapitola se věnuje právní úpravě financování politických 

stran ve Spolkové republice Německo, kterou pokládám za propracovanou 

a podporující vznik a existenci většího počtu aktivních subjektů. Třetí podkapitolu 

věnuji možnosti implementace některých institutů objevujících se v německé právní 

úpravě do české za účelem vyrovnání soutěže politických stran. 

Cílem této práce je představit zásadní instituty týkající se práva politických 

stran a jejich právní úpravu v českém a německém právním řádu a zároveň ukázat 

odlišné přístupy k řešení téhož. Německé právní prostředí pokládám za natolik 

vyvinuté, že je možné jej užít jako vzor při případné další novelizaci právních 

předpisů upravující existenci, činnost a především financování politických stran, 

jež by mělo za cíl zlepšit pohled společnosti na tyto subjekty veřejného života, 

motivovat občany se k zapojení se do jejich činnosti a v neposlední řadě upevnit jejich 

systém v České republice. 
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1 Obecné otázky práva politických stran  

Existence demokratického právního státu bez účasti politických stran 

je nepředstavitelná. Pojem politická strana je jedním z nejužívanějších výrazů, 

hovoří-li se o aktuálním politickém dění, ať už v médiích či v běžném hovoru. 

Při pokusu o přesnou definici, či o obecný popis, dochází u běžných uživatelů 

k velice rozdílným výkladům.1 Převážná část autorů pracuje s vlastní definicí, tyto 

se často liší v drobnostech, ale v některých případech i v zásadních prvcích. Odlišnosti 

je nutné přisuzovat zejména době ve které došlo v dané zemi ke vzniku politických 

stran. K jednotnosti nepřispívá ani to, že každý z právních systémů stanovuje často 

velmi odlišné zákonné podmínky, které musí politická strana splňovat, aby v něm 

mohla vůbec vzniknout a fungovat.  

Jednou z nejčastěji citovaných definic je ta, jež stanovil E. Burke v roce 1770. 

Říká, že „strana je seskupením lidí, kteří se spojují, aby společnými silami prosazovali 

národní zájem a o na základě nějakého konkrétního principu, na němž se všichni 

shodují.“2 Další autoři se vlastnímu definování pojmu pokouší vyhnout užitím 

tzv. minimální definice. Jednou z nejčastěji přejímaných je pak charakteristika, 

již předestřel G. Sartori. Politická strana je podle něj „jakákoliv politická skupina, 

která se představuje ve volbách a je schopna prostřednictvím voleb umístit kandidáty 

do veřejných úřadů“.3 Přes nespornou univerzálnost je však některými autory snaha 

o vytvoření minimální definice odmítána pro snížení vypovídací hodnoty takovéto 

definice a jejího následného přínosu pro vědecké snažení.4 

Někteří další autoři, jako například T. Hodgkin, naprosto odmítli možnost 

vytvoření definice politické strany považují za ně „všechny politické organizace, 

                                                 

1 FIALA, P., STRMISKA, M.: Teorie politických stran. Brno: Barrister & Principal, o. s., 2009, 
ISBN 978-80-87029-71-8, s. 14.  

2 „Party is a body of men united for promoting by their joint endeavours the national interest upon some 
particular principle in which they are all agreed.“ Překlad převzat z: FIALA, P., STRMISKA, M.: Teorie 
politických stran. Brno: Barrister & Principal, o. s., 2009, ISBN 978-80-87029-71-8, s. 18. 

3 SARTORI, G. Strany a stranické systémy: schéma pro analýzu. Brno: Centrum pro studium demokracie 
a kultury, Klasikové společenských věd, 2005.  ISBN 80-7325-062-4, s. 74. 

4 FIALA, P., STRMISKA, M.: Teorie politických stran. Brno: Barrister & Principal, o. s., 2009, 
ISBN 978-80-87029-71-8, s. 29-30. 
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které samy sebe pojímají jako politické strany a které jsou i takto všeobecně pojímány“.5 

Tato (ne) definice se jeví jako nejschůdnější řešení, avšak vzhledem k úloze 

politických stran jako mezičlánku mezi státem a společností je nutné, aby stát vymezil 

alespoň základní pravidla pro organizaci politických stran.  

Ať již převezmeme kteroukoliv z definic, je zřejmé, že politické strany jsou 

dynamickými aktéry politického života a plní nezastupitelnou funkci 

v demokratickém státě a jako na takové je na ně nutné pohlížet a věnovat jim 

zvýšenou pozornost. Následující podkapitoly se proto budou věnovat základním 

otázkám práva politických stran, jež považuji za určující pro jejich existenci a činnost. 

A na kterých je zároveň možné ukázat odlišnosti obou právních úprav. 

                                                 
5 KLÍMA, M. Volby a politické strany v moderních demokraciích. Praha: Radix, 1998. ISBN 80-86031-13-
6, s. 14. 
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1.1 Obecné otázky práva politických stran v českém právním řádu 

Právní úpravu politických stran na našem území nelze v průběhu 20. století 

označit za podrobnou a propracovanou. Za první republiky bylo na politické strany 

nahlíženo fakticky, a to i přesto, že sehrály výraznou úlohu ve společenském systému 

i občanské společnosti. V § 113 Ústavní listiny Československé republiky z roku 

19206 bylo zaručeno právo „tvořit spolky“, jež se nadále řídilo rakousko-uherskou 

úpravou, tedy zákonem č. 134/1867 ř. z., o spolčovacím právu, kde byly strany 

označovány za spolky politické. Práva a povinnosti měly strany pouze takové, jaké jim 

byly stanoveny zákonem.7 

Přestože za trvání první republiky nebyl zákonně nijak upraven vznik 

politických stran, jejich zánik byl navzdory tomu později zakotven v zákoně 

č. 201/1933 Sb. z. a n., o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran. 

V tomto případě se ovšem jednalo o bezprostřední reakci na vznik a činnost stran, 

jež ohrožovaly samostatnost, ústavní jednotu, celistvost nebo demokraticko-

republikánskou formu, popřípadě bezpečnost státu. Poprvé byl tedy vznik 

a postavení politických stran upraven vládním nařízením č. 355/1938 Sb. z. a n., 

o politických stranách, jež však paradoxně znamenalo konec liberálního stranického 

systému v Česko-Slovensku. Politické strany byly tímto nařízením vůbec poprvé 

vyňaty z předpisů práva spolkového. Pro založení strany bylo nutné požádat 

o povolení vlády Česko-Slovenské republiky.  Nařízení zůstalo v platnosti až 

do roku 1945. 

V době komunistické diktatury nebyla žádoucí činnost politických stran 

s výjimkou Komunistické strany Československa (dále jen KSČ). V ústavním zákoně 

č. 150/1948 Sb., ze dne 9. května 1948, byly politické strany opomenuty. 

V jeho čl. IV odst. 3 sice nalezneme právo lidu vytvářet dobrovolné politické 

organisace, ovšem v dalším právním předpise nebylo toto právo již blíže 

specifikováno a fungování politických stran nebylo dále upraveno. Ústavní zákon 

č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky ze dne 

                                                 
6 Zákon č. 121/1920 Sb. z. a n. ze dne 29. února 1920, kterým se uvozuje Ústavní listina 
Československé republiky. 

7 Jednalo se například o zákon č.  330/1920 Sb., o volbách župních zastupitelstev a okresních výborů 
zákon č. 125/1920 Sb., o volebním soudě. 
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11. července 1960 zakotvila ve svém čl. 4 vedoucí úlohu KSČ ve společnosti i ve státě. 

Ostatní politické strany se spolu s dalšími společenskými organizacemi povinně 

sdružovaly v Národní frontě, kde opět vedoucí úlohu nesla KSČ.8 

Přes toto zmražení se v roce 1968 objevily pokusy o aktivizaci uvnitř 

nekomunistických politických stran, obnovu Sociálně demokratické strany a vznik 

nových politických stran. Tyto snahy vyústily ve vznik Klubu angažovaných 

nestraníků (dále jen KAN), jenž usiloval o členství v Národní frontě. Snahy o obnovení 

politického pluralismu měly být završeny přijetím zákona o politických stranách. 

Ačkoliv v září 1968, po intervenci vojsk Varšavské smlouvy, došlo k přijetí zákona 

o Národní frontě,9 jeho obsah byl však naprosto odlišný od prohlášení vydaného 

v červnu téhož roku organizacemi sdruženými v Národní frontě. Znění zákona 

zakládalo povinnost politických stran a organizací plnících jejich funkci působit pouze 

v rámci Národní fronty. Zakotvena byla také možnost zákazu politických stran, které 

nebyly přijaty do Národní fronty, nebo bylo rozhodnuto o jejich vyloučení. Takto byly 

zrušeny například Junák a Sokol, KAN byl zrušen ještě před přijetím tohoto zákona. 

Zákon o Národní frontě byl záhy, v roce 1970, zrušen. Formulace jeho preambule 

odvolávající se k pluralitnímu pojetí politického systému nebyla slučitelná 

s probíhající normalizací. Až do roku 1989, s výjimkou pokusů o uvolnění v roce 

1968, byl stranický systém naprosto omezen na práci v Národní frontě, která 

shromažďovala pět politických stran, dvacet šest společenských organizací a čtyři 

speciální výbory.10 

Pro období bezprostředního přechodu k pluralitnímu systému politických 

stran byl v roce 1990 přijat zákon č. 15/1990 Sb., o politických stranách, přičemž se 

jednalo pouze o dočasné řešení. S účinností od 1. listopadu 1991 byl totiž přijat 

dodnes účinný zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách 

a politických hnutích. 

                                                 
8 PAVLÍČEK, V., O historických zdrojích právní úpravy politických stran na území České republiky. In: 
Mikule, V., Pocta Františku Šamalíkovi k 80. narozeninám. Praha: ASPI Publishing, 2003. 
ISBN 80-86395-82-0, s. 275-276. 

9 Zákon č. 128/1968 Sb. o Národní frontě. 

10 PAVLÍČEK, V., O historických zdrojích právní úpravy politických stran na území České republiky. 
In: Mikule, V., Pocta Františku Šamalíkovi k 80. narozeninám. Praha: ASPI Publishing, 2003. 
ISBN 80-86395-82-0, s. 275-276. 
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Ústavní zakotvení politických stran v Ústavě a Listině 

Při tvorbě demokratické Ústavy došlo, obdobně jako v případě řady 

západoevropských ústav,11  k zakotvení ustanovení obecně vymezujícího politické 

strany konkrétně v čl. 5:  

„Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži 

politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí 

jako prostředek k prosazování svých zájmů.“ 

Politický systém je třeba chápat jako množinu řady subjektů působících 

na tvorbu politické vůle. Mezi tyto subjekty patří vedle politických stran zejména 

odborové organizace, samosprávné subjekty, církevní i jiná uskupení osob tvořící 

buď trvale organizované útvary, jakými jsou například spolky, nebo nahodile vzniklé, 

zde lze jako příklad uvést občanské iniciativy. Přestože Ústava hovoří výhradně 

o volné soutěži politických stran, jsou i ostatní účastníci politického systému 

nepostradatelní pro jeho existenci a fungování zejména jako tzv. nátlakové skupiny. 

Politické strany však jako jediné projevují ambice podílet se přímo na moci, zřejmě 

proto jim bylo ústavodárcem přiznáno výslovné označení v textu čl. 5 Ústavy.12 Toto 

ustanovení je nutné vykládat v souvislosti s čl. 9 odst. 2 Ústavy, tedy nepřípustností 

změny podstatných náležitostí demokratického právního státu a s principem 

rozhodování z vůle většiny při ochraně menšin zakotveném v čl. 6 Ústavy.  

Text Listiny v čl. 22 zakotvuje ochranu svobodné soutěže politických sil 

v demokratické společnosti. Na první pohled jde o ustanovení širší, než čl. 5 Ústavy, 

kde jsou uvedeny pouze politické strany. Podle V. Šimíčka je na základě tohoto 

ustanovení umožněno podílet se na politickém dění i dalším subjektům, kterými jsou 

například nezávislí kandidáti při senátních volbách případně poslanecké kluby.13 

Jako další články dotýkající se existence politických stran je nutné zmínit 

čl. 17-23 Listiny, zejména pak ustanovení čl. 20 odst. 2, 3 a 4 Listiny, která považuji 

                                                 
11 Srovnání např. čl. 4 ústavy Francie, čl. 6 ústavy Španělska, čl. 137 ústavy Švýcarska nebo čl. 49 ústavy 
Itálie. 

12 SLÁDEČEK. V., Čl. 5 (Politický systém). In: SLÁDEČEK, V., MIKULE, V., SUCHÁNEK, R., SYLLOVÁ, J. 
Ústava České republiky. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-590-9, s. 66. 

13 ŠIMÍČEK, V., Čl. 22 (Svobodná soutěž politických sil). In: Wagnerová, E., Šimíček, V., Langášek, T., 
Pospíšil, I. a kol. Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s. 2012. 
ISBN 978-80-7357-750-6, s. 517-518. 
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za určující pro postavení politických stran. Jedná se o právo občanů svobodně 

politické strany zakládat a sdružovat se v nich, možnost státu výkon tohoto práva 

omezit za splnění stanovených podmínek a v neposlední řadě pak oddělení 

politických stran od státu. 

Z textu Listiny je zřejmé, že ochranu nepožívají pouze politické strany, ale také 

politická hnutí. Tento pojem se dostal do právního řádu v roce 1990 zákonem 

č. 15/1990 Sb., o politických stranách, který je definoval ve svém § 8 jako: „K volebním 

a jiným politickým účelům mohou vznikat politická hnutí (seskupení) jako právnické 

osoby. Mohou se v nich seskupovat politické strany i společenské organizace, 

jakož i občané. Platí o nich přiměřeně ustanovení tohoto zákona.“ 

Původně umožňovala politická hnutí sdružovat nejen občany, ale také politické 

strany a společenská uskupení a tímto se odlišovat od politických stran, které byly 

určené výlučně občanům. Politickým hnutím ve smyslu zákona o politických stranách 

bylo Občanské fórum nebo Veřejnost proti násilí, kdy obě tato hnutí měla zastřešovací 

funkci. Později, tj. přijetím platného zákona byl však tento rozdíl setřen 

a v současnosti se jedná pouze o rozdílné označení téhož, tedy výhradně sdružení 

občanů. V posledních letech lze ovšem zaznamenat tendence, kdy se jako politická 

hnutí označují zejména alternativní uskupení bojující proti „tradičním“, 

zdiskreditovaným, politickým stranám, často vystupující s populistickými hesly 

a silnou osobností v čele.14  

Jako příklad lze uvést hnutí Věci veřejné, ANO 2011 nebo Svoboda a přímá 

demokracie. V uvedených případech však můžeme hovořit spíše o formě 

marketingové a volební strategie bez právního významu. V další části tohoto textu 

proto budu používat pojem politické strany jako pojem zastřešující také politická 

hnutí, neboť se politické strany i politická hnutí řídí stejným právním režimem 

a fakticky se jedná o synonyma. Obdobně jako v dalších evropských zemích doplnil 

a konkretizoval také český zákonodárce obecné zakotvení na ústavní úrovni a právo 

politických stran upravil ve speciálním zákoně o sdružování v politických stranách 

a politických hnutích.  

                                                 
14 JIRÁSKOVÁ, V., XIV. Práva, svobody a povinnosti, § 5 Politická práva. In: PAVLÍČEK, V., Ústavní právo 
a státověda. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges. Student (Leges), 2015. ISBN 978-80-7502-084-0, 
s. 614. 
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Pojem politické strany 

Z výše uvedeného je patrné, že materiální definici pojmu politická strana 

v rámci předpisů ústavní síly nenalezneme, nenabízí ji ani zákonná úprava, 

což potvrdil také Ústavní soud ve svém rozhodnutí: 

„Ústavní pořádek České republiky ani její právní řád neobsahuje explicitní legální 

definici politické strany (politického hnutí). Ústavní povahu, povahu právní subjektivity, 

smysl a účel politické strany nutno tudíž vyvodit z její celkové ústavní i obecně právní 

úpravy. 

Politické strany jsou klíčovým subjektem demokratického pluralitního 

politického systému, plní funkci reprezentanta pluralitních, diferencovaných zájmů. 

Jejich cílem je dosažení těchto zájmů prostředky demokratického ústavního systému, 

tj. zastoupením v zastupitelských sborech, zejména pak v Parlamentu, 

jakož i zastupitelstvech obcí a krajů (...)“15 

Přestože nebyl výše citovaným nálezem Ústavního soudu pojem politické 

strany definován, lze z něj dovodit jednotlivé znaky, které doplňují negativní 

vymezení v zákoně, který předně stanovuje, čím nesmí politická strana být a jaké 

činnosti jsou jí zapovězené.16 Tato formulace dává návod, jak postupovat v určování, 

zda se v případě některého subjektu o politickou stranu jedná či nikoliv, aniž by bylo 

nutné poskytnout výslovnou definici u níž by hrozilo, že dojde k jejímu zastarání.  

V novější judikatuře Ústavní soud rozšířil negativní vymezení politické strany 

a ze subjektů podřazených pod pojmem politické strany vyčlenil ty, které nejsou 

dlouhodobě schopné dosahovat volebních výsledků relevantních pro zisk mandátu 

v orgánech veřejné moci. Ve svém nálezu nadále vychází z předpokladu, že: 

„(…) každá politická strana byla – z dlouhodobého hlediska – založena proto, aby její 

členové byli zvoleni do normotvorných orgánů veřejné moci (viz slova ‚na vytváření 

zákonodárných sborů a orgánů vyšších územních samosprávných celků a orgánů místní 

samosprávy‘  v § 1 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb.); a contrario se proto musí uplatnit 

(vyvratitelná) domněnka, že politická strana, jež dlouhodobě není s to získat v těchto 

                                                 
15 Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. Pl. ÚS 10/03 ze dne 19. ledna 2005, č. 86/2005 Sb., 
(N 9/36 SbNU 85). 

16 ŠIMÍČEK, V., Čl. 5 (Politický systém). In: BAHÝĹOVÁ, L., FILIP, J., MOLEK, P., PODHRÁZKÝ, M., 
SUCHÁNEK, R., ŠIMÍČEK, V., VYHNÁLEK, L. Ústava České republiky: komentář. Praha: Linde, 2010. 
ISBN 978-80-7201-814-7, s. 98. 
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orgánech relevantní zastoupení, o takové zastoupení buď neusiluje, pročež postrádá 

materiální znak politické strany (z hlediska možné klasifikace pak spíše jde o určité 

zájmové sdružení).“17 

Nejvyšší správní soud naproti tomu ve svém rozhodnutí k vytvoření materiální 

definice přistoupil a obsáhl v ní všechny podstatné náležitosti, jakými je právní forma, 

funkce a základní principy veškeré činnosti:  

„Politické strany představují státem privilegovaní korporace soukromého práva, 

nezbytné v reprezentativní formě vlády, jejichž základní funkcí je vytvářet svorník mezi 

státem a společností tím, že aktivizují a zapojují občany do správy veřejných 

záležitostí.“18 

Ono, naproti běžným právnickým osobám, privilegované postavení politických 

stran vychází, vedle dalšího, z výše citovaného čl. 87 odst. 1 písm. j) Ústavy, 

jenž zakotvuje pravomoc Ústavního soudu rozhodovat o zvláštní ústavní stížnosti 

politických stran. Ačkoliv jsou politické strany právnickými osobami, je jim Ústavou 

přiznáno právo podat „zvláštní“ ústavní stížnost, která politické strany ochraňuje 

nejen před protiústavními rozhodnutími, ale i před těmi protizákonnými.19 

Zásadní otázkou je postavení politických stran v právním řádu, jehož úpravě 

se věnuje ustanovení § 3 odst. 1 věta 1. ZPS, jež stanoví, že strany jsou právnickými 

osobami. Jde tedy o organizované útvary, o nichž zákon stanoví, že mají právní 

osobnost, nebo jejich právní osobnost uzná (§ 20 odst. 1 občanského zákoníku). 

Tedy i na politické strany dopadá subsidiárně obecná úprava občanského zákoníku 

o právnických osobách.20 Z výše uvedeného také vyplývá oddělení politických stran 

od jejich členů, neboť strany jednají vlastním jménem a mají vlastní majetkovou 

podstatu.21 Politické strany se při své činnosti řídí principem legální licence, jež jim 

                                                 
17 Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. Pl. ÚS 11/17 ze dne 12. prosince 2017, č. 20/2018 Sb.  

18 Rozsudek Nejvyššího správního soudu Pst 2/2003 ze dne 6. dubna 2005. 

19 SLÁDEČEK. V., Čl. 87 (Pravomoc a působnost). In: SLÁDEČEK, V., MIKULE, V., SUCHÁNEK, R., 
SYLLOVÁ, J. Ústava České republiky. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-
590-9, s. 969-970. 

20 DVOŘÁK, T., § 20 Pojem právnické osoby In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský 
zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR. Komentáře Wolters Kluwer, 2013-. ISBN 978-80-7478-
369-2, s. 108. 

21 KYSELA, J., KOKEŠ, M. Zákon o sdružování v politických stranách a politických hnutích. Komentář. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. ISBN 978-80-7552-731-8, s. 13. 
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umožňuje činit vše, co není zákonem zakázáno. Nejvýrazněji se tato zásada uplatní 

ve vnitřních činnostech strany, například při úpravě pravidel přijímání nových členů. 

Dle odůvodnění nálezu Ústavního soudu ČR jsou politické strany a hnutí 

korporacemi na soukromoprávním základu, v nichž členství není výsledkem aktu 

veřejné moci, ale volního rozhodnutí jednotlivců. Nemají veřejnoprávní statut 

a požívají proto ochrany plynoucí ze základních práv a svobod v rozsahu, v němž lze 

práva a svobody vztáhnout i na právnické osoby.22 Potvrzení toho, že jsou politické 

strany samostatnými subjekty, lze vedle jejich označení za právnické osoby také 

dovodit z čl. 87 odst. 1 písm. j) Ústavy, kde jim je přiznána zvláštní procesní ochrana 

v řízení před Ústavním soudem o souladu rozhodnutí o rozpuštění politické strany 

nebo jiného rozhodnutí týkající se její činnosti v ústavními i běžnými zákony. 

V oblasti soukromého práva mají politické strany nejblíže ke spolkům, ovšem 

na rozdíl od nich je stranám přiznána nezastupitelná úloha ve společnosti jako 

mezistupně mezi občany a státem. Z. Horská je označuje za ústavní instituce 

sui generis. „Tento status (označovaný jako „statut veřejnosti“) jim zajišťuje, že nebudou 

časem zařazeny do systému státního aparátu, ale také, že nebude opomíjena jejich 

státotvorná úloha. Politické strany se tedy ve vztahu ke státní moci nenacházejí 

v postavení nadřízeném ani podřízeném, nýbrž jsou partnery státu.“23  

Vznik politických stran 

Způsob vzniku politické strany je jedním ze zásadních prvků vymezující 

politickou stranu jako subjekt práva. V § 2 ZPS je zakotven způsob vzniku politické 

strany na registračním principu, kdy k registraci dochází zápisem do rejstříku stran 

a hnutí. Obdobně dochází k účinnosti jakékoliv změny stanov až její registrací, 

přičemž změna musí být ministerstvu zaslána do 15 dnů od doby, kdy k ní došlo. 

Registrace politických stran je kompromisem mezi liberálním evidenčním 

principem, jenž by znemožňoval udržování přehledu o počtu aktivních subjektů 

na území České republiky, a povolovacím principem, který by naopak nebyl slučitelný 

s principem svobodného vzniku politických stran. Po splnění podmínek vzniká 

                                                 
22 Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. Pl. ÚS 26/94 ze dne 18. října 1995, č. 296/1995 Sb., 
(N 62/4 SbNU 113). 

23 HORSKÁ, Z., Článek 5. In: KLÍMA, K., Komentář k Ústavě a Listině. 2. vyd. Plzeň: Vydavatelství 
a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. ISBN 978-80-7380-140-3, s. 87-88. 
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na registraci právní nárok, kterého se politická strana může domáhat v řízení 

před soudem. Orgánem oprávněným k registraci a vedení rejstříku politických stran 

a hnutí je Ministerstvo vnitra České republiky (dále jen ministerstvo vnitra, 

ministerstvo).  

Samotnému podání návrhu na registraci strany předchází činnost přípravného 

výboru, tedy uskupení nejméně tří občanů starších 18 let, které ovšem nemá právní 

subjektivitu a jeho činnost směřuje ke vzniku politické strany.24 Tato příprava se 

stává ze čtyř kroků, jimiž jsou:  

1. vytvoření návrhu na registraci politické strany, 

2. určení jedné osoby, ze členů přípravného výboru, která bude za výbor 

zmocněna jednat jejich jménem, 

3. shromáždění petice nejméně jednoho tisíce občanů, kteří požadují vznik 

strany, 

4. tvorba stanov strany. 

ad. 1 a 2: Návrh na registraci politické strany je nutné podat v písemné podobě 

osobně nebo poštou na podatelnu ministerstva. Za tímto účelem je na jeho webových 

stránkách k dispozici formulář,25 je však možné přijmout návrh mimo tento formulář, 

pokud splňuje všechny zákonem stanovené náležitosti. Tento návrh musí být 

podepsán členy přípravného výboru s uvedením celých jmen, daty narození 

a bydliště. Současně je v návrhu nutné uvést osobu, která je zmocněna za výbor 

jednat. Musí se jednat o jednoho ze členů výboru. Za podání návrhu na registraci 

politické strany nebo hnutí se neplatí správní poplatek a je možné jej podat nejen 

písemně, ale také ústně do protokolu, pomocí datové schránky či v elektronické 

podobě s ověřeným elektronickým podpisem. 

ad. 3: Tisíc podpisů na petici má za úkol doložit společenskou potřebu nové 

politické strany. Na rozdíl od petice podporující nezávislé kandidáty do Senátu, 

kdy musí petenti pocházet z volebního obvodu kandidáta, v případě návrhu 

na registraci politické strany toto omezení odpadá. V případě podpisů na petici 

                                                 
24 KYSELA, J., KOKEŠ, M. Zákon o sdružování v politických stranách a politických hnutích. Komentář. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. ISBN 978-80-7552-731-8, s. 37. 

25 Dostupné z: http://www.form.cz/f_mvcr/mvcr1.pdf. 

http://www.form.cz/f_mvcr/mvcr1.pdf
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odpadá povinnost, aby se jednalo o osoby starší 18 let, jak je tomu v případě členů 

přípravného výboru. Podle J. Kysely a M. Kokeše by však měl požadavek dosažení 

tohoto věku trvat, a to z důvodu, že petenti svým podpisem vyslovují svou podporu 

politické straně, případně vůli stát se v budoucnu jejím voličem a členem, což je 

možné až po dosažení 18 let. Ministerstvo vnitra ovšem zvolilo liberální výklad 

zákona a přijímá i petice podpořené podpisy občanů ve věku blízkém 18 let.26 

ad. 4: Právě stanovy plní klíčovou roli již při shromažďování podpisů občanů 

požadujících vznik politické strany. Musí totiž obsahovat název a zkratku strany nebo 

hnutí (tyto musí být dostatečně odlišné od názvů a zkratek stran, které již činnost 

na území České republiky vyvíjejí), její sídlo (musí být na území České republiky) 

ale zejména pak programové cíle strany. Ty jsou rozhodující pro občany, aby se mohli 

rozhodnout, zda bude nová politická strana pro ně přínosná, bude sledovat jejich 

zájmy a oni se mohou sjednotit s jejími cíli a mají zájem na jejím vzniku. Vznikají tedy 

zpravidla před sběrem podpisů. Další položkou stanov jsou zejména práva 

a povinnosti členů strany, způsob určení členských příspěvků, orgány strany, způsob 

jejich určení a to, jakým způsobem mohou činit právní jednání jménem strany.  

Nikoliv bez významu je také povinnost zakotvit zásady hospodaření strany, které by 

měly obsahovat alespoň příjmy, jimiž bude strana svou činnost financovat, způsob 

nabývání majetku a jeho využívání. 

Proces registrace politické strany se dělí do dvou částí. V první Ministerstvo 

vnitra zkoumá, zda je návrh na registraci úplný a odpovídá požadavkům dle § 6 ZPS 

a až v druhé části následuje věcný přezkum stanov. Ministerstvo dle § 7 ZPS návrh 

posoudí, pokud v něm zjistí chyby, neúplné či nepřesné údaje, vyzve přípravný výbor 

písemně do pěti dnů k nápravě. Pokud na nedostatky návrhu neupozorní 

Ministerstvo vnitra do deseti dnů od doručení návrhu, má se za to, že návrh 

nedostatky nemá.  

Pokud je zjištěno, že jsou stanovy strany v rozporu s § 1 až 5 a 6 odst. 3 a 4 

ZPS, rozhodne ministerstvo o neprovedení registrace. Opravným prostředkem proti 

rozhodnutí je správní žaloba, která musí být podána do 30 dnů od doručení 

rozhodnutí. V případě, že nejsou žádné rozpory, provede registraci do 15 dnů od 

                                                 
26 KYSELA, J., KOKEŠ, M., Zákon o sdružování v politických stranách a politických hnutích. Komentář. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. ISBN 978-80-7552-731-8, s. 38. 
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zahájení řízení, přičemž dnem zahájení řízení je podle ustanovení § 7 odst. 5 ZPS den, 

kdy je doručen návrh na registraci, který nemá nedostatky, případně den, 

kdy rozhodnutí soudu, jímž bylo určeno, že návrh nemá nedostatky, nabylo právní 

moci. Aby bylo zamezeno nečinnosti ministerstva, byla odst. 3 zakotvena lhůta deseti 

dnů po doručení návrhu, během níž může ministerstvo upozornit na nedostatky 

v návrhu, pokud tak neučiní, má se za to, že návrh na registraci nemá nedostatky.  

Strany musí splňovat podmínky, respektive nepřekračovat zákazy, jež jsou 

vyjmenovány v § 4 a 5 ZPS. Z jejich formulace je patrné, že Ministerstvo vnitra může 

preventivně zasáhnout do práva sdružovat se v politických stranách tím, že odmítne 

registraci strany. Tento zásah je krajní možností a mělo by k němu docházet jen 

v opravdu výjimečně závažných případech, kdy je naprosto zjevná nutnost takového 

zásahu srovnatelného s pozastavením činnosti nebo rozpuštěním politické strany 

a lze jej považovat za formu obranyschopné demokracie.27 

Strany tedy musí: 

 uznávat Ústavní pořádek a zákony, 

 respektovat demokratické základy státu, 

 mít demokratické stanovy a demokraticky ustanovené orgány, 

 mít program a vykonávat činnost, která neohrožuje mravnost, veřejný 

pořádek nebo práva a svobodu občanů. 

Strany naopak nesmí: 

 být ozbrojené ani zřizovat ozbrojené složky, 

 vykonávat funkce státního orgánu a tyto orgány nahrazovat či řídit, 

 zakládat a organizovat činnost na pracovištích podle zvláštních zákonů, 

 směřovat k odstranění demokratických základů státu, 

 směřovat k uchopení a držení moci zamezující druhým stranám a hnutím 

ucházet se ústavními prostředky o moc, 

 svou činnost směřovat k potlačení rovnoprávnosti občanů.28 

                                                 
27 Tamtéž, s. 20-21. 

28 KLÍMA, K., Ústavní právo. 5. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
2016. ISBN 978-80-7380-606-4, s 236-237. 
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Co se otázky funkcí politických stran týká, připojil se Nejvyšší správní soud 

ve své judikatuře k Hesseho tzv. statusové teorii, která se zaměřuje na vztahy mezi 

politickými stranami a společností, ostatními politickými stranami a státem. Jedná se 

o status svobody ve vztahu ke státu, status rovnosti k ostatním stranám a status 

otevřenosti (transparentnosti) ve vztahu ke společnosti. Judikaturou byl dovozen 

i čtvrtý status vnitrostranické demokracie pro vztahy uvnitř politické strany, 

jež vychází ze statusu otevřenosti, ale působí dovnitř strany.29 Podrobněji se výkladu 

statusové teorie věnuje druhá podkapitola věnovaná německé úpravě, považuji však 

za žádoucí alespoň uvést obsah statusové teorie ve vztahu k českému právnímu řádu. 

Rovnost zúčastněných subjektů je nutným předpokladem svobodné soutěže 

politických stran. Nemůže tedy dojít ke zvýhodnění kteréhokoliv ze subjektů 

v jakékoliv formě a ani nesmí být některý ze subjektů diskriminován.30 Toto rovné 

postavení všech stran je založeno právními předpisy, které pro všechny strany 

stanovují stejné povinnosti a přiznávají jim stejná práva. Status rovnosti prostupuje 

celou existencí a veškerou činností politické strany od jejího vzniku zákonem 

stanoveným postupem až k jejímu zániku pouze ze zákonných důvodů. 

Status svobody nalezneme, obdobně jako v Německu, přímo na ústavní úrovni, 

konkrétně v čl. 20 odst. 2 a 4 Listiny. Každý odstavec se dotýká jedné z rovin statusu 

svobody s ohledem k tomu, zda je přiznaný jednotlivým členům či stranám jako 

samostatným subjektům. V odstavci druhém je zakotveno právo občanů svobodně 

zakládat a sdružovat se v politických stranách, zatímco v odstavci čtvrtém nalezneme 

oddělení politických stran od státu. 

V první rovině je politické právo přiznáno výhradně občanům České republiky, 

kteří mohou být členy pouze jedné politické strany, hovoříme tedy o „exkluzivitě“ 

členství. Ovšem v tomto případě jde spíše o morální apel a za dvojí členství nehrozí 

jiný postih než vyloučení ze strany. Cizinci, ačkoliv disponují aktivním i pasivním 

volebním právem ve volbách do místních zastupitelstev a Evropského parlamentu, 

nemohou být členy politických stran. Za problematický považuje V. Šimíček zejména 

fakt, že podávat kandidátní listiny do voleb do Evropského parlamentu jsou 

                                                 
29 Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. II. ÚS 1969/10 ze dne 27. prosince 2011 
(N 219/63 SbNU 515). 

30 HORSKÁ, Z., PEZL, T., Článek 20. In KLÍMA, Karel. Komentář k Ústavě a Listině. 2. vyd. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. ISBN 978-80-7380-140-3, s. 1136. 
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oprávněny pouze politické strany. Cizinci jsou sice oprávněni kandidovat, ale bez 

účasti v politické straně je tato kandidatura jen obtížně proveditelná.31  

Rovina druhá je pak zárukou oddělení politických stran od státu. 

Podle V. Šimíčka se jedná o jeden ze základních principů, který je určující pro 

postavení politických stran v našem právním řádu, „(…) zejména s ohledem na dřívější 

komunistický režim, který vytvořil instituci tzv. státostrany, která měla dokonce ústavně 

garantovanou vedoucí roli ve státě a společnosti.“32 V souvislosti s tímto uvádí, 

že obdobné ústavní oddělení politických stran od státu není běžné v demokratických 

státech, které nemají historickou zkušenost s totalitním režimem, v jejich případě 

je oddělení stran od státu samozřejmostí, kterou není třeba zakotvovat.33 

Politické strany ovšem oddělením od státu nezískaly postavení 

soukromoprávních spolků a nadále plní úkoly veřejného zájmu v souladu s Ústavou.34 

Princip oddělení politických stran od státu garantuje svobodnou a rovnou soutěž 

politických sil v demokratické společnosti zakotvenou ve čl. 22 Listiny. Zůstává však 

otázkou, zda je tento princip plně dodržován, zejména s ohledem na částečné státní 

financování politických stran, přičemž se této problematice bude blíže věnovat druhá 

kapitola této práce. 

Třetím statusem je otevřenost (transparentnost) politických stran, 

která umožňuje vnitřní i vnější kontrolu stran, přitom vnitřní kontrola se vlivem 

judikatury vydělila do samostatného čtvrtého statusu. Ve vztahu k veřejnosti se pak 

většina zveřejňovaných informací dotýká zejména způsobu financování politických 

stran a povinností s tím souvisejících, přičemž podrobněji se tomuto tématu věnuje 

druhá kapitola této práce. Přesto ale existuje i jiný projev statusu transparentnosti, 

kterým je povinnost politických stran zveřejňovat informace v rejstříku vedeném 

                                                 
31 ŠIMÍČEK, V., Čl. 5 (Politický systém). In: BAHÝĹOVÁ, L., FILIP, J., MOLEK, P., PODHRÁZKÝ, M., 
SUCHÁNEK, R., ŠIMÍČEK, V., VYHNÁLEK, L. Ústava České republiky: komentář. Praha: Linde, 2010. 
ISBN 978-80-7201-814-7, s. 103. 

32 ŠIMÍČEK, V., Politické strany v ústavním pořádku ČR. In KYSELA, J., Deset let Ústavy České republiky: 
východiska, stav, perspektivy: sborník příspěvků. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. ISBN 80-86432-45-9, 
s. 250. 

33 ŠIMÍČEK, V., Čl. 20 (Sdružovací právo). In: Wagnerová, E., Šimíček, V., Langášek, T., Pospíšil, I. a kol. 
Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s. 2012. 
ISBN 978-80-7357-750-6, s. 489. 

34 Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn Pl. ÚS 26/94 ze dne 18. října 1995 č. 296/1995 Sb. 
(N 62/4 SbNU 113). 
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Ministerstvem vnitra a jakékoliv změny stanov či jiných údajů v něm zapsaných zaslat 

ministerstvu do 15 dnů od změny, aby občané, straníci a zejména pak voliči měli šanci 

seznámit se se všemi důležitými podklady týkajícími se stran. 

Čtvrtý status, tedy požadavek vnitrostranické demokracie, musí být naplněn 

již při vzniku politické strany, jelikož se jedná o jednu z esenciálních součástí stanov 

(organizačního řádu) strany. Podle ustanovení § 6 odst. 2 písm. b) ZPS, musí stanovy 

uvádět vedle ustanovení o organizačních jednotkách (bod 5), také orgány strany, 

včetně orgánů statutárních, rozhodčích a revizních a zejména způsob jejich 

ustavování (bod 6). Pro ustavení orgánů strany je v § 6 odst. 5 ZPS určena lhůta 

šest měsíců od registrace strany. Po marném uplynutí této lhůty je ministerstvo 

povinno podat vládě návrh na pozastavení činnosti strany. 

Principy, kterými by se při tvorbě stanov měly politické strany řídit, 

jsou zejména ochrana menšiny, rovnost šancí a zákaz diskriminace. V případě 

nedodržení těchto principů by totiž mohlo dojít k vytvoření strany na principu 

„vůdce“ či její oligarchizaci. Pokud by totiž například orgány strany nebyly 

ustavovány na základě vůle většiny při dodržování předem jasně daných pravidel, ve 

volbě na principu demokratických voleb by rozhodovala například o sestavování 

kandidátních listin nebo programovém směřování strany pouze malá skupina osob 

a mohlo by dojít k potlačení názoru většiny straníků.35 J. Ondřejková však uvádí, 

že pokud strana není homogenní a střetává se v ní více názorových proudů, jsou 

šance na to, aby se podílela na vládě a to právě z důvodu roztříštěnosti a 

nejednoznačnosti působení vně strany.36  

Za problematické, z hlediska vnitrostranické demokracie, pokládá J. Kysela 

například stanovy hnutí ANO 2011, které po změně v roce 2017 umožňují nyní 

předsedovi hnutí libovolně doplňovat, vyškrtávat či měnit pořadí na kandidátních 

listinách pro všechny volby, a to již poté, co byly tyto listiny schváleny 

předsednictvem.37 Svůj pohled vyjádřil v rozhovoru zveřejněném na serveru E15.cz: 

                                                 
35 KYSELA, J., KOKEŠ, M., Zákon o sdružování v politických stranách a politických hnutích. Komentář. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. ISBN 978-80-7552-731-8, s. 23. 

36 ONDŘEJKOVÁ, J., Vnitrostranická demokracie – několik poznámek na okraj tématu. In: ANTOŠ, M., 
WINTR, J. (eds.): Volby, demokracie a politické svobody. Praha: Leges, 2010. ISBN 978-80-87212-62-2, 
s. 148-149.  

37 Čl. 12 odst. 6 stanov hnutí ANO 2011, schválených dne 26. února 2017. Dostupné z: 
https://www.anobudelip.cz/file/edee/2017/stanovy-schvalene-iv.-celostatnim-snemem.pdf. 

https://www.anobudelip.cz/file/edee/2017/stanovy-schvalene-iv.-celostatnim-snemem.pdf
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„Není asi příliš pravděpodobné, že si do stanov někdo napíše, že strana je organizovaná 

na vůdcovském principu, což ovšem neznamená, že na takovém principu organizovaná 

není. Čím je politická strana důležitější, tím více to vadí, protože neplní funkce agregace 

a reprezentace zájmů občanů-voličů“.38 S tímto konstatováním nelze než souhlasit, 

přesto byly stanovy hnutí Ministerstvem vnitra zaregistrovány ve znění, do určité 

míry, omezujícím vnitrostranickou demokracii. 

Za záruku dodržování statusu vnitrostranické demokracie lze považovat 

širokou a zejména pak aktivní členskou základnu. Pouze členové strany rozhodují 

o personálním složení orgánů strany, a tím ovlivňují její směřování. Zákonná úprava 

neurčuje minimální počet členů, která politická strana musí mít, aby byla zajištěna 

vnitřní demokracie. Přesto je žádoucí, aby se na činnosti aktivně podílel co největší 

počet osob pro zajištění legitimity volených orgánů strany. 

 

 

                                                 
38 OTTO, P., ANO má vůdce: schválené stanovy hnutí jsou nedemokratické, tvrdí právník. In: E15.cz 
(online). 28. března 2017 (cit. 21. února 2018). Dostupné z: 
http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/ano-ma-vudce-schvalene-stanovy-hnuti-jsou-nedemokraticke-
tvrdi-pravnik-1330476. 

http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/ano-ma-vudce-schvalene-stanovy-hnuti-jsou-nedemokraticke-tvrdi-pravnik-1330476
http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/ano-ma-vudce-schvalene-stanovy-hnuti-jsou-nedemokraticke-tvrdi-pravnik-1330476
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1.2 Pojem politické strany v německém právním řádu 

Spolková republika Německo bývá často označována za tzv. Parteienstaat, 

tedy za takový stát, kde politické strany tvoří ústřední roli v rámci tamního 

politického systému.39 Tuto ústřední roli však nehrály vždy, naopak k dnešnímu stavu 

vedla dlouhá a komplikovaná cesta. 

Přestože se samotný pojem politická strana objevuje již v německém 

Základním zákoně z roku 1949, legální definice se dočkal až o 18 let později v zákoně 

o politických stranách, nikoliv na ústavní úrovni. Již pouhé zakotvení v článku 21 GG, 

tedy bezprostředně v návaznosti na zakotvení demokratického a spolkového státu 

v článku 20 GG, dává znát, jak významné postavení německý zákonodárce politickým 

stranám v nově vzniklém státě přikládal, zejména pokud toto srovnáme 

se zakotvením politických stran ve Výmarské ústavě, kde byly pouze povrchně 

zmíněny ve článku 130 odst. 1 přikazoval úředníkům v rámci činnosti sloužit celé 

společnosti a nikoli politické straně, v odst. 2 byla pak všem úředníkům zaručena 

svoboda politického smýšlení a svoboda sdružovací.40 

Ústavní základy práva politických stran v Základním zákoně 

Německá ústava z roku 1949 byla první celostátní ústavou, kde došlo 

k podrobnější úpravě politických stran. Již o dva roky dříve k tomuto sice došlo 

ve spolkové zemi Bádensko, konkrétně v čl. 118 a násl.,41 přesto lze úpravu 

v Základnám zákoně považovat za převratnou, jelikož určila nejen hlavní úkol 

politických stran, ale zejména pak jejich fungování dovnitř i navenek a také základní 

podmínky pro zákaz politické strany. Pokud bychom hledali spojitost mezi státy, 

které zvolily výslovnou úpravu politických stran ve své ústavě, zjistíme, že se jedná 

                                                 
39 STÖSS, R. Parteienstaat oder Parteiendemokratie?. In: GABRIEL O. W., STÖSS. R., 
1997. Parteiendemokratie in Deutschland. Opladen: Westdt. Verl. 1997. ISBN 9783531130606, s. 32. 

40 Reichsgesetzblatt 1919, S. 1383, (Die Verfassung des Deutschen Reichs – Výmarská ústava)  

Artikel 130 

(1) Die Beamten sind Diener der Gesamtheit, nicht einer Partei. 

(2) Allen Beamten wird die Freiheit ihrer politischen Gesinnung und die Vereinigungsfreiheit 
gewährleistet. 

41 TSATSOS, D. Die politischen Parteien in der Grundgesetzordnung In: GABRIEL O. W., NIEDERMAYER, 
O., STÖSS, R., 1997. Parteiendemokratie in Deutschland. Opladen: Westdt. Verl. 1997. 
ISBN 9783531130606, s. 137. 
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povětšinou o státy s pozdějším přijetím ústav a především se jedná o státy, které měly 

nedávnou zkušenost s totalitním režimem, ať už jde o již zmíněnou SRN, Itálii, 

či v devadesátých letech země střední a východní Evropy, jež patřily do východního 

bloku.42 

čl. 21 Základního zákona 

(1) Strany spolupůsobí při tvorbě politické vůle lidu. Jejich zakládání je 

svobodné. Jejich vnitřní řád musí odpovídat demokratickým zásadám. O původu 

a použití svých prostředků jakožto i o svém majetku musí veřejně skládat účty. 

(2) Strany, které svými cíli nebo chováním svých stoupenců směřují k tomu, 

aby poškodily nebo odstranily svobodné demokratické zřízení nebo ohrozily trvání 

Spolkové republiky Německa, jsou protiústavní.  

(3) Strany, které svými cíli nebo chováním svých stoupenců směřují k tomu, 

aby poškodily nebo odstranily svobodné demokratické zřízení nebo ohrozily trvání 

Spolkové republiky Německa, jsou vyloučeny ze státního financování. Bude-li vyloučení 

potvrzeno, budou omezeny také daňová zvýhodnění a příspěvky těmto stranám. 

(4) O otázce protiústavnosti podle odstavce 2 stejně jako o vyloučení ze státního 

financování podle odstavce 3 rozhoduje Spolkový ústavní soud. 

(5) Blíže upraví spolkové zákony. 

Z čl. 21 odst. 1 větě první GG zjistíme zejména hlavní úkol politické strany, 

tedy spolupůsobení při tvorbě politické vůle lidu. Z této věty je patrné, že politické 

strany tvoří nenahraditelný mezičlánek mezi lidem a orgány státu. Jsou tudíž 

základním projevem suverenity lidu, který je hlavním stavebním kamenem 

demokratického principu zakotveného ve čl. 20 GG. Vedlejším úkolem je pak 

artikulovat tendence společnosti a vývoj všeobecného mínění.  

Čl. 21 odst. 1 věta druhá GG určuje první ze statusů politických stran – 

status svobody. Ten se ovšem neomezuje pouze na svobodné zakládání politických 

stran, nýbrž provází celou jejich existenci. Třetí věta se týká dalšího ze statusů 

politických stran, tedy vnitrostranické demokracie a uspořádání strany dovnitř. 

                                                 
42 ŠIMÍČEK, V. Politické strany v ústavním pořádku ČR. In KYSELA, J., Deset let Ústavy České republiky: 
východiska, stav, perspektivy: sborník příspěvků. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. ISBN 80-86432-45-9, 
s. 242. 
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Poslední věta týkající se transparentnosti financování politických stran je základem 

statusu otevřenosti neboli transparentnosti politických stran, který úzce souvisí se 

statusem vnitrostranické demokracie. Odstavec druhý se věnuje podmínkám, které 

musí politická strana naplnit, aby mohlo dojít k zásahu do její svobody a mohlo být 

rozhodnuto o její protiústavnosti a následném zrušení.  

V pátém odstavci pak nalezneme zmocnění k vydání spolkových zákonů 

upravujících politické strany. Klíčovou normou je z tohoto hlediska zákon 

o politických stranách z roku 1967, který upravuje jak samotný pojem politické 

strany a její postavení, tak otázky vnitřního uspořádání strany, státního financování, 

dále povinnosti a způsob vedení účetnictví či provedení rozhodnutí o protiústavnosti 

politické strany.  

Po novele z 19. května 2017 došlo, v reakci na rozsudek Spolkového ústavního 

soudu,43  k doplnění odstavce třetího o možnost omezení financování, resp. daňového 

zvýhodnění a příspěvků pro strany, u nichž bylo Spolkovým ústavním soudem 

zjištěno porušení ustanovení odstavce druhého. Pravomoc rozhodovat o otázkách 

protiústavnosti a případného omezení financování politických stran zůstala i nadále 

Spolkovému ústavnímu soudu, přičemž zakotvení této pravomoci se po novele 

přesunulo z odst. 2 věty druhé do nového odst. 4, který tuto pravomoc rozšířil 

v souladu s novou možností omezení financování politických stran. 

Pojem politická strana a jeho definice v zákoně  

Jak bylo uvedeno výše, samotný Základní zákon pojem politické strany 

nevysvětluje, k jeho přesné definici došlo až přijetím PartG. Část teorie však 

dlouhodobě odmítala, aby ústavněprávní pojem byl definován běžným spolkovým 

zákonem, definice byla proto všeobecně uznána až na základě rozhodnutí Spolkového 

ústavního soudu,44 které potvrdilo znění pojmu politická strana uvedeného 

v § 2 PartG.: 

„Politické strany jsou sdružení občanů, která se snaží trvale nebo dlouhodoběji 

ovlivnit politické utváření vůle v oblasti spolku nebo některé ze zemí a chtějí 

                                                 
43 Rozhodnutí Spolkového ústavního soudu, BVerfGE 2 BvB 1/13 ze dne 17. ledna 2017 týkající se 
návrhu na zakázání politické strany NPD II. 

44 Rozhodnutí Spolkového ústavního soudu, BVerfGE 2 BvB 1/93 ze dne 17. listopadu 1994 týkající se 
pojmu politické strany I. 
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spolupůsobit na zastoupení lidu v Německém Spolkovém sněmu nebo Zemském sněmu, 

a to za předpokladu, že celkový obraz skutečných poměrů, zejména s ohledem na rozsah 

a pevnost své organizace, počet svých členů a jejich vystupování na veřejnosti skýtají 

dostatečnou záruku vážnosti svých cílů.“45 

Z výše uvedené definice vyplývají čtyři základní znaky, které musí politické 

strany naplňovat:  

 sdružení občanů, 

 trvalá nebo dlouhodobá organizace tohoto sdružení, 

 cílem je zastoupení lidu ve Spolkovém nebo Zemském sněmu, 

 vážnost těchto cílů46 

Politické strany jsou organizovaným sdružením fyzických osob, zejména 

občanů, kteří jsou nositeli suverenity lidu. Esenciální je ale i jejich vnitřní organizace, 

neboť neorganizovaná uskupení nesplňují základní podmínku, aby byla považována 

za politické strany.  

Kromě toho musí každá politická strana mít za cíl prosazovat své představy 

a cíle na půdě Spolkového či zemského sněmu. Jak je přesněji určeno 

v § 2 odst. 2 PartG, dostačuje ke ztrátě postavení politické strany, pokud se v průběhu 

šesti let nezúčastní spolkových či zemských voleb a nespadá tak pod ochranu 

čl. 21 GG, ale jde pouze o způsob výkonu svobody sdružovací dle čl. 9 GG. Přesto 

takovéto straně, která přišla o svůj status, nic nebrání, aby se v příštích volbách opět 

ucházela o hlasy voličů a znovu byla považována za politickou stranu. Obdobně ztratí 

status politické strany takové uskupení, které po dobu šesti let nepodalo účetní 

zprávu předsedovi Spolkového sněmu podle ustanovení § 23 PartG. 

Vážnost účasti na volbách musí existovat objektivně, nikoliv pouze z pohledu 

strany.47 Toto se projevuje například v tom, že strana musí být po stránce organizační 

                                                 
45 § 2 (1) Parteien sind Vereinigungen von Bürgern, die dauernd oder für längere Zeit für den Bereich des 
Bundes oder eines Landes auf die politische Willensbildung Einfluß nehmen und an der Vertretung des 
Volkes im Deutschen Bundestag oder einem Landtag mitwirken wollen, wenn sie nach dem Gesamtbild 
der tatsächlichen Verhältnisse, insbesondere nach Umfang und Festigkeit ihrer Organisation, nach der 
Zahl ihrer Mitglieder und nach ihrem Hervortreten in der Öffentlichkeit eine ausreichende Gewähr für die 
Ernsthaftigkeit dieser Zielsetzung bieten. Mitglieder einer Partei können nur natürliche Personen sein. 

46 MERTEN, H. Rechtliche Grundlagen der Parteiendemokratie. In: DECKER, F., NEU, V. Handbuch der 
deutschen Parteien. 3. Auflage. Wiesbaden: Springer VS, 2018. ISBN 978-3-658-17994-6, s. 59. 
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nebo co do počtu členů schopna plnit typické stranické úkoly, zejména se pak 

spolupodílet na činnosti zákonodárného sboru.  

Strany působící pouze na komunální, jakož i evropské úrovni, nejsou sice 

výslovně zahrnuty do definice § 2 PartG, jde však již o názor překonaný. Pokud 

voličské uskupení (Wählergemeinschaft) na komunální úrovni dodrží další ústavně 

stanovené podmínky, požadované po politických stranách, lze mu dle judikatury 

přiznat některá zvýhodnění ve stejném rozsahu.48 V případě výlučně evropských 

stran nebylo jistě záměrem zákonodárce je vyloučit, ale jde o prostý důsledek faktu, 

že první přímé volby do Evropského parlamentu se konaly až po přijetí PartG. 

Evropské politické strany jsou pojmem zaštítěny i vzhledem k tomu, že při úspěchu 

při volbách do Evropského parlamentu vzniká nárok na přímé státní financování.  

Ve třetím odstavci je poté stanovena další výjimka z definice v podobě 

politických stran, jejichž členové jsou většinou cizinci (Ausländerparteien) 

nebo jejichž sídlo se nachází mimo území Spolkové republiky (Exterritorialparteien). 

Toto vynětí je, obdobně jako v České republice, odůvodněno úzkou souvislostí mezi 

činností politických stran a volebním právem, kterým cizinci většinově nedisponují. 

Statusová teorie 

Statusová teorie se poprvé v odborné literatuře objevila v práci K. Hesse,49 

který ovšem zmiňoval pouze tři původní statusy (svobody, rovnosti 

a transparentnosti). Tuto teorii převzal a dále rozpracoval M. Morlok,50 jenž doplnil 

čtvrtý status, jímž je vnitrostranická demokracie. V této podobě převzal statusovou 

teorii například český Nejvyšší správní soud ve své judikatuře týkající se politických 

stran (první část této kapitoly věnována českému právnímu prostředí). 

Každý ze statusů může fungovat pouze v souvislosti s ostatními, tudíž jsou na sobě 

závislé a existence celého systému je podmíněna funkčností každého z nich.  

                                                 
47 Tamtéž, s. 60. 

48 Rozhodnutí Spolkového ústavního soudu, BVerfGE 2 BvL 64/93, ze dne 29. září 1998 týkající se 
komunálního sdružení voličů. 

49 HESSE, K., Die verfassungsrechtliche Stellung der politischen Parteien im modernen Staat. In: HESSE, 
K., KAFKA, G. E., BETTERMANN, K. A., MELICHAR, E., Die verfassungsrechtliche Stellung der politischen 
Parteien im modernen Staat, Das Verwaltungsverfahren: Berichte. 1. Berlin: de Gruyter, 1959. 
ISBN 978-3-11-090664-6, s, 11-52. 

50 MORLOK, M., Art 21. In: DREIER, H., und BAUER, H., Grundgesetz: Kommentar. 3. Auflage. Tübingen: 
Mohr Siebeck. 2015. ISBN 9783161504945, s. 346-419. 
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Status svobody 

První ze statusů vyplývá přímo ze znění čl. 21 odst. 1 věty druhé GG, kde jej 

nalezneme zakotven v podobě svobodného založení politické strany. Samostatně 

se nejedná o přímo vymahatelné právo, tímto se stává až ve spojení s čl. 9 odst. 1 GG, 

tedy právem sdružovacím. Předmětem je v prvé řadě svobodný vznik politických 

stran. Stejně významně se ale svoboda projevuje v rámci celé existence a veškeré 

činnosti politické strany, což se může projevit i sloučením s jinou politickou stranou 

či právem politickou stranu rozpustit. 

Cílem přiznání statusu svobody je pak oproštění politických stran od vlivu 

a libovůle státní moci a zajištění existence pluralitního stranického systému. Německý 

zákon o politických stranách předepisuje pouze málo pravidel, která musí strana 

ke svému založení dodržet, aby svoboda sdružovat se v politických stranách byla 

co nejširší. Jde především o podmínku zvolit si jméno odlišné od jména jiné, 

již existující strany (§ 4 PartG) nebo nutnost existence písemných stanov a programu 

(§ 6 PartG). 

Nositelem tohoto statusu mohou být jak samotné politické strany jako 

organizace, tak i jejich členové jakožto jednotlivci. V případě jednotlivce se pak 

svoboda neomezuje pouze na vstup do politické strany, ale i na setrvání v ní 

(§ 10 odst. 4 PartG), podílení se na její činnosti a také na okamžité vystoupení 

ze strany. Svoboda politických stran ve smyslu svobody jednotlivce je však omezena 

pouze na občany státu, což vychází z článku čl. 9 GG, který neupravuje práva cizinců 

a vychází z principu suverenity lidu. Z tohoto důvodu není možné sdružení, 

jehož členové jsou většinově cizinci, považovat za politickou stranu. Přestože zákon 

umožňuje členství cizinců v politických stranách, některé strany tuto možnost 

ve svých stanovách omezují hlavně podmínkou dlouhodobého pobytu ve Spolkové 

republice.51 

Předmětem statusu svobody, jehož nositelem je strana samotná, jsou výhradně 

činnosti typické pro politické strany, tedy spolupůsobení při tvorbě politické vůle lidu 

s činností v oblasti kulturní či hospodářské, nikoliv však činnosti, jejichž výhradním 

                                                 
51 V případě FDP se požaduje dvouletý pobyt, CDU vyžaduje pobyt alespoň po dobu jednoho roku, 
ovšem poté umožňuje členství pouze občanům členských států EU, pro občany třetích zemí existuje 
pouze možnost spolupracovat jako host. 
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cílem je výdělečná činnost. Na rozdíl od běžných spolků jsou v případě politických 

stran chráněny také činnosti nespadající pod ochranu jiného základního práva.52 

Dalšími projevy statusu svobody jsou tedy například svobodná organizace, směřování 

programových cílů nebo otázky týkající se členů strany, způsobů vedení kampaně, 

či jejího financování. 

Status rovnosti 

Dodržení statusu rovnosti, nebo také rovnosti příležitostí, je naprosto závislé 

od statusu svobody. Platí zde vztah svobody díky rovnosti a rovnost díky svobodě. 

Je také nezbytnou podmínkou existence volné soutěže politických stran, zejména 

v souvislosti s procesem voleb. Byl Spolkovým ústavním soudem uznán jako nepsaný 

ústavněprávní princip, přestože není výslovně zakotven ve znění čl. 21 GG.53 

Zakotvení rovnosti příležitostí v § 5 PartG odst. 1 věta třetí, došlo k omezení tohoto 

statusu, například ve vztahu k rozsahu prostoru vyhrazeného v televizním vysílání 

pro předvolební kampaň. Význam a postavení politických stran je určováno zejména 

podle výsledku v posledních celostátních volbách. Vedle tohoto výslovného pravidla 

bývají v praxi využívány také počty členů, výsledky průzkumů veřejného mínění, 

doba činnosti strany nebo zastoupení ve Spolkovém sněmu. Jádrem statusu rovnosti 

je zásadní rovnost nakládání se všemi politickými stranami, ať už jde o rovnost jejich 

postavení na počátku existence, tedy jejich vzniku, nebo o stejné podmínky v rámci 

politické soutěže, aby se „menšiny dneška měly šanci stát se většinami zítřka.“54 

Další výjimkou z rovnosti příležitostí politických stran je kupříkladu 5 % 

uzavírací klauzule při volbách do Spolkového sněmu. Tato však byla rozhodnutím 

Spolkového ústavního soudu uznána na přiměřenou, když převážil zájem o fungování 

parlamentu a možnosti složení stabilní vlády nad tím, aby mohla být zastoupena 

                                                 
52 Prommer, J., Zu den Privilegien politischer Parteien. In: MIP 2014, 20. Jahrgang. Düsseldorf: Institut 
für Deutsches und Internationales Parteienrecht und Parteienforschung, 2014. ISSN 2192-3833, s. 17. 

53 Rozhodnutí Spolkového ústavního soudu, 1 BvB 1/51, ze dne 23. října 1952 týkající se zákazu 
Socialistické říšské strany (SRP). 

54 HESSE, K., Die verfassungsrechtliche Stellung der politischen Parteien im modernen Staat. In: HESSE, 
K., KAFKA, G. E., BETTERMANN, K. A., MELICHAR, E., Die verfassungsrechtliche Stellung der politischen 
Parteien im modernen Staat, Das Verwaltungsverfahren: Berichte. 1. Berlin: de Gruyter, 1959. 
ISBN 978-3-11-090664-6, s. 20. 
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každá politická strana, která obdržela dostatečný počet hlasů pro zisk, byť jednoho 

mandátu.55 

Status otevřenosti (transparentnosti)  

Přestože je status otevřeností nejvýznamněji spjatý s kontrolou financování 

politických stran, která je i výslovně uvedena v čl. 21 odst. 1 věty třetí GG, 

jeho projevy nalezneme také v běžných aktivitách strany. Cílem tohoto statusu je 

možnost kontroly politických stran, jakožto prostředníka mezi občany a státem, 

a dohled nad jejich činností. Bez transparentnosti a informací není pro občana možné 

získat úplný přehled o aktivitách a situaci ve straně ucházející se o jeho hlasy 

ve volbách.  

Vedle ústavně zakotvené povinnosti zveřejňovat původ majetku a skládat účty, 

které se budu blíže věnovat v druhé kapitole této práce, je každá strana povinna 

zpřístupnit veřejnosti znění svého programu a stanov, přičemž tato povinnost 

je založena zákonem o politických stranách. Svým členům je strana povinna 

zpřístupnit zprávu o činnosti strany v ustanovení § 9 odst. 5 PartG stejně jako výroční 

finanční zprávu, ke které se mají členové možnost vyjádřit v diskuzi. Zvláštním 

projevem statusu transparentnosti je právo členů účastnit se jednání stranických 

rozhodčích soudů (Parteischiedsgerichte),56 strany však mohou ve svých stanovách 

umožnit přítomnost i nestranické veřejnosti. Členům také náleží právo nahlížet 

případně požadovat výpisy ze seznamu členů.  

Status vnitrostranické demokracie  

Povinnost dodržování vnitrostranické demokracie je zakotven přímo ve znění 

čl. 21 odst. 1 věty třetí GG, dle kterého musí vnitřní uspořádání strany odpovídat 

demokratickým zásadám, čímž má být občanům umožněno spolupodílet se na tvorbě 

politické vůle lidu prostřednictvím zapojení se v politických stranách.  

Tento, naposled přidaný, status se dotýká zejména vztahu příznivců a členů 

ke straně samotné. Projevy jeho dodržování jsou především stanovy strany, 

                                                 
55 Rozhodnutí Spolkového ústavního soudu BVerfGE 1, 208 ze dne 5. dubna 1952 týkající se uzavírací 
klauzule ve volebním zákoně do zemského sněmu ve Šlesvicku - Holštýnsku. 

56 Podle ustanovení § 14 PartG jsou strany povinné zřizovat stranické rozhodčí soudy, které rozhodují 
spory strany či oblastních organizací s jednotlivými členy, případně spory o výklad a aplikaci stanov. 
Zásadní je jejich činnost při posuzování správnosti rozhodnutí o vyloučení člena strany či jeho 
nepřijetí. 
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její volební program, místní dělení a způsobu, kterým dochází k rozhodování uvnitř 

strany a jakým je určováno a legitimováno vedení strany. Dle názoru Spolkového 

ústavního soudu musí „budování strany vycházet odspoda nahoru“.57 Při jejich řízení 

platí pro politické strany obdobná pravidla, jako pro státní orgány. Není tedy možné, 

aby se stranické orgány ustavovaly libovolně, ale jejich složení musí vycházet 

z pravidelných voleb.58 Také ve stranických orgánech musí dojít k uplatnění principu 

volby na čas, aby bylo možné eliminovat vznik strany vůdcovského typu.  

Mnohost a různorodost názorů ve straně je odrazem situace panující 

ve společnosti a zejména v řadách podporovatelů strany. Pokud by došlo k tomu, 

že ve straně činí zásadní rozhodnutí pouze úzká skupina osob, či dokonce jediná 

osoba, která nedbá na mnohost názorů dalších spolustraníků, sdružení by rozhodně 

nenaplňovalo status vnitrostranické demokracie a nemohlo by být považováno 

za politickou stranu. Právě pluralita názorů a možnost je prosadit je základní 

premisou řádného fungování strany. A zároveň toho, aby strana mohla být úspěšná, 

protože vnitrostranická opozice spoluurčuje témata, jež bude politická strana 

akcentovat ve volebním klání. 

V zákoně o politických stranách je zakotvena povinnost rozdělovat stranu 

na místní organizace (§ 6 a násl. PartG). Podrobná úprava, jak k tomuto dojde, je však 

přenechána stranám samotným v povinných stanovách. Často jsou funkce ve stranách 

obsazovány pomocí voleb ve většinovém systému, díky němuž je podporována 

rovnost příležitostí zástupců menšinových názorových hnutí ve straně stát 

se většinovými, podrobněji si však pravidla opět každá strana stanoví samostatně, 

stejně jako například procentní zastoupení žen v předsednictvu.  

Zárukou dodržování vnitrostranické demokracie je povinně zřizovaný 

stranický rozhodčí soud, přičemž členové rozhodčího soudu jsou voleni straníky 

a platí neslučitelnost funkcí člena rozhodčího soudu a člena předsednictva na úrovni 

spolkové i místní. 

                                                 
57 Rozhodnutí Spolkového ústavního soudu BVerfGE 2, 1 ze dne 23. října 1952 týkající se zákazu 
Socialistické říšské strany. 

58 MERTEN, H. Rechtliche Grundlagen der Parteiendemokratie. In: DECKER, F., NEU, V. 2018. Handbuch 
der deutschen Parteien. 3. Auflage. Wiesbaden: Springer VS. ISBN 978-3-658-17994-6, s. 66. 



 28 

1.3 Srovnání úpravy základních otázek práva politických stran 

Politické strany v obou srovnávaných státech sehrávají zásadní roli 

prostředníka mezi státem a společností. Jejich fungování, aktivita a volná soutěž jsou 

předpoklady řádné existence všech demokratických států. I z tohoto důvodu se stala 

ustanovení o politických stranách součástí ústav nejen srovnávaných států. Podobně 

jako u řady dalších evropských států, zejména těch, které mají historickou 

zkušenost s totalitními režimy a chtějí jejich vzniku v budoucnu předcházet udržením 

pluralitního systému politických stran. 

Je zřejmé, že vzhledem ke značenému časovému odstupu přijetí obou ústav 

i na ně navazujících speciálních zákonů věnujících se úpravě politických stran, 

nalezneme podstatné rozdíly právní úpravy politických stran a jejich vnímání 

společností. Zatímco právní vývoj v České republice byl v této oblasti na dlouhé 

desítky let zmražen a až v posledních téměř třiceti letech došlo k jeho oživení, 

Spolková republika Německo v mezidobí získala označení Parteienstaat, 

a je považována za předobraz státu s fungujícím stranickým systémem. 

Přestože právní úprava některých otázek politických stran je v České republice 

podrobnější a zajišťuje fungování stranického systému bez větších problémů, 

ani precizními zákony nelze nahradit vývoj trvající desítky let. Německá úprava 

se obecným otázkám politických stran nevěnuje podrobně, je však doplněna 

rozsáhlou judikaturou Spolkového ústavního soudu (Bundesverfassungsgericht) 

a četnými odbornými publikacemi věnovanými tomuto tématu.  Rozhodnutí českých 

vyšších soudů nejsou tak podrobná a často jsou inspirovaná německými ve snaze 

následovat fungující vzor, obdobně jako je to možné pozorovat v oblasti volebního 

práva. K této inspiraci dochází opakovaně odkazu na statusovou teorii. 

Proces vzniku politických stran 

Jako zásadní vnímám rozdíl způsobu vzniku politických stran. Zatímco česká 

úprava se drží evidenčního principu a Ministerstvo vnitra vede rejstřík politických 

stran a hnutí dle ustanovení § 9 ZPS, ve Spolkové republice Německo politické strany 

nepodléhají žádné státní registraci či povolení a vznikají tedy živelněji. Ani zápis 

do veřejného seznamu politických stran vedeného Spolkovým volebním komisařem 
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(Bundeswahlleiter),59 nemá význam pro jejich vznik. Na celostátní úrovni mají 

předsednictva politických stran povinnost do konce každého kalendářního roku 

zasílat vybrané informace60 týkající se změn stanov, programu a členů předsednictva. 

Přestože německý seznam shromažďuje velké množství informací o všech 

subjektech v něm uvedených, nemají data žádnou průkazní hodnotu a jde spíše 

o formu informování veřejnosti. V seznamu politických stran, které 

k 31. prosinci 2017 dodaly podklady dle ustanovení § 6 odst. 3 PartG, nalezneme 111 

záznamů o aktivních politických stranách, působících na celostátní úrovni.61 Spolkový 

volební komisaře však neodpovídá za správnost zveřejněných podkladů, jedná se 

pouze o informace poskytované občanům a médiím za účelem naplnění statusu 

transparentnosti ve vztahu k veřejnosti. Zápis do seznamu je však nutný pro možnost 

účasti ve volbách. Dle § 18 odst. 2 a 3 Spolkového volebního zákona62 plyne povinnost 

strany zaslat výše uvedené údaje nejpozději do 97. dne před dnem konání voleb 

do Spolkového sněmu, aby mohla ve volbách do Spolkového sněmu kandidovat. 

Až v tomto momentu dochází k přezkoumání veškerých náležitostí, které musí 

politická strana splňovat, aby za takovou mohla býti považována. Dle mého názoru 

neplyne ze zákona povinnost bezodkladně po vzniku zasílat podklady k zápisu 

do seznamu, politické strany mohou učinit kdykoliv v následujících průběhu šesti let, 

aniž by ztratily svůj status. 

V České republice vede Ministerstvo vnitra veřejně přístupný rejstřík 

politických stran a politických hnutí, v němž jsou zapsány všechny politické subjekty 

bez ohledu na to, zda působí na celostátní či obecní úrovni. Výhodou tohoto rejstříku 

je zejména jeho aktuálnost a správnost, jelikož politické strany mají dle § 10 ZPS 

povinnost oznámit změny údajů vyznačovaných v rejstříku do patnácti dnů 

                                                 
59 Spolkový volební komisař a jeho zástupce jsou jmenováni Spolkovým ministrem vnitra na dobu 
neurčitou. Vzhledem k úzké souvislosti bývá vedoucím pravidelně jmenován předseda Spolkového 
statistického úřadu. 

60 Podklady zaslané politickými stranami. Dostupné z: 

https://www.bundeswahlleiter.de/parteien/unterlagensammlung/downloads.html. 

61 1.2 Übersicht ausgewählter Daten politischer Vereinigungen, deren Unterlagen am 31. 12. 2017 gemäß 
§ 6 Abs. 3 PartG beim Bundeswahlleiter hinterlegt sind. In: Ausgewählte Daten politischer 
Vereinigungen. Wiesbaden, Der Bundeswahlleiter, 2018, s. 36-41. Dostupné z:  

http://www.bundeswahlleiter.de/dam/jcr/a9f8dd9d-8cde-48ad-9915-
4cdf030636b5/ausgewaehlte_daten_politischer_vereinigungen.pdf  

62 § 18 odst. 2 Bundeswahlgesetz. 

https://www.bundeswahlleiter.de/parteien/unterlagensammlung/downloads.html
http://www.bundeswahlleiter.de/dam/jcr/a9f8dd9d-8cde-48ad-9915-4cdf030636b5/ausgewaehlte_daten_politischer_vereinigungen.pdf
http://www.bundeswahlleiter.de/dam/jcr/a9f8dd9d-8cde-48ad-9915-4cdf030636b5/ausgewaehlte_daten_politischer_vereinigungen.pdf
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od rozhodnutí příslušného orgánu strany. Počet aktivních subjektů je poté 234, 

přičemž převažují subjekty s označením „politické hnutí“.63 

Domnívám se, že zdánlivě vyšší počet aktivních subjektů v České republice 

je způsoben v první řadě tím, že do seznamu jsou zahrnuty také politické strany 

působící výhradně na místní úrovni. Druhým faktorem je zcela jistě povinná 

registrace. Bez významu není ani množství stran, které se nepokouší o zisk mandátu 

ve volbách. Ve Spolkové republice by mnoho českých politických stran ztratilo svůj 

status právě už jen z důvodu působení výhradně na místní úrovni či neúčasti 

ve volbách po dobu šesti let. Pokud bychom totiž srovnali počet politických stran 

kandidujících v posledních celostátních volbách, ucházelo se o hlasy voličů více 

subjektů právě ve Spolkové republice Německu a to 48,64 České republice se jednalo 

pouze o 31 politických stran a hnutí.65 

Projevy obranyschopné demokracie 

Na tomto místě by bylo běžné hovořit zejména o institutu rozpuštění, případně 

zákazu politické strany z důvodu ohrožování demokratického právního státu její 

činností, rozhodla jsem se ale toto téma vynechat, a to zejména z důvodu, rozsáhlého 

zpracování v jiných diplomových pracích. Tyto instituty však obdobně, jako níže 

uvedené, poskytují ochranu pluralitnímu systému politických stran. 

Zavedením registračního či povolovacího principu získávají veřejné orgány 

nejen lepší přehled o existujících politických stranách, ale zejména lze účinněji 

kontrolovat a předcházet vzniku subjektů, jejichž činnost by mohla být potenciálně 

ohrožující pro veřejný pořádek a můžeme tedy hovořit o formě projevu 

obranyschopné demokracie. Český zákonodárce se vydal touto cestou, která se zdá 

                                                 
63 Rejstřík politických stran a politických hnutí vedený Ministerstvem vnitra. Dostupné z: 
http://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran/Default.aspx. Stav k 5. listopadu 2018. 

64 Připuštěno k volbám do Spolkového sněmu bylo 48 politických stran, z čehož 6 subjektů nakonec 
nekandidovalo. Zveřejněný seznam připuštěných subjektů. Dostupné z: 

https://www.bundeswahlleiter.de/bundestagswahlen/2017/wahlbewerber.html. 

65 Celkové výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Dostupné z: 
https://volby.cz/pls/ps2017/ps2?xjazyk=CZ. 

http://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran/Default.aspx
https://www.bundeswahlleiter.de/bundestagswahlen/2017/wahlbewerber.html
https://volby.cz/pls/ps2017/ps2?xjazyk=CZ
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velmi účinnou, z 39666 politických stran činných na území České republiky, 

došlo k rozpuštění pouze v případě jediného subjektu.67 

Německý právní řád donedávna umožňoval pouze zákaz politických stran 

ohrožující demokratické základy státu, ten byl užit jen ve dvou případech68. Novelou 

čl. 21 odst. 3 GG přibyl další způsob omezení činnosti politických stran, „(…) které 

svými cíli nebo chováním svých stoupenců směřují k tomu, aby poškodily nebo odstranily 

svobodné demokratické zřízení nebo ohrozily trvání Spolkové republiky (…)“,69 kterou 

je omezení státního financování takových stran. Tento institut není možné přirovnat 

k pozastavení činnosti politické strany známému z českého právního řádu, i přesto, 

že strany s pozastavenou činností také (byť pouze dočasně) nedosahují na veřejné 

finance dle ustanovení § 20a odst. 2 písm. c) ZPS.  

Politické strany s pozastavenou činností totiž dle § 14 odst. 2 ZPS mohou činit 

pouze úkony směřující k odstranění stavu, pro nějž byla jejich činnost pozastavena 

a nemohou tak například kandidovat ve volbách. Pokud do jednoho roku nedojde 

k napravení stavu, podává vláda (v případě její nečinnosti do třiceti dnů od doručení 

podnětu pak prezident) žalobu na rozpuštění politické strany podle ustanovení 

§ 13 odst. 5 ZPS. V německém případě strana nadále pokračuje ve své činnosti a není 

přímo vystavena riziku zákazu, pouze přijde o privilegium v podobě státního 

financování. Dalším rozdílem je možnost české strany s pozastavenou činností získat 

finanční příspěvek zpětně dle ustanovení § 20a odst. 4 písm. c) ZPS, a to také 

za období v němž byla její činnost pozastavena, německé strany obdobný nárok 

nemají. 

Úvahy de lege ferenda  

Českou právní úpravu vzniku politických stran na registračním principu 

považuji za propracovanější a zajišťující vyšší míru právní jistoty. Jistě by bylo možno 

namítat omezení svobodného a dobrovolného vzniku a volné soutěže politických 

stran zakotveného v čl. 5 Ústavy, přičemž je však třeba neopomenout ani druhou část 

                                                 
66 Seznam politických stran a hnutí. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-
stran/Default.aspx. Stav ke dni 5. listopadu 2018.  

67 Rozsudek Nejvyššího správního soudu Pst 1/2009 ze dne 17. února 2010. 

68 V roce 1952 byla zakázaná Socialistická říšská strana (Sozialistische Reichspartei), v roce 1956 poté 
Komunistická strana Německa (Kommunistische Partei Deutschlands). 

69 Čl. 21 odst. 3 GG. 

http://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran/Default.aspx
http://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran/Default.aspx
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tohoto ustanovení, tedy požadavek, aby strany respektovaly základní demokratické 

principy a odmítaly násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů.70 Kontrola 

nad činností politických stran státem je nutná již od počátku. V ustanovení § 4 ZPS 

zakotvené meze cílů a činnosti politických stran jsou vodítkem při rozhodování 

Ministerstva vnitra o odmítnutí registrace politické strany případně Nejvyššího 

správního soudu v řízení o návrhu na pozastavení činnosti případně rozpuštění 

politické strany. 

Přesto se domnívám, že německá právní úprava by mohla být do určité míry 

inspirativní. S jistou modifikací by bylo možné zakotvit pozastavení činnosti politické 

strany v případě, že se v průběhu určitého období neúčastnila například žádných 

voleb. Samozřejmě by bylo nutné například prodloužit lhůtu pro odstranění tohoto 

závadného stavu, a to vzhledem k frekvenci voleb, které neprobíhají každoročně 

například na dobu dvou let. 

Za naprosto překonané považuji přiznání práva sdružovat se v politických 

stranách pouze občanům České republiky dle ustanovení čl. 20 odst. 2 Listiny. Nejen, 

že v době volného pohybu osob v rámci Evropské unie se jedná o pravidlo překonané, 

zejména je pro cizince omezující při výkonu pasivního volebního práva v rámci voleb 

do zastupitelstev obcí, pro které jsou kandidátní listiny schvalovány výhradně členy 

politických stran a hnutí. 

Pro zachování stávající úpravy by jistě bylo možné argumentovat potřebou 

existence pevného vztahu mezi státem a osobami podílejícími se na jeho správě. 

V souvislosti s tímto lze poukázat na relativně krátkou dobou, po kterou musí mít 

cizinec povolen trvalý pobyt na území České republiky pro udělení českého státního 

občanství, které by mu otevřelo dveře k členství v politických stranách. V případě 

občanů jiného členského státu Evropské unie se jedná pouze o tři roky dle ustanovení 

§ 14 odst. 2 písm. b) zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky. 

Je však třeba mít na paměti, že některé další členské státy neumožňují svým občanům 

dvojí občanství, obdobně jako tomu bylo dlouhá leta v České republice. Domnívám se, 

že i přes nutnost novelizovat Listinu základních práv a svobod, by bylo vhodné 

odstoupit od exkluzivity členství v politických stranách pouze pro občany 

                                                 
70 KYSELA, J., KOKEŠ, M., Zákon o sdružování v politických stranách a politických hnutích: komentář. 
Praha: Wolters Kluwer. Komentáře (Wolters Kluwer ČR), 2017. ISBN 978-80-7552-731-8, s. 17-18. 
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České republiky a otevřít tuto možnost i pro cizince. Zde považuji za možné se 

inspirovat se právní úpravou ve Spolkové republice Německo a nastavit určitou 

limitaci počtu cizinců-straníků, přestože v České republice jistě nedosahuje počet 

cizinců ani jejich zájem o členství v politických stranách obdobné výše. Lze také 

odkázat na právní úpravu evropských politických stran dle čl. 10 odst. 4 Smlouvy 

o Evropské unii, případně ustanovení čl. 12 odst. 2 Listiny základních práv a svobod 

Evropské unie, které slouží k vyjadřování vůle občanů Unie. 

Přes nedlouhý časový vývoj české právní úpravy týkající se obecných otázek 

ji pokládám za dostatečnou a zejména pak umožňující existenci pluralitního systému 

politických stran a jejich volné soutěže o moc a vliv, jež je zárukou trvání 

demokratického právního státu. Domnívám se, že zakotvení na ústavní úrovni spolu 

s úpravou v zákoně o sdružování v politických stranách a politických hnutích 

nastavilo funkční právní prostředí pro činnost politických stran s demokratickými 

základy. Německá zákonná úprava politických stran byla přijata až za existence 

pevného systému politických stran a nebylo proto nutné nastavovat tak přesná 

pravidla, jelikož strany již měly prostor se etablovat. Obě zákonné úpravy reagují 

na faktický stav politických stran v dané zemi, z toho důvodu není možné přejímat 

jednotlivé zákonné instituty bez hlubšího zkoumání možného dopadu na celý 

stranický systém. 
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2 Financování politických stran 

K politice, jako ostatně k téměř každé lidské činnosti, je třeba peněžních 

prostředků. Obě srovnávané země se musely v posledních letech zabývat otázkou 

financování politických stran, ať už se v případě České republiky jednalo o úplnou 

novelizaci zastaralé úpravy zákonem č. 302/2016 Sb., nebo o změnu na ústavní 

úrovni novelou z 19. května 2017 v případě Spolkové republiky. Jedná se o téma 

bezesporu aktuální, které prošlo dlouhým a složitým vývojem, podobně jako samotné 

politické strany. 

Podle J. Outlého existuje souvztažnost mezi modelem financování politických 

stran a politickým systémem v dané zemi. Dělí modely financování do tří skupin 

podle cíle, kterého má být úpravou dosaženo: 

1. Má-li dojít k vytvoření stranického pluralismu tím, že bude podporován 

vznik nových subjektů. 

2. Má-li být navrácena dynamika stranického systému, jež vymizela poté, 

co majetkové rozdíly mezi jednotlivými politickými stranami vzrostly, 

až došlo k zakonzervování pozic bohatých (většinou parlamentních stran), 

nebo pokud došlo k nadměrnému propojení politických stran 

s podnikatelským prostředím. 

3. Má-li být omezena, či znesnadněna volná soutěž poltických stran. Zde 

J. Outlý odkazuje na odůvodnění Ústavního soudu, jenž ve svém nálezu71 

zrušil některá ustanovení ZPS s odkazem, že tato mají za cíl právě 

znesnadnění volné soutěže politických stran ve prospěch parlamentních 

stran, jejichž hlasy byl zákon v Parlamentu přijat.72 

Při zkoumání financování politických stran je nutné mít vždy na paměti 

statusy politických stran uvedené v první kapitole této práce (svobodu, rovnost 

a transparentnost). Status svobody je promítnut v oddělení politických stran od státu 

i v otázce jejich financování projeví se zejména při financování ze soukromých zdrojů 

a v právu stran získávat prostředky pro svou činnost svobodně. Status rovnosti 

                                                 
71 Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn.Pl. ÚS 53/2000 ze dne 27. února 2001, č. 98/2001 Sb. 
(N 36/21 SbNU 313). 

72 OUTLÝ, J., Strany a stát, volby a finance: vybrané aspekty voleb a financování politických stran. 
Olomouc: Periplum, 2003. ISBN 80-86624-12-9, s. 45. 
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zaručuje přístup k veřejným peněžním prostředkům všem politickým stranám 

dle zákonných podmínek, přičemž stát akceptuje nezastupitelnou roli politických 

stran v demokratickém státě a poskytuje jim finanční prostředky na podporu jejich 

činnosti. Pokud by bylo financování politických stran založeno pouze na soukromých 

prostředcích, vznikala by výhoda stranám již etablovaným a silným, které prosazují 

zájmy finančně silnějších voličů.73 M. Morlok v souvislosti s rolí státu při financování 

politických stran upozorňuje, že zatímco v zemích, které dlouhou dobu setrvávaly 

pod socialistickou diktaturou je podíl státního financování vyšší než v zemích, které 

se v druhé polovině 20. století vyvíjely demokraticky. Jejich občané jsou spíše 

připraveni se spolupodílet se na financování politických stran a považují toto za 

součást své politické angažovanosti.74 Status transparentnosti se projeví v povinnosti 

zveřejňovat finanční zprávy. 

Při tvorbě zákonů upravujících financování politických stran je proto nutné 

zohlednit stejnou měrou nejen jejich ústavou garantované oddělení od státu, ale také 

zájem státu na existenci a činnosti politických stran jako privilegovaných 

prostředníků mezi občany a státem. V. Šimíček varuje proto před extrémními 

úpravami financování politických stran, jež by, na straně jedné, mohly mít 

za důsledek, při omezení státního financování na úplné minimum, vytvoření 

klientelistických vazeb uvnitř stran. Na druhé straně varuje i před úplným zákazem 

darů politickým stranám, což by podle něj vedlo k tomu, že by se strany staly jen 

„filiálkami státu“ a mimo dosažení dobrého volebního výsledku by nebyly nijak 

motivovány otevřít se navenek do společnosti, čímž by jejich existence naprosto 

ztratila význam.75 

                                                 
73 Tamtéž, s. 47-49. 

74 MORLOK, M., Odpovědnost státu za nestátní politické aktéry. In: ŠIMÍČEK, V. Financování politického 
života. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2015. 
ISBN 978-80-210-7994-6, s. 8-9. 

75 ŠIMÍČEK, V. Financování politického života. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 
Mezinárodní politologický ústav, 2015. ISBN 978-80-210-7994-6, s. 8-9. 
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2.1 Financování politických stran v České republice 

Dlouhé roky se financování politických stran řídilo úpravou z roku 1991, 

která byla přes četné novelizace nedostatečná a nereflektovala vývoj technických 

možností ani společnosti, k němuž za posledních více než 25 let došlo. Česká 

republika byla opakovaně kritizována GRECO76 za nelepšící se situaci a nedostatky ve 

třech oblastech: 

1. „Transparentnost financování, zvláště pak v kontextu s jejich finanční 

a věcnou podporou třetími osobami, 

2. v oblasti výkonu kontroly, 

3. ukládání a vymáhání sankcí.“77 

Z tohoto důvodu vláda přistoupila v roce 2016 k novelizaci právní úpravy 

v zákoně o sdružování v politických stranách a politických hnutích týkající se 

financování politických stran. I po této novele byl nadále zachován princip 

kombinovaného financování politických stran z veřejných i soukromých zdrojů. 

Přestože někteří autoři varují před stále posilující tendencí zvyšovat podíl státního 

financování politických stran a nebezpečím neúměrné závislosti stran na státu. Plně 

se však ztotožňuji s názorem V. Šimíčka, podle nějž pro udržení oddělení politických 

stran a státu postačuje, pokud státní financování politických stran nepřevyšuje 

peněžní prostředky ze soukromých zdrojů.78 

                                                 
76 GRECO je skupina států založená roku 1999 Radou Evropy s cílem bojovat proti korupci v členských 
státech. Česká republika je členem od roku 2002. 

77 Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 302/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování 
v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, 
č. 302/2016 Dz, s. 20. 

Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=569&ct1=0. 

78 ŠIMÍČEK, V., Ústavní limity financování politického života v České republice a vábení sirén snadných 
řešení. In: V., ŠIMÍČEK, Financování politického života. Brno, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních 
studií, Mezinárodní politologický ústav, 2015. ISBN 978-80-210-7994-6, s. 26-27. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=569&ct1=0
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Soukromé financování 

Třemi nejvýznamnějšími zdroji soukromého financování politických stran jsou 

členské příspěvky, povolená podnikatelská činnost stran a skupina tvořená dary 

spolu s děděním dalšími bezúplatnými plněními.79  

Za nejméně, z hlediska právní úpravy, problematickou složku považuji členské 

příspěvky, kdy i po novele zůstalo toto ustanovení téměř beze změny. Jejich výši si 

totiž strany určují samy svými stanovami a často ponechávají upravenou pouze její 

spodní hranici a maximální příspěvek ponechávají na úvaze členů. Mezeru 

v dosavadní právní úpravě spatřoval V. Šimíček právě v chybějící horní hranici, 

kdy upozorňoval na riziko, kdy se mohou za členskými příspěvky skrývat dary 

od členů, či dokonce od osob, které nejsou členy politické strany.80 Novinkou je 

povinnost členské příspěvky, které jsou za jeden kalendářní rok vyšší než 50.000 Kč, 

uvádět spolu s identifikačními údaji člena v příloze finanční zprávy 

(§ 6 odst. 2 písm. b) bod 9 ZPS). Podle ustanovení § 18 odst. 2 ZPS jsou členské 

příspěvky v částce přesahující 50.000 Kč považovány za dar nebo jiné bezúplatné 

plnění. Tímto došlo k dosažení alespoň částečné transparentnosti a znemožnění 

skrývat za členské příspěvky dary v hodnotách mnohonásobně převyšující příspěvky 

běžné. 

Druhou významnou variantu financování politických stran ze soukromých 

zdrojů představuje podnikatelská činnost, přitom právní úprava v této oblasti 

nedoznala významných změn oproti stavu před novelizací. Přesto považuji za nutné 

alespoň shrnout základní informace o této formě. Přestože je v § 17 odst. 2 ZPS 

výslovně zakázáno politickým stranám podnikat vlastním jménem, je nutno tento 

zákaz vykládat spolu s ustanovením následujícím, odstavci, v němž je výslovně 

dovoleno „…založit obchodní společnost, či družstvo, nebo se jako účastník či společník 

podílet na činnosti obchodní společnosti nebo družstva, jejichž výlučným předmětem 

činnosti je provozování vydavatelství, nakladatelství, tiskáren, rozhlasového nebo 

televizního vysílán, publikační a propagační činnosti, pořádání kulturních, 

                                                 
79 OUTLÝ, J., Strany a stát, volby a finance: vybrané aspekty voleb a financování politických stran. 
Olomouc: Periplum, 2003. ISBN 80-86624-12-9, s. 49. 

80 ŠIMÍČEK, V., Vybrané otázky financování politických stran v ČR. In: Politologický časopis, 1997, č. 2, 
s. 163. 
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společenských rekreačních, vzdělávacích a politických akcí nebo výroba a prodej 

předmětů propagujících program a činnost příslušné strany a hnutí.“ 

Výklad odst. 2, který by umožnil úplný zákaz jakékoliv podnikatelské činnosti, 

by směřoval proti ustanovení čl. 26 odst. 1 Listiny a porušoval právo podnikat 

ve spojení s dalšími ústavními právy. Argument, že pouze úplným zákazem 

podnikatelské činnosti by došlo k dodržení principu rovnosti politických stran, 

byl odmítnut Ústavním soudem, který ve svém nálezu81 upozornil na různorodost 

politických stran a podpořil i různost v získávání legálních finančních prostředků. 

V témže rozhodnutí však připustil nutnost zákonné regulace podnikatelské činnosti 

politických stran a předestřel její podobu, která je součástí činné právní úpravy. 

J. Kysela s M. Kokešem ovšem zpochybňují výdělečnost dovolených podnikatelských 

činností, kdy jsou tyto využívány spíše k propagaci strany zejména v období volební 

kampaně a nelze je tedy považovat za primárně ziskové.82 

Darování spolu s dědictvím a bezúplatným plněním tvoří skupinu jedněch 

z nejvýznamnějších83 soukromých příjmů politických stran a je zakotveno 

v § 17 odst. 8 písm. d) ZPS, blíže se ji však věnuje § 18 tohoto zákona. Ruku v ruce 

s významem těchto příjmů přichází i potenciální riziko jejich zneužití ke korupci 

a prosazování zájmů podnikatelských skupin namísto občanů.  

„Současný trend v regulaci financování politických stran nicméně směřuje 

primárně k potírání samotného financování politických stran ze soukromých zdrojů 

jako takového a až sekundárně (pokud vůbec) k nastavení pravidel odpovídajících 

principu transparentnosti.“84 Jako důkaz tohoto tvrzení J. Kysela a M. Kokeš 

argumentují zejména seznamem zakázaných subjektů na straně dárce, stejně jako 

limity, které byly nastaveny ve vztahu k ostatním dárcům. Naprosto zakázáno je tedy 

                                                 
81 Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn Pl. ÚS 26/94 ze dne 18. října 1995 č. 296/1995 Sb. 
(N 62/4 SbNU 113). 

82 KYSELA, J., KOKEŠ, M., Zákon o sdružování v politických stranách a politických hnutích: komentář. 
Praha: Wolters Kluwer. Komentáře (Wolters Kluwer ČR), 2017. ISBN 978-80-7552-731-8, s. 99. 

83 Patří k nejvýznamnějším příjmům politických stran, pokud nejsou zohledněny příjmy dle 
§ 17 odst. 8 písm. i) ZPS, tedy zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí 
elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce 
elektronických peněz na území České republiky, které však nejsou trvalého charakteru a jsou 
způsobem překlenutí období, kdy výdaje strany převyšují její příjmy. 

84 KYSELA, J., KOKEŠ, M., Zákon o sdružování v politických stranách a politických hnutích: komentář. 
Praha: Wolters Kluwer. Komentáře (Wolters Kluwer ČR), 2017. ISBN 978-80-7552-731-8, s. 117. 
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například darování státu, obci a kraji, státnímu podniku, politickým institutům, 

zahraniční právnické osobě s výjimkou politických stran a fyzické osobě, která není 

státním občanem České republiky, pokud nemá právo volit na území České republiky 

do Evropského parlamentu.  

V jednom kalendářním roce je politická strana nově oprávněna přijmout dary 

od téže osoby pouze do výše 3.000.000 Kč. Zde se vychází z logiky, že čím vyšší 

a hodnotnější dar je, tím se zvyšuje zavázanost politické strany vůči dárci a snaha 

prosazovat jeho zájmy, za účelem udržet jeho přízeň pro další darování. Zákon 

nepřímo podporuje menší dárce z řad angažovaných občanů před právnickými 

osobami.   Za účelem zamezit darování věcí, které by byly záměrně podhodnoceny, 

aby nepřesáhly zákonný strop, bylo přistoupeno k oceňování za pomoci tzv. ceny 

obvyklé ve smyslu zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, na nějž je přímo 

odkázáno. 

Dárci jsou povinni identifikovat se za pomoci jména, příjmení a data narození. 

V případě, že jde o právnickou osobu uvedením obchodní firmy nebo názvu 

a identifikačního čísla. Politické strany mají nově povinnost přijímat dary nebo 

bezúplatná plnění, jejichž běžná hodnota přesahuje částku 1.000 Kč, pouze na základě 

písemné smlouvy. Nadále však nemají povinnost tyto smlouvy zveřejňovat a v zákoně 

není ani zmíněn žádný postih, pokud tato povinnost nebude naplněna. Je jasné, 

že toto ustanovení by mělo přispět k transparentnosti financování politických stran, 

ale podle J. Kysely a M. Kokeše jde pouze o zvýšení administrativní zátěže politických 

stran a jako možný důsledek vidí odrazení menších dárců, kteří nemají zájem uzavírat 

písemnou smlouvu s politickou stranou, a proto k darování nedojde.85 

Omezení výše darů politickým stranám na 3.000.000 Kč ročně bylo kritizováno 

skupinou senátorů v ústavní stížnosti podané 23. března 2017. Tito považovali 

zakotvení maximální výše darů za narušení volné soutěže politických stran, a tedy 

porušení ustanovení čl. 5 Ústavy. Neargumentovali však běžnými dary z řad členů 

a příznivců stran, nýbrž finanční spoluprací některých nekandidujících stran, 

                                                 
85 Tamtéž, s. 125 
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které podporují jiné strany kandidující v daném volebním obvodu, aby tyto po 

volbách hájily i zájmy nekandidujících subjektů.86 

Plénum Ústavního soudu však v nálezu tento návrh zamítlo s odůvodněním, 

že částka není natolik nízká, aby již nepřípustně omezovala možnost podpory jiné 

politické strany. Účelem zákonné úpravy bylo snížení rizika korupce, kdy by 

poskytnutí daru bylo spojeno s protislužbou ve prospěch dárce. Dalším motivem bylo 

pak chránit svobodnou a volnou soutěž politických stran pro případ: „že některé 

subjekty, které by za sebou měly finančně silné dárce, by měly výrazněji větší možnosti 

ovlivňovat charakter politické debaty a politické soutěže jako celku.“87 Ústavní soud 

nadále poukázal na fakt, že zakotvení horní hranice daru ve prospěch politických 

stran je různorodě zakotveno v mnohých evropských státech a přiznává tedy 

zákonodárci vysokou míru uvážení v této oblasti. 

Vedle výše uvedených trvalých zdrojů nelze opomenout ani financování 

politických stran za pomoci zápůjček a úvěrů, které, přestože by měly plnit funkci 

překlenovací, jsou v případ některých subjektů hlavním zdrojem příjmů.88 Ve znění 

zákona účinném do 31. prosince 2016 nebyly podmínky pro tento druh financování 

nijak blíže specifikovány. Až novelou § 17 odst. 8 písm. i) ZPS byla stanovena 

podmínka, že úvěry a zápůjčky musí být poskytnuté pouze: „bankou, platební institucí 

nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce 

nebo instituce elektronických peněz na území České republiky,“.  

Přijetí opatření omezujícího subjekty, s nimiž jsou politické strany oprávněny 

uzavřít smlouvy o poskytnutí zápůjček či úvěrů, bylo nutné zejména v zájmu zvýšení 

transparentnosti financování stran a posílení jejich nezávislosti na poskytovatelích 

a možnosti efektivní kontroly. Podle předkladatele pozměňovacího návrhu, poslance 

M. Plíška, se tímto ustanovení vylučuje: „možnost financování pomocí úvěrů 

                                                 
86 Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. Pl. ÚS 11/17 ze dne 12. prosince 2017, č. 20/2018 Sb. 

87 Tamtéž.  

88 Jako příklad lze uvézt Českou stranu sociálně demokratickou (dále jen ČSSD), z jejíž výroční zprávy za 
rok 2017 je zřejmé, že příjmy uvedené v § 17 odst. 8 písm. i) ZPS, převyšují součet všech ostatních 
soukromých příjmů. Zdroj: Výroční zpráva politické strany za rok 2017.  

Dostupné z: https://zpravy.udhpsh.cz/zprava/vfz2017/cssd. 

https://zpravy.udhpsh.cz/zprava/vfz2017/cssd
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poskytnutých např. anonymní fyzickou osobou.“89 Navíc jsou podle něj banky, 

jako subjekty licencované Českou národní bankou, důvěryhodné a existují jasná 

pravidla pro poskytování úvěrů politickým stranám.90 

Také toto ustanovení bylo součástí návrhu skupiny senátorů na zrušení 

některých ustanovení zákona, kdy bylo poukazováno zejména na porušení rovnosti 

příležitostí politických stran v neprospěch menších subjektů. Stěžovatelka 

argumentovala faktem, že menší politické strany bez nároku na státní financování 

mohou hůře obstát při prověřování hospodářské situace, která je běžnou procedurou 

při přezkumu žádosti o poskytnutí úvěru či zápůjčky bankou či podobnou institucí. 

Vláda ve vyjádření vedlejšího účastníka řízení argumentovala tím, že: „Úvěrové 

financování politických stran lze vnímat jako hospodářskou činnost politické strany 

spadající do rámce čl. 26 odst. 2 Listiny, který umožňuje stanovit pro ni zákonem 

podmínky a omezení. Zároveň se lze tohoto práva domáhat jen v mezích zákonů, které 

ho provádějí, protože spadá pod režim čl. 41 odst. 1 Listiny.“91 Navíc by toto omezení 

způsobu financování mohlo, podle vlády, vést strany k uvážlivějšímu a šetrnějšímu 

hospodaření s finančními prostředky. 

I tento návrh byl zamítnut. Ústavní soud považuje zásah za vhodný a: 

„způsobilý naplnit požadavek sledovaného cíle v podobě zvýšené transparentnosti 

financování politických stran.“92 Ústavní soud argumentoval zejména zájmem 

poskytovatele úvěru či zápůjčky, jako věřitele, na úplné návratnosti jeho úvěru, 

případně zápůjčky. Z tohoto zájmu jasně vyplývá nerovnost v postavení ekonomicky 

slabšího dlužníka a dlužníka s již existujícím majetkem. Dalším bodům tohoto nálezu 

Ústavního soudu se budu věnovat v následující části této práce věnované veřejnému 

financování. 

                                                 
89 Pozměňovací návrh č. 4115 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., 
o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony (Sněmovní tisk č. 569).  

Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=569. 

90 Stenozáznam 47. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 1. června 2016. 
Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/047schuz/s047193.htm. 

91 Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. Pl. ÚS 11/17 ze dne 12. prosince 2017, č. 20/2018 Sb. 

92 Tamtéž. 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=569
http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/047schuz/s047193.htm
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Veřejné financování 

Soukromé zdroje nejsou dostatečné k úplnému pokrytí nákladů na činnost 

politických stran. Je proto nutné, aby stát na jejich fungování přispíval především 

proto, aby nedošlo k závislosti stran na velkých dárcích nebo k jejich zanevření na své 

veřejně prospěšné funkce z důvodu zvýšené výdělečné činnosti. Veřejné financování 

politických stran lze rozdělit na přímé a v nemalé míře i nepřímé rozdělování státních 

financí.93 

Mez státního financování byla určena nálezem Ústavního soudu: „Úlohu 

podporovat strany a hnutí při plnění jejich ústavních a zákonných funkcí by snadno 

mohl přestat plnit stát, který by z finanční podpory politickým stranám a politickým 

hnutím učinil prostředek svého vlivu na jejich činnost anebo dokonce nástroj k jejich 

manipulaci. Proto finanční podpora politických stran a hnutí nesmí překročit míru 

respektující generelní hranici čl. 20 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, podle 

něhož jsou politické strany a politická hnutí odděleny od státu. (…) Příspěvek na činnost 

politických stran by neměl proto oslabovat úsilí politických stran o politickou 

i materiální podporu ze strany svých voličů a stoupenců. Politické strany nemohou plnit 

svou funkci, jsou-li odkázány na milost státu anebo se na podporu státu spoléhají více, 

než na podporu občanů.“94 

V případě nepřímého státního financování se jedná spíše o doplňkovou 

činnost a její podíl na celkovém objemu financí přicházejících politickým stranám je 

méně významný. Pod tímto pojmem si můžeme představit například bezplatné 

poskytnutí vysílacího času v České televizi a Českém rozhlase v celkovém rozsahu 

28 hodin (14 hodin pro televizní vysílání a 14 hodin pro rozhlasové), který se mezi 

kandidující strany rozdělí rovným dílem v období od 16 dnů do 48 hodin 

před začátkem voleb. Toto ustanovení platí obdobně i pro volby do Evropského 

parlamentu. 

                                                 
93 FOJT, V., Právní úprava financování politických stran. In: ANTOŠ, M., WINTR, J., Volební systémy a 
volební právo – české cesty v kontextu zahraničních modelů: sborník z výjezdního semináře Právnické 
fakulty UK, (Pec pod Sněžkou, 6. – 9. 4. 2006). Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Ediční 
středisko v nakl. IFEC, 2006. ISBN 80-85889-77-3, s. 48.  

94 Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. Pl. ÚS 26/94 ze dne 18. října 1995, č. 296/1995 Sb. 
(N 62/4 SbNU 113). 
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 Další z forem nepřímé podpory je financování poslaneckých klubů, kdy však 

na rozdíl od rozdělení vysílacího času, dochází k narušení principu rovnosti 

politických stran, protože tento je přiznán pouze stranám zastoupeným v Poslanecké 

sněmovně a majícím poslanecký klub. Nezanedbatelnou formou nepřímého 

financování je daňové zvýhodnění členských příspěvků a darů stranám.95 

Významnější část veřejného financování politických stran však tvoří 

financování přímé. Zákonná úprava výslovně upravuje v § 20 ZPS příspěvek 

na úhradu volebních nákladů, příspěvek na činnost politického institutu a příspěvek 

na činnost, jež zahrnuje stálý příspěvek, příspěvek na mandát. Základním rozdílem 

mezi jednotlivými druhy příspěvků je to, zda jsou vypláceny trvale, či pouze 

ve volebním roce. Trvalými, vyplácenými mezi volbami jsou poté příspěvek 

na činnost a příspěvek na činnost politického institutu. Jednorázovým příspěvkem je 

pouze příspěvek na úhradu volebních nákladů. V případě přímého financování 

politických stran by měl stát dbát, pokud možno, na dodržování principu rovnosti.  

Česká republika, podobně jako velká část evropských zemí, používá pro určení 

výše rozdělovaných veřejných prostředků výsledky ve volbách. Na rozdíl od dalších 

zemí se však jedná o kritérium jediné a mělo by ze státního financování vyloučit 

strany, jež se reálně o hlasy voličů ve volbách neucházejí, nebo které nezastupují 

názory relevantní části společnosti, zejména pak strany recesistické, či hájící zájem 

pouze úzké skupiny občanů. 

J. Kysela a M. Kokeš vnímají, s ohledem na zakotvení jejich nezávislosti 

v Ústavě, současný stav veřejného financování politických stran jako problematický: 

„A jak tomu ostatně obvykle bývá u jakéhokoliv subjektu usilujícího o moc, rovněž 

u politických (parlamentních) stran, dle aktuálních výsledků politické soutěže 

participujících na politické moci a zprostředkovaně rozhodujících o podobě právní 

úpravy, jejich „vlastním“ (a do určité míry legitimním) zájem bude si získanou politickou 

moc uchovat (příp. ji zvýšit) a tedy tyto výsledky politické soutěže přinejmenším 

zakonzervovat. Kupříkladu tím, že přijatou právní úpravou, měnící pravidla politické 

soutěže, ostatním politickým stranám, potenciálně ohrožujícím jejich postavení, účast 

v politické soutěži, a tedy jejich úsilí o zisk podílu na moci buď přímo znemožní, anebo 
                                                 

95 BAHÝĹOVÁ, L., Čl. 19 (Pasivní volební právo, mandát). In: BAHÝĹOVÁ, L., FILIP, J., MOLEK, P., 
PODHRÁZKÝ, M., SUCHÁNEK, R., ŠIMÍČEK, V., VYHNÁLEK, L. Ústava České republiky: komentář. Praha: 
Linde, 2010. ISBN 978-80-7201-814-7, s. 329. 
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výrazně sníží.“96 Také J. Outlý upozorňuje na to, že pravidla financování určují pouze 

strany zastoupené v parlamentu a ty nemají zájem na tom, aby byly finančně 

podporováni jejich potenciální konkurenti ve volbách. Nutno ovšem dodat, 

že ve všech státech, kde k takovýmto tendencím ze strany parlamentních stran došlo, 

přistoupily ústavní soudy ke korekci takových pravidel.97 

Příspěvek na úhradu volebních nákladů není upraven v zákoně 

o shromažďování v politických stranách a politických hnutích, nýbrž v zákoně 

č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky. Na rozdíl od Maďarska, 

kde je rovnost politických stran plně respektována a celková suma státního příspěvku 

na účast ve volbách je předem poměrně rozdělena mezi všechny kandidující subjekty 

i nezávislé kandidáty, upřednostnil český zákonodárce cestu částečného omezení 

rovnosti stran a přidělování příspěvků na základě úspěchu ve volbách. Stranám se 

ziskem nejméně 1,5 % hlasů je vyplacen příspěvek ve výši 100 Kč za každý 

odevzdaný hlas. Pro volby do Evropského parlamentu je příspěvek snížen na 30 Kč, 

ale je přiznán také stranám, které získaly alespoň 1 % hlasů. Tímto způsobem 

vyplácení příspěvku na úhradu volební kampaně jsou znevýhodněny nové subjekty 

nové, které kandidují poprvé, a nemohou proto využít svého výsledku z minulých 

voleb, stejně tak jako strany pohybující se kolem hranice pro přiznání státního 

příspěvku, které s vidinou nejistoty vrácení vynaložených nákladů raději nevedou 

nákladnou kampaň a tímto se dostávají méně do povědomí voličů, což může zapříčinit 

jejich horší volební výsledek.98 

Příspěvek na činnost je nadstavbovým způsobem veřejného financování 

politických stran a má pokrýt náklady na jejich existenci v období mezi volbami. 

Při vyměřování příspěvku na činnost není nutné držet se principu rovnosti 

politických stran, jako v případě příspěvku na volební náklady. Je totiž zřejmé, 

že velké politické strany, zastoupené v parlamentu a působící ve všech krajích, mají 

vyšší náklady na činnost, než strany malé a lokální. Je ovšem nadále nutné zajistit 

oddělení stran od státu, aby nedocházelo k nadměrnému financování činnosti stran 

                                                 
96 KYSELA, J., KOKEŠ, M., Zákon o sdružování v politických stranách a politických hnutích: komentář. 
Praha: Wolters Kluwer. Komentáře (Wolters Kluwer ČR), 2017. ISBN 978-80-7552-731-8, s. 161. 

97 OUTLÝ, J., Strany a stát, volby a finance: vybrané aspekty voleb a financování politických stran. 
Olomouc: Periplum, 2003. ISBN 80-86624-12-9, s. 55.  

98 Tamtéž, s. 60.  
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státem, a aby strany byly nadále motivované prostředky na svou činnost získávat také 

ze soukromých zdrojů a nespoléhat pouze na státní příspěvky. 

První částí příspěvku na činnost, dle § 20 odst. 1 písm. a) ZPS, tvoří stálý 

příspěvek, který činí 6.000.000 Kč ročně pro stranu, která získala ve volbách 

do Poslanecké sněmovny 3 % hlasů a za každých dalších 0, 1 % hlasů obdrží strana 

ročně 200.000 Kč až do hranice 5 %, tedy nejvýše v součtu 10.000.000 Kč.  

Součástí návrhu skupiny senátorů týkajícího se některých ustanovení zákona 

č. 424/1991 Sb. bylo také snížení hranice pro přiznání stálého příspěvku na 2 %. 

Ústavní soud však ve svém nálezu99 konstatoval, že nepřiznání stálého příspěvku 

neznamená nutně neúspěch v příštích volbách a označil tedy hranici 3 % za ústavní. 

Argumentoval přitom případem České pirátské strany, která přes volební zisk 2, 66 % 

v roce 2013 vstoupila v roce 2017 do Poslanecké sněmovny se třetím nejvyšším 

počtem hlasů a získala jich 10, 79 %. Ústavní soud vedle tohoto argumentoval stále se 

zvyšujícím počtem politických stran se svými zástupci v Poslanecké sněmovně. 

Domnívám se však, že argument zvyšujícího se počtu stran, které při volbách 

do Poslanecké sněmovny překročily 5 % hranici není přesný, zvláště pokud dva 

subjekty vznikly odštěpením od jiných politických stran,100 přičemž někteří zmínění 

poslanci již v Poslanecké sněmovně byli přítomní v předchozím volebním období. 

Dalším zkreslujícím faktorem je i přítomnost politické strany, jejíž počáteční 

financování zajistila jediná osoba, či právnické osoby ovládané jedinou osobou.101 

Nově vzniklé politické strany, které by se pouze neodštěpily od stran již etablovaných 

nebo nespoléhaly a finanční prostředky jednoho silného sponzora, nejsou tedy 

na půdě Poslanecké sněmovny častým jevem. 

Příspěvek na mandát poslance či senátora je druhou částí příspěvku 

na činnost a činí 900.000 Kč ročně, na mandát člena zastupitelstva kraje a hlavního 

                                                 
99 Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. Pl. ÚS 11/17 ze dne 12. prosince 2017, č. 20/2018 Sb. 

100 Strana TOP 09 vznikla v roce 2009 odštěpením části členů Křesťanské demokratické unie – 
České strany lidové (KDU-ČSL), přičemž dva poslanci byli v roce 2010 opětovně zvoleni jako kandidáti 
nového subjektu. Hnutí Starostové a nezávislí pak v roce 2013 kandidovalo na společné kandidátce 
právě spolu s TOP 09. Z původní jediné strany, kterou byla v roce 2006 KDU – ČSL, byli do Poslanecké 
sněmovny ve volbách v roce 2017 zástupci tří subjektů. 

101 Zakladatel strany ANO 2011 daroval straně ihned po jejím vzniku 28 milionů korun a společnosti, 
které jsou součástí koncernu AGROFERT, a. s., přidaly další desítky milionů korun. Zdroj: Výroční 
finanční zpráva hnutí ANO za rok 2012. Dostupné z: https://www.anobudelip.cz/file/edee/ke-
stazeni/ostatni/ano-vyrocni-financni-zprava-2011.pdf. 

https://www.anobudelip.cz/file/edee/ke-stazeni/ostatni/ano-vyrocni-financni-zprava-2011.pdf
https://www.anobudelip.cz/file/edee/ke-stazeni/ostatni/ano-vyrocni-financni-zprava-2011.pdf
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města Prahy je to 250.000 Kč ročně. Problematický zůstává nadále příspěvek 

na mandát senátora, kdy je tento i přes možnost účasti nezávislých kandidátů 

vyplácen pouze politickým stranám na jejichž kandidátní listině byl senátor zvolen.102  

I toto ustanovení bylo podrobeno přezkumu Ústavního soudu. Stěžovatelka 

namítala nedůvodné zvýhodňování stran zastoupených v Parlamentu. Také v tomto 

případě Ústavní soud výše uvedeným nálezem návrh odmítl s odůvodněním, 

že příspěvek již dlouhé roky zůstává nezměněný a fakticky se každoročně snižuje.103 

Dále srovnal celkovou výši prostředků vynakládanou na příspěvky poslanců 

a senátorů s příspěvky na mandát krajských zastupitelů a zastupitelů hl. města Prahy, 

přitom bral v potaz i vyšší nutný zisk hlasů k získání mandátu v komorách 

Parlamentu.104 

Politický institut 

Zcela novým institutem souvisejícím s financováním politických stran je 

politický institut upravený v ustanovení § 18 odst. 4 až 7 ZPS. Politická strana může 

tento založit nebo být jeho členem, přitom hlavní činností politického institutu je 

ze zákona výzkumná, publikační, vzdělávací nebo kulturní činnost v oblasti rozvoje 

demokracie, právního státu, pluralismu a ochrany základních lidských práv, 

rozvoje občanské společnosti a jejich soudržnosti, podpory aktivní účasti občanů 

na veřejném životě nebo přispívání k mezinárodnímu porozumění a spolupráci. 

Z tohoto důvodu nalezneme v ustanovení § 17 odst. 7 ZPS zákaz užití příspěvku 

na činnost politického institutu na financování volební kampaně strany nebo 

kandidáta. Zákonodárce přistoupil k tomuto omezení zřejmě z důvodu, 

aby nedocházelo ke dvojímu státnímu financování politických stran poprvé 

prostřednictvím přímého státního financování a podruhé prostředky určenými 

na činnost politického institutu. 

Možnost jej založit nepřísluší všem politickým stranám, ale pouze těm, 

které ve dvou z posledních tří volebních období získaly alespoň jeden mandát 

                                                 
102 OUTLÝ, J., Strany a stát, volby a finance: vybrané aspekty voleb a financování politických stran. 
Olomouc: Periplum, 2003. ISBN 80-86624-12-9, s. 76-77. 

103 Vzhledem k růstu příjmů i výdajů státního rozpočtu a nárůstu průměrné mzdy na dvojnásobek ve 
srovnání s rokem stanovení výše příspěvku dochází k jeho postupnému samovolnému snižování. 

104 V případě poslanců a senátorů je celkový výše příspěvků 252.900.000 Kč, v případě zastupitelů je 
pak částka pouze nepatrně nižší tedy 185.000.000 Kč. 
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poslance.105 Výše státního příspěvku na činnost politického institutu se odvíjí od výše 

příspěvku na činnost politické strany, která jej založila. Byl stanoven § 20 odst. 8 ZPS 

na 10 % z celkové výše příspěvku, tedy součtu stálého příspěvku (až 10 mil. Kč) 

a příspěvku na mandát (je odvislý od počtu mandátů získaných stranou).106  

Zakotvením politického institutu do českého právního řádu je zřejmá inspirace 

politickými nadacemi s dlouholetou tradicí v Německu, ať už hovoříme 

o Konrad-Adenauer Stiftung, Friedrich-Ebert-Stiftung, či dalších uvedených 

v následující podkapitole. V České republice existovaly již před přijetím novely 

podobné spolky či ústavy, avšak až od roku 2017 se jim může dostat státní finanční 

podpory, pokud naplní zákonem předpokládané podmínky. Jedná se například 

o CEVRO Institut či Institut pro politiku a společnost, přičemž tyto nenaplňují 

podmínky předepsané zákonem a nemají nárok na státní příspěvek.107 

Také ustanovení dotýkající se financování politických institutů byla podrobena 

přezkumu Ústavního soudu,108 skupina senátorů navrhovala úplné zrušení tohoto 

institutu z důvodu diskriminace nových a menších politických stran. Avšak Ústavní 

soud však považuje požadavek dlouhodobějšího zastoupení politických stran 

v Parlamentu za legitimní, tím, že se jedná o podporu relevantních politických proudů 

ve společnosti, které reprezentují podstatnou část občanů. Státní příspěvek je 

odůvodněn také zájmem státu podporovat instituce spolupodílející se na rozvoji 

demokratického právního státu. 

Na závěr této podkapitoly bych se ráda dotkla statusu transparentnosti a jeho 

projevu ve vztahu k financování politických stran. Za nejvýznamnější změnu oproti 

původní úpravě považuji odnětí pravomoci kontrolovat výroční finanční zprávy 

Poslaneckou sněmovou a vznik nezávislého Úřadu pro dohled nad financováním 

poltických stran a politických hnutí (dále pouze Úřad) se sídlem v Brně, jež, vedle 

dalšího, od roku 2017 převzal kontrolu výročních zpráv stran. Působnost Úřadu je 

                                                 
105 Za této podmínky mohou v tomto volebním období své instituty založit ANO 2011, Česká strana 
sociálně demokratická, Komunistická strana Čech a Moravy (dále jen KSČM), Křesťanská demokratická 
unie – Česká strana lidová (dále jen KDU-ČSL), Občanská demokratická strana (dále jen ODS) a TOP 09. 

106 KYSELA, J., KOKEŠ, M. Zákon o sdružování v politických stranách a politických hnutích. Komentář. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. ISBN 978-80-7552-731-8, s. 169. 

107 Tamtéž, s. 99-100. 

108 Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. Pl. ÚS 11/17 ze dne 12. prosince 2017, č. 
20/2018 Sb. 
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určena § 19f ZPS a vedle dohledu nad financováním politických stran a úkonů s tím 

spojených projednává také přestupky a ukládá správní tresty dle zákona a vykonává 

pravomoc v oblasti financování volebních kampaní. 

Blíže se budu věnovat jeho činnosti uvedené v § 19f písm. a) ZPS, tedy dohledu 

nad financováním poltických stran a hnutí, jehož bližší úpravu nalezneme 

v ustanovení § 19g. Při dohledu postupuje předseda Úřadu, členové Úřadu 

nebo pověření zaměstnanci podle kontrolního řádu,109 a činnost spočívá v přezkumu 

výročních zpráv poskytnutých stranami, případně vyžádaných podkladů. Politické 

strany mají zákonnou povinnost předkládat Úřadu výroční finanční zprávu a to 

do 1. dubna za předešlý rok. V ustanovení § 19h ZPS nalezneme veškeré údaje, které 

musí zpráva obsahovat. Od roku 2017 byla zrušena vnitřní kontrola prostřednictvím 

revizních orgánů strany a nově nalezneme v ustanovení § 17 odst. 9 ZPS povinnost 

ověřovat účetní závěrky auditorem. Služby téhož auditora může politická strana 

využívat nejdéle po dobu pěti kalendářních let po sobě jdoucích, a to z důvodu 

zachování nezávislosti a nestrannosti auditora. Obdobně nalezneme v odst. 10 ZPS 

povinnost ověření účetní závěrky obchodních korporací, které byly stranou přímo 

založeny, nebo v nichž strana vystupuje jako společník či člen. 

Pokud strana výroční zprávu nepředloží, dopustí se správního deliktu 

dle § 19j odst. 2 písm. d) ZPS, Úřad je následně povinen vyzvat ji k dodatečnému 

splnění povinnosti v přiměřené lhůtě. Pokud však ani tehdy strana povinnost nesplní, 

je možné navrhnout pozastavení její činnosti. Již před zavedením správních trestů 

bylo častou praxí rozpuštění politické strany, která opakovaně nepředložila 

Poslanecké sněmovně výroční finanční zprávu. Můžeme říct, že se jednalo o hybridní 

způsob zániku politické strany – její členové už neměli nadále zájem na její další 

činnosti, ale k tomu oprávněný orgán strany nerozhodl o jejím dobrovolném zániku 

a byla rozpuštěna rozsudkem Nejvyššího správního soudu.110 Novela zákonné úpravy 

                                                 
109 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole. 

110 Došlo k tomu například v případě strany Helax – Ostrava se baví, která byla rozpuštěna rozsudkem 
Nejvyššího správního soudu ze dne 24. června 2009. Dostupné z: 
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2008/0017_0Pst_0800033A_prevedeno.pdf. 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2008/0017_0Pst_0800033A_prevedeno.pdf
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na této praxi nic nezměnila a od začátku roku 2017 bylo tímto způsobem rozpuštěno 

již několik subjektů.111 

Za správný krok považuji fakt, že výroční finanční zprávy politických stran 

a hnutí jsou ze zákona zveřejňovány přímo na internetových stránkách112 Úřadu 

a není třeba cesta do sídla úřadu pro pořízení opisů z listin. I tato vstřícnost 

a zjednodušení přístupu ze strany veřejnosti podporuje zvýšení transparentnosti 

financování politických stran, snadno lze zjistit, kteří dárci jsou pro stranu klíčoví 

a případně rozpoznat snahu navrhovat zákony zvýhodňující významné sponzory. 

Obdobně se mohou občané přesvědčit, zda některá politická strana zprávu 

nepředložila, či předložila ale neúplnou. 

Bezesporu doznala česká právní úprava financování politických stran 

významnou změnu směrem k její vyšší transparentnosti. Už jen povinnost užívat 

ke své činnosti pouze prostředky na bankovních účtech dle ustanovení 

§ 17a odst. 1 ZPS nebo vést pro různé účely oddělené, ovšem zejména 

tzv. transparentní účty dle odst. 2, přispívá k možnosti okamžité kontroly a vhledu 

společnosti do příjmů i výdajů. Obdobně se tato povinnost vztahuje i na politické 

instituty stran. 

                                                 
111 Nejvyšší správní soud rozhodl například v případě Strany Globální Odpovědnosti, která byla 
rozpuštěna rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 29. března 2017. Dostupné z: 
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2017/0035_0Pst_1700027_20170403124428_preveden
o.pdf. 

112 Výroční finanční zprávy politických stran za rok 2017. Dostupné z: https://udhpsh.cz/5290-2/. 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2017/0035_0Pst_1700027_20170403124428_prevedeno.pdf
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2017/0035_0Pst_1700027_20170403124428_prevedeno.pdf
https://udhpsh.cz/5290-2/
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2.2 Financování politických stran ve Spolkové republice Německo 

Financování politických stran je považováno za součást financování politiky 

jako celku. Často bývají v literatuře tyto pojmy zaměňovány či dokonce ztotožňovány, 

jelikož se autoři často věnují pouze vybraným otázkám financování politiky, 

a to právě těm týkajícím se financování politických stran.113 Paradoxně právě díky 

tomuto nepřesnému oddělování je otázka financování politických stran velmi 

podrobně zpracována v odborné literatuře.  

Vzhledem k dlouhé prodlevě mezi zakotvením politických stran v Základním 

zákoně a přijetím PartG, trvalo v této době období bez pravidel financování 

politických stran, čehož se snažily využívat zejména vládní strany, jež usilovaly 

o značný přísun státních financí.114 Původní koncepce financování politických stran 

užívaná od roku 1967 do roku 1994 fungovala na principu kompenzace volebních 

nákladů (Wahlkampfkostenerstattung). Jednalo se o příspěvek ve výši 2,5 Německých 

marek115 za každý odevzdaný hlas, nárok měly politické strany, jež získaly alespoň 

2,5 % hlasů při posledních volbách do Spolkového sněmu. Po stížnostech mnoha 

menších politických stran byla nakonec hranice získaných hlasů snížena na 0,5 % 

na základě na rozhodnutí Spolkového ústavního soudu.116 

Prvním krokem k aktuální podobě právní úpravy byla novela PartG z roku 

1983 a zavedení relativní horní hranice, kdy mohly státní paušální příspěvky na volby 

dosahovat maximálně poloviny veškerých příjmů strany. Tento krok spolu 

se zpřísněním pravidel pro vedení účetnictví a zveřejňovaní finančních zpráv zavedl 

nový model financování politických stran, který se užívá od roku 1994 dodnes.117 

Je označován jako částečné financování (Teilfinanzierung), jeho zakotvením došlo 

                                                 
113 MERTEN, H., Státní financování politiky v Německu. In: ŠIMÍČEK, V. Financování politického života. 
Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2015. 
ISBN 978-80-210-7994-6, s. 41. 

114 KRUMBHOLZ, A., Finanzierung und Rechnungslegung der politischen Parteien und deren Umfeld. 
Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2010. ISBN 978-3-8329-5161-0, s. 99. 

115 Dle pevného převodního kurzu stanoveného Spolkovým ministerstvem financí odpovídá 2,5 DM 
hodnotě 1,28 €. 

116 Rozhodnutí Spolkového ústavního soudu BVerfGE 24, 300 ze dne 3. prosince 1968 týkající se 
paušálů na volební výdaje. 

117 KRUMBHOLZ, A., Finanzierung und Rechnungslegung der politischen Parteien und deren Umfeld. 
Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2010. ISBN 978-3-8329-5161-0, s. 41-44. 
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k naplnění statusu transparentnosti politických stran předvídaného 

v čl. 21 odst. 1 GG. 

Obdobně jako v České republice lze způsoby financování politických stran dělit 

na financování ze soukromých a z veřejných zdrojů. Druhé jmenované se rozděluje 

na přímé a nepřímé. Zajímavá je zejména úprava přímého státního financování, 

jehož výše je odvislá od dvou na sobě nezávislých faktorech. 

Soukromé financování 

H. Merten přináší výčet, v němž uvádí, že: „nestátní příjmy politických stran 

se skládají z členských příspěvků, příspěvků nositelů mandátu, příjmu z podnikatelské 

činnosti a účastí, z jiného majetku a dále z příjmů z akcí, prodeje tiskovin a publikací 

a jiných příjmů.“118 Tento výčet je klíčový pro podávání Výroční zprávy, neboť tato 

musí být formálně členěna na výše uvedené oddíly. 

Nejvýznamnější formou soukromého financování jsou členské příspěvky. 

Ty jsou zakotveny přímo ve znění § 27 odst. 1 věty první PartG. Definovány jsou jako 

pravidelná peněžitá plnění, které člen poskytuje straně na základě stanov. Vzhledem 

k tomu, že politické strany sdružují občany stejného světonázoru, je jasné, 

že financování stran funguje i za jejich účasti. Vzhledem k rozdílné majetkové síle 

členů přistoupila většina poltických stran zastoupených ve Spolkovém sněmu 

k odstupňování výše členských příspěvků na základě výše měsíčního, resp. ročního 

příjmu, 119 aby možnost stát se členem strany byla přístupna všem zájemcům.  

Tyto příspěvky se podařilo většině stran nastavit v takové výši, aby mohla 

trvale růst jejich členská základna.120 Minimální měsíční příspěvek bývá většinou 

stran121 stanoven na 5 €, nejvyšší je pak každou stanovený dle odlišných kritérií, 

                                                 
118 Tamtéž, s. 110. 

119 Většina parlamentních stran při výpočtu pracuje s čistou měsíční mzdou, výjimku tvoří Christlich 

Demokratische Union Deutschland (dále jen CDU) a Freie Demokratische Partei (dále jen FDP), které 

vychází z hrubé měsíční mzdy. 

120 KERSTEN, J., § 27 Einzelne Einnahmearten. In: KERSTEN, J., RIXEN, S., Parteiengesetz (PartG) und 
Europäisches Parteienrecht. Stuttgart: Verglad W. Kohlhammer GmbH, 2009. ISBN 978-3-17-019641-4, 
s. 462.  

121 Jako výjimku lze, vedle stran Bündnis 90/ Die Grünen a Alternative für Deutschland (dále jen AfD), 

uvést DIE LINKE. Pro členy bez příjmu, případně s příjmem pouze ve formě sociálních dávek, 

je stanovena povinnost platit pouze 1, 50 € měsíčně. 
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jakými je vedle výše příjmů také výkon veřejné funkce. V případě 

Bündnis 90/ Die Grünen je však výše členského příspěvku určena jako 1 % z čisté 

měsíční mzdy. Také AfD doporučuje svým členům platit členské příspěvky v této výši, 

tedy nikoliv povinných 120 € za kalendářní rok. Společným jmenovatelem bývá 

ovšem alokace příspěvků mezi místní, zemskou a případně i spolkovou členskou 

organizaci.  

Významný podíl na financování politických stran nesou také příspěvky 

nositelů mandátu. Podle ustanovení § 27 odst. 1 věty druhé se jedná o pravidelná 

peněžitá plnění, která nositel veřejné volené funkce (mandátu), poskytuje nad rámec 

svého členského příspěvku. Na rozdíl od členských poplatků nejde o výsledek 

politické strany ani sílu její členské základny, protože jsou pokrývány z náhrad (diet) 

nositelů mandátu. Neomezují se pouze na zástupce v parlamentu, tuto povinnost mají 

i členové vlády, místních, krajských i komunitních rad, starostové a zástupci 

v zemských radách.122  

Ačkoliv se jedná o příspěvky v podstatě dobrovolné, zasahují nepřímo 

do nezávislosti výkonu voleného mandátu, zejména v případě poslanců Spolkového 

sněmu, jejichž nezávislost je zakotvena v čl. 38 odst. 1 GG. Právě odváděním části 

poslaneckých náhrad (diet) vzniká vztah závislosti poslance na straně. V případě, 

pokud by takto nečinil, je zřejmé, že by v příštích volbách nebyl nasazen 

na kandidátní listině na místo, které zajišťuje znovuzvolení, byl by vynechán úplně 

či by v krajním případě mohlo dojít k jeho vyloučení ze strany.123 Ačkoliv neexistuje 

zákonem stanovená horní hranice takovýchto příspěvků a každá ze stran si jejich výši 

stanovila odlišně, nelze při jejich stanovování překročit hranici 50 % příjmů člena.124 

Ústřední postavení mají dary, jejichž definici přináší samotné znění 

§ 27 odst. 1 věta třetí a čtvrtá PartG, tyto jsou negativně vymezeny jako všechny 

platby převyšující hodnotu členského příspěvku a příspěvku nositelů poslaneckého 

                                                 
122 Tamtéž, s. 462. 

123 JOCHUM, H., § 27 Einzelne Einnahmearten. In: IPSEN, J., Parteiengesetz. München: Verlag C.H. Beck 
München, 2008. ISBN 978-3-406-57531-0, s. 343-344. 

124 Zpráva vědecké služby Německého Spolkového sněmu: Zulässigkeit und Durchsetzbarkeit 
von Mandatsträgerbeiträgen, ze dne 17. června 2016. Dostupné z: 

https://www.bundestag.de/blob/436786/7ed47fbbde5ead78c5ddff11ec78be3a/wd-3-155-16-pdf-
data.pdf. 

https://www.bundestag.de/blob/436786/7ed47fbbde5ead78c5ddff11ec78be3a/wd-3-155-16-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/blob/436786/7ed47fbbde5ead78c5ddff11ec78be3a/wd-3-155-16-pdf-data.pdf
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mandátu. Mezi dary jsou vedle toho zahrnuty všechny zvláštní poplatky, sbírky a také 

bezúplatná plnění, jež jsou ocenitelná v penězích a jež členové poskytují mimo 

obchodní činnost. Zvláštností jsou pak tzv. přijímací poplatky, které jsou pro většinou 

stran dobrovolné, přestože je lze zakotvit do stanov strany. Tyto jsou také 

považovány za dary, obdobně jako i půjčky poskytované členy, a to v tom případě, 

že jsou uzavírány jako bezúročné, nebo s úroky nedosahujícími obvyklé výše.  

V § 25 odst. 1 PartG najdeme poté omezení výše daru poskytnutého 

v hotovosti na 1.000 €, aby nedocházelo ke vzniku tzv. černých kas, které jsou dodnes 

spojovány s bývalým kancléřem Helmutem Kohlem a financováním CDU 

v devadesátých letech. Omezení částkou 1.000 € má motivovat zejména malé dárce 

a spontánní darování, což by se mělo stát základem soukromého financování 

politických stran. Přesto, že PartG zakládá maximální roční částku darů v hotovosti, 

v navazujících ustanoveních nenajdeme žádnou sankci, pokud by byla tato částka 

překročena. 

Horní zákonnou hranicí je 10.000 €, přitom dárci, kteří během kalendářního 

roku tuto hranici překročí, musí být v závěrečné zprávě označeni celým jménem, 

adresou a celkovou částkou, jež straně poskytli. Za správnost údajů odpovídá 

samotná strana. Do celkové částky se vedle samostatných darů započítávají také 

členské příspěvky a příspěvky nositele mandátu. V případě že není této částky 

dosaženo, nejsou o dárci zveřejňovány žádné informace. Dřívější úprava, 

která stanovovala odlišné podmínky pro zveřejňování dárců pro fyzické a právnické 

osoby byla zrušena a nyní jsou podmínky shodné pro všechny dárce. 

V případě, že dar jednorázově překročí hranici 50.000 €, musí, podle 

ustanovení § 25 odst. 3 věty druhé PartG, dojít k okamžitému oznámení tohoto daru 

předsedovi Spolkového sněmu. Informace je následně neprodleně zveřejněna 

v tiskovině Spolkového sněmu. Jedná se o naplnění principu transparentnosti 

tzv. „ad hoc zveřejněním“.125 Nutnost uzákonění bezodkladné publicity se projevila 

během tzv. Mövenpick aféry, tehdy ke zveřejnění tiskoviny Spolkového sněmu došlo 

až po uzavření koaliční smlouvy, během jednání FDP prosadila snížení daně z přidané 

hodnoty pro podnikatele v oblasti hotelnictví z 19 na 7 %. 

                                                 
125 KRUMBHOLZ, A., Finanzierung und Rechnungslegung der politischen Parteien und deren Umfeld. 
Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2010. ISBN 978-3-8329-5161-0, s. 70-71. 
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Obdobně jako český, tak i německý zákonodárce přistoupil k omezení okruhu 

dárců. Nejzajímavějšími subjekty jsou v tomto případě parlamentní frakce a skupiny 

stejně jako nadace blízké politickým stranám. Toto omezení má za úkol zabránit, 

aby se státní finance poskytované na činnost stranických frakcí a nadací přelévaly 

na konta politických stran a tím docházelo k obcházení tzv. horní hranice 

(Obergranze). Dalšími osobami, které nemohou být dárci jsou svazy zaměstnanců, 

podniky vlastněné či ovládané veřejnou mocí či dárci, na něž nedopadá PartG, 

tedy se sídlem v zahraničí. 

Přestože podnikatelská činnost politických stran nepatří k tzv. typickým 

stranickým činnostem, není v německém právním řádu není zakázaná. Novelou 

z roku 2015 byl způsob financování politických stran za pomoci výdělečné činnosti 

specifikován a nově se dělí na příjmy získané z vlastní podnikatelské činnosti 

a na příjmy nabývané účastí na podnikání jiných subjektů. Téměř všechny 

parlamentní strany drží podíly několika podnikatelských subjektů. Samostatnou 

kapitolou, při zpracování závěrečné zprávy, jsou příjmy z akcí, prodeje tiskovin 

a publikací, kde jsou do jisté míry aktivní všechny parlamentní strany, ale zejména 

pak CDU a SPD, kdy jde o 8,84 resp. 6,91 % jejich celkových příjmů.126 

Poslední kapitolu tvoří jiné zdroje příjmů, kam řadíme zejména příjmy 

z pozůstalostí, pronájmů, úroky a další příjmy, které nejsou zařaditelné do žádné 

z předchozích kategorií. Tento druh příjmů je většinou nižší než 1 % z celkových 

příjmů. Výjimkou jsou Die LINKE jejichž příjmy tohoto druhu dosahují výše 4,47 % 

z celkových příjmů za kalendářní rok.  

Státní financování 

Státní financování politických stran v Německu vychází ze zásady oddělení 

politických stran od státu.127 Jeho úprava je silně ovlivněna judikaturou Spolkového 

ústavního soudu a jak uvádí M. Antoš, byla zákonodárcům současná podoba 

                                                 
126 Závěrečná účetní zpráva (parlamentní strany) za rok 2016. Dostupné z: 
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/023/1902300.pdf. 

127 KRUMBHOLZ, A., Finanzierung und Rechnungslegung der politischen Parteien und deren Umfeld. 
Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2010. ISBN 978-3-8329-5161-0, s. 99. 

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/023/1902300.pdf
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upravujících státní financování politických stran „nadiktována“.128 Naposledy došlo 

po přelomovém rozhodnutí129 k novelizaci čl. 21 GG, který nyní stanovuje podmínky, 

za nichž je možné státní financování i zvýhodnění politických stran omezit. 

Základními pojmy, se kterými PartG pracuje, jsou absolutní a relativní horní 

hranice. Absolutní horní hranicí se rozumí souhrnná výše státních příspěvků 

politickým stranám, která nesmí být daný rok překročena. Metodika výpočtu 

absolutní horní hranice je dána výslovně ustanovením § 18 odst. 2 PartG, přičemž 

původně byla pro roky 2011 a 2012 v zákoně určena přesná částka, pro roky 

následující zákon předpokládal její navyšování dle indexu cen nákladů politických 

stran. Novelou znění § 18 odst. 2 PartG, jež nabyla účinnosti 14. července 2018 byla 

absolutní horní hranice skokově zvýšena o 15 % na 190 mil. €.130  

Jelikož však výše nároků stran pravidelně překračuje tuto hranici, dochází 

k poměrnému krácení státních prostředků dle ustanovení § 19a odst. 5 PartG.131 

Relativní horní hranice je tedy určena § 18 odst. 5 PartG a jedná o částku, kterou 

nesmí státní příspěvek překročit ve vztahu k jednotlivým stranám. Určuje se součtem 

příjmů, které politická strana v daném roce získala ze soukromého financování. 

Pokud by tedy měla strana obdržet státní příspěvek ve vyšší hodnotě, než kolik 

získala vlastním přičiněním, bude jí příspěvek snížen. 

Nepřímé státní financování  

Nejdůležitějšími prvky nepřímého státního financování v Německu jsou 

daňová zvýhodnění, možnost politických stran využít prostoru v televizním 

a rozhlasovém vysílání vedle tohoto se jedná i o státní příspěvky politickým 

nadacím a mládežnickým organizacím stran.  

                                                 
128 ANTOŠ, M., Lék pro české politické stran? Peníze!. In: ŠIMÍČEK, V. Financování politického života. 
Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2015. 
ISBN 978-80-210-7994-6, s. 137. 

129 Rozhodnutí Spolkového ústavního soudu, BVerfGE 2 BvB 1/13 ze dne 17. ledna 2017 týkající se 
nezakázání NPD z důvodu chybějících důkazů prosazování svých protiústavních cílů. 

130 Gesetz zur Änderung des Parteiengesetzes und anderer Gesetze přijatý dne 10. července 2018, 
BGBl. I S. 1116. 

131 MERTEN, H., Státní financování politiky v Německu. In: ŠIMÍČEK, V. Financování politického života. 
Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2015. 
ISBN 978-80-210-7994-6, s. 47-48. 
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Z daňových zvýhodnění politických stran je jistě nejvýznamnějším 

osvobození od daně z příjmů právnických osob (Körperschaftssteuer), stejně jako 

daně dědické a darovací.132 Pro společnosti, ve kterých drží politické strany podíl, 

byť i majoritní, toto zvýhodnění samozřejmě neplatí.133 

Fyzické osoby mají také možnost snížit svou daňovou povinnost v případě 

daně z příjmu o 50 % poskytnuté částky. Ročně se může v případě svobodných dárců 

jednat až o 825 € v případě manželů až o 1.650 €.134 Vedle toho je možné členské 

příspěvky a dary odečíst od vyměřovacího základu daně z příjmu. V případě 

svobodných se jedná o 1.650 € a v případě manželů až o 3.300 €.135 V případě 

právnických osob není žádné takové zvýhodnění možné, jelikož právnické osoby jako 

takové nemají vlastní vůli jejich prostřednictvím by mohlo docházet k znásobování 

možností vlivu osob za nimi stojícími. Tímto zneužitím by mohlo dojít k narušení 

principu rovnosti občanů.136 

Další z forem nepřímého státního financování je příspěvek na fungování 

stranické frakce. Pro fungování parlamentu je existence stranických frakcí životně 

důležitá, protože řídí a ulehčují parlamentní činnosti.  Již od roku 1949 bylo 

v rozpočtu Spolkového sněmu počítáno s výdaji na provoz stranických frakcí, 

ale zákonného zakotvení se jim dostalo až roku 1995, kdy bylo financování 

stranických frakcí vtěleno 16. novelou do zákona o poslancích (Abgeortnetengesetz). 

Každá politická strana může vytvořit pouze jednu frakci, a každý poslanec může být 

tudíž členem pouze jedné frakce. Od roku 2017 dochází k pravidelnému zvyšování 

příspěvku na fungování stranických frakcí podle spotřebitelského indexu. Měsíční 

základní příspěvek tedy za rok 2017 činil 411.313 €, příspěvek za každého člena 

frakce pak 8.586 €. Opoziční strany mají nadto nárok na tzv. „opoziční přirážku“, 

jež činí 15 % z každého z výše jmenovaných příspěvků.137 I v případě příspěvku 

                                                 
132 § 5 odst. 1 bod 7 Körperschaftsteuergesetz.  

133 KRUMBHOLZ, A., Finanzierung und Rechnungslegung der politischen Parteien und deren Umfeld. 
Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2010. ISBN 978-3-8329-5161-0, s. 112-113. 

134 § 34g odst. 2 Einkommensteuergesetz. 

135 § 10b odst. 2 Einkommensteuergesetz. 

136 Rozhodnutí Spolkového ústavního soudu BVerfGE 20, 56 ze dne 19. července 1966 týkající se 
financování politických stran I. a pozdější rozhodnutí BVerfGE 85, 264 ze dne 9. dubna 1992, týkající se 
financování politických stran II. 

137 Tisk Spolkového sněmu č. 19/2664 ze dne 12. června 2018. Dostupné z: 
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na fungování stranické frakce dojde od roku 2018 k jeho zvýšení o 3,04 %,138 zejména 

z důvodu zvýšených personálních požadavků. 

Jelikož vedení stranických frakcí se často stává z vedení politických stran, 

je složité oddělit zájmy a činnosti těchto dvou subjektů. Stranické frakce však neplní 

typické úkoly svěřené politickým stranám a podílejí se zejména na fungování 

parlamentu, z tohoto důvodu je v otázkách financování nutné je od stran samotných 

oddělit. Proto také přistoupil zákonodárce k zákazu darování frakcí politickým 

stranám v ustanovení § 25 odst. 2 bod 1 PartG spolu s povinností frakcí vést 

účetnictví a zveřejňovat všechny příjmy a výdaje.  

Dlouholetou tradici mají v Německu politické nadace, které se velkou měrou 

podílejí na rozvoji politické kultury a zvýšení zájmu o politiku ve společnosti. Ačkoliv 

je jejich existence a činnost do velké míry spojena s určitou politickou stranou, jedná 

se o samostatně stojící organizace nezávislé na politických stranách. Tuto nezávislost 

ostatně deklarovaly nadace spojované s parlamentními stranami: 

Die Konrad Adenauer-Stiftung (CDU), Friedrich-Ebert-Stiftung (SPD), 

Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (FDP), Hanns-Seidel-Stiftung (CSU) 

a Heinrich-Böll-Stiftung (Bündnis90/Die Grünen), v roce 1999 ve společném 

prohlášení,139 v němž také stanovily své cíle a zavázaly se 

k dodržování transparentnosti svého financování a činností. K tomuto prohlášení 

se později připojila také Rosa-Luxemburg-Stiftung (DIE LINKE), Desiderius-Erasmus-

Stiftung spojovaná se stranou AfD se však zatím nepřipojila. 

Vzhledem k nezastupitelné roli politických nadací v aktivitách týkajících 

se politického vzdělávání v Německu i v zahraničí, je zřejmá nutnost financování 

jejich činnosti z veřejných prostředků. Také na politické nadace se vztahuje povinnost 

vést účetnictví a zveřejňovat všechny příjmy a výdaje, jež se odvozuje od principu 

                                                 
 http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/026/1902664.pdf. 

138 Nově bude základní příspěvek na fungování frakce činit 423.817 € a měsíční příspěvek za člena 
frakce 8.847 €, přičemž opoziční frakce budou mít nárok na 15 % zvýšení v případě základního 
příspěvku a 10 % v případě příspěvku za člena. 

139 Společné prohlášení zástupců politických nadací z roku 1999. Dostupné z:  

https://www.hss.de/fileadmin/migration/downloads/gemeinsame_erklaerung.pdf. 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/026/1902664.pdf
https://www.hss.de/fileadmin/migration/downloads/gemeinsame_erklaerung.pdf
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transparentnosti politických stran v oblasti financování, která je zakotvená 

v čl. 21 odst. 1 GG.140  

Politické nadace jsou téměř výhradně financovány ze státních zdrojů 

na základě zákona o státním rozpočtu,141 přesto dosud neexistuje žádný zvláštní 

právní předpis týkající se financování těchto subjektů, což bývá dlouhodobě 

kritizováno odbornou veřejností.142 12. června 2018 byl poslanci z frakce strany AfD 

podán návrh143 zákona o právním postavení a financování nadací blízkých politickým 

stranám. V současné době jsou finance přidělovány jednotlivým nadacím podle 

průměrného volebního úspěchu v posledních čtyřech volebních obdobích. Nárok 

ovšem vzniká až poté, co se jim podařilo podruhé zasednout ve Spolkovém sněmu, 

z tohoto důvodu tedy nadace AfD nemá nárok na příspěvek. V roce 2017 bylo 

politickým nadacím vyhrazeno přibližně 581,4 milionů €. To je mnohonásobně více, 

než je stanovena absolutní horní hranice pro financování politických stran a zejména 

z tohoto důvodu stále sílí kritika absence zákonné úpravy. 

Přímé státní financování 

Pro určení výše státního příspěvku politickým stranám se Německý 

zákonodárce rozhodl pro kombinaci několika měřítek. V první řadě se jedná o úspěch 

v posledních volbách do Evropského parlamentu a Spolkového sněmu, stejně jako 

voleb do zemských sněmů, v tomto případě jde o tzv. podíl z voličských hlasů 

(Wählerstimmenanteil). Druhým faktorem je dále výše příspěvků od fyzických osob, 

kterými jsou podle § 18 odst. 3 bod 3 PartG: členské příspěvky, příspěvky nositele 

mandátu a zákonně nabyté dary. Tento bývá označován jako tzv. podíl z příspěvků 

(Zuwendungsanteil). 

                                                 
140 JOCHUM, H., § 27 Einzelne Einnahmearten. In: IPSEN, J., Parteiengesetz. München: Verlag C.H. Beck 
München, 2008. ISBN 978-3-406-57531-0, s. 396.  

141 Podle Konrad-Adenauer-Stiftung se v jejich případě jedná o 99 % financování ze státních zdrojů, 
0,8 % tvoří pak členské příspěvky a 0,2 % soukromé příjmy, zejména dary. Zdroj: Prohlášení KAS 
k financování nadace. Dostupné z: http://www.kas.de/wf/de/71.3712/.  

142 MERTEN, H., Státní financování politiky v Německu. In: ŠIMÍČEK, V. Financování politického života. 
Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2015. 
ISBN 978-80-210-7994-6, s. 55. 

143 Entwurf eines Gesetzes über die Rechtsstellung und die Finanzierung parteinaher Stiftungen, 
19/2674, podaný dne 12. června 2018. Dostupné z: 
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/026/1902674.pdf. 

http://www.kas.de/wf/de/71.3712/
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/026/1902674.pdf
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Základní hranicí úspěchu pro vznik nároku na podíl z voličských hlasů je 

volební zisk alespoň 0,5 % hlasů v posledních volbách do Evropského parlamentu 

nebo Spolkového sněmu, případně 1 % v posledních volbách do Zemského sněmu. 

V případě, že není kandidátní listina strany registrovaná, vzniká nárok na účast 

na státním financování, podle ustanovení § 18 odst. 4 PartG, v případě, kdy strana 

dosáhne 10 % platných prvních hlasů v jednom volebním či hlasovacím obvodě.144 

Podíl z příspěvků za každý hlas kandidátní listině je 0,83 €. Až do výše čtyř milionů 

platných hlasů však připadá straně 1 € za každý hlas. Toto ustanovení má za cíl 

podpořit zejména menší politické strany. 

V případě příspěvků fyzických osob je maximální hranice 3.300 € ročně 

za každého dárce. Za každé 1 € připadá politickým stranám 0,45 €. Právě toto 

pravidlo pak strany motivuje k tomu, aby v co největší míře zveřejňovaly své příjmy 

a dosáhly tedy na příspěvek od státu, čímž je dosaženo vyšší transparentnosti 

v soukromém financování. Zároveň, jelikož podíl z příspěvků není vyplácen za příjmy 

získané vlastní hospodářskou činností stran, nejsou strany motivovány brát si úvěry 

a zvyšovat svou mimopolitickou aktivitu, takže se mohou nadále věnovat svým 

primárním úkolům.145 V praxi pravidelně dochází ke krácení obou výše uvedených 

příspěvků na základě dosažení absolutní horní hranice. V roce 2016 bylo státní 

financování zkráceno o 15 %.146 

Státní příspěvky jsou vypláceny čtyřikrát ročně (15. února, 15. května, 

15. srpna a 15. listopadu) na podkladě účetních údajů za předešlý rok. Předložení 

těchto údajů je další podmínkou účasti na přímém státním financování podle 

ustanovení § 19a PartG. Strana ztratí nárok na státní financování ve chvíli, kdy se 

rozpustí, je zakázána nebo je zrušeno její státní financování na základě rozhodnutí 

Spolkového ústavního soudu o vyloučení politické strany ze státního financování 

                                                 
144 MERTEN, H., Státní financování politiky v Německu. In: ŠIMÍČEK, V. Financování politického života. 
Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2015. 
ISBN 978-80-210-7994-6, s. 46. 

145 KRUMBHOLZ, A., Finanzierung und Rechnungslegung der politischen Parteien und deren Umfeld. 
Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2010. ISBN 978-3-8329-5161-0, s. 105. 

146 Stanovení státních prostředků za rok 2017 (stav k 22. únoru 2018). Dostupné z: 
https://www.bundestag.de/blob/545418/dcecfbd89403d01611008aadc5b8f579/finanz_17-data.pdf. 

https://www.bundestag.de/blob/545418/dcecfbd89403d01611008aadc5b8f579/finanz_17-data.pdf
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podle ustanovení § 18 odst. 7 PartG., k čemuž došlo poprvé v roce 2017 v případě 

opětovného návrhu na zákaz politické strany NPD.147 

Možnost odstřihnutí politické strany od státního financování a dalších výhod, 

zejména pak daňových výhod, které tento status stranám přináší je jednou z možnosti 

ochrany demokratického státu před subjekty, které jej ohrožují. Jedná o prostředek 

mírnější než zákaz politické strany a který je upraven ustanovením čl. 21 odst. 3 GG. 

Uplatnění dojde v případech, kdy politické strany svou činností sice demokratické 

státní zřízení ohrožují, ovšem nemohou být zakázány pro nedostatek potenciálu 

svých cílů, dosáhnout například z důvodu nízkých volebních zisků. Spolkový ústavní 

soud se v tomto případě opět zachoval aktivisticky a v odůvodnění rozhodnutí 

doporučil ústavní zakotvení dalšího omezení činnosti politických stran vedle 

existujícího zákazu. 

Obdobně jako v případě české právní úpravy se i v případě Německa zastavím 

u naplňování statusu transparentnosti politických stran v oblasti jejich financování. 

Na ústavní úrovni nalezneme zakotvení povinnosti zveřejňovat původ majetku 

a skládat účty v ustanovení čl.  21 odst. 1 věta čtvrtá GG. Tato povinnost je 

konkretizována v ustanoveních oddílu pátého PartG, který přikazuje předsednictvu 

politické strany zasílat výroční finanční zprávu předsedovi Německého spolkového 

sněmu do 30. září následujícího kalendářního roku, zároveň lhůta může být 

přiměřeně prodloužena až o 3 měsíce, pokud však strana zprávu nedodá 

do 31. prosince, ztrácí nárok na financování ze státního rozpočtu. Účelem 

zveřejňování těchto zpráv je zpřístupnit veřejnosti informace o zdrojích financování 

stran, zejména co se týká osob dárců.148 

V ustanovení § 24 PartG nalezneme jednotlivé položky, které musí finanční 

zpráva obsahovat a politické strany mají povinnost ji nechat tuto přezkoumat 

auditorem. Z povinnosti přezkumu auditorem jsou vyňaty strany, které se nepodílejí 

na státním financování a nemají majetek převyšující hodnotu 5.000 €. Výroční 

finanční zprávy jsou následně zveřejněny jako tiskovina Spolkového sněmu 

                                                 
147 Rozhodnutí Spolkového ústavního soudu, BVerfGE 2 BvB 1/13 ze dne 17. ledna 2017 týkající se 
návrhu na zákaz politické strany NPD II. 

148 MERTEN, H., Státní financování politiky v Německu. In: ŠIMÍČEK, V. Financování politického života. 
Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2015. 
ISBN 978-80-210-7994-6, s. 50. 
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v elektronické formě na jeho internetových stránkách149 odděleně pro parlamentní150 

a neparlamentní 151 politické strany. Jako formálně nedokonalé vnímám zveřejnění 

pouze dvou skupin zpráv – jedné pro parlamentní a druhé pro neparlamentní strany. 

V obou případech se však nejedná o textový soubor a vyhledávání v něm, je vzhledem 

k jeho délce prakticky velmi složité. Naopak za velmi zdařilé a přínosné považuji 

zvláštní způsob152 zveřejňování darů politickým stranám přesahující 50.000 € 

na internetových stránkách německého Spolkového sněmu. To veřejnosti umožňuje 

aktuální přehled o subjektech, které významným způsobem mohou prostřednictvím 

svých darů ovlivňovat činnost strany. 

                                                 
149 Archiv výročních finančních zpráv politických stran od roku 1983. Dostupné z: 
https://www.bundestag.de/parlament/praesidium/parteienfinanzierung/rechenschaftsberichte/rech
enschaftsberichte/202446. 

150 Výroční finanční zpráva pro parlamentní strany za rok 2016. Dostupné z: 
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/023/1902300.pdf. 

151 Výroční finanční zpráva pro neparlamentní strany za rok 2016. Dostupné z:  

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/030/1903070.pdf. 

152 Veröffentlichung von Spenden, die im Einzelfall die Höhe von 50. 000 Euro übersteigen 
(§ 25 Abs. 3 Satz 3 Parteiengesetz). Dostupné z:  

https://www.bundestag.de/parlament/praesidium/parteienfinanzierung/fundstellen50000 - 
url=L3BhcmxhbWVudC9wcmFlc2lkaXVtL3BhcnRlaWVuZmluYW56aWVydW5nL2Z1bmRzdGVsbGVuN
TAwMDAvMjAxOC8yMDE4LWluaGFsdC81MzY3NDI=&mod=mod462002. 

https://www.bundestag.de/parlament/praesidium/parteienfinanzierung/rechenschaftsberichte/rechenschaftsberichte/202446
https://www.bundestag.de/parlament/praesidium/parteienfinanzierung/rechenschaftsberichte/rechenschaftsberichte/202446
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/023/1902300.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/030/1903070.pdf
https://www.bundestag.de/parlament/praesidium/parteienfinanzierung/fundstellen50000#url=L3BhcmxhbWVudC9wcmFlc2lkaXVtL3BhcnRlaWVuZmluYW56aWVydW5nL2Z1bmRzdGVsbGVuNTAwMDAvMjAxOC8yMDE4LWluaGFsdC81MzY3NDI=&mod=mod462002
https://www.bundestag.de/parlament/praesidium/parteienfinanzierung/fundstellen50000#url=L3BhcmxhbWVudC9wcmFlc2lkaXVtL3BhcnRlaWVuZmluYW56aWVydW5nL2Z1bmRzdGVsbGVuNTAwMDAvMjAxOC8yMDE4LWluaGFsdC81MzY3NDI=&mod=mod462002
https://www.bundestag.de/parlament/praesidium/parteienfinanzierung/fundstellen50000#url=L3BhcmxhbWVudC9wcmFlc2lkaXVtL3BhcnRlaWVuZmluYW56aWVydW5nL2Z1bmRzdGVsbGVuNTAwMDAvMjAxOC8yMDE4LWluaGFsdC81MzY3NDI=&mod=mod462002
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2.3 Srovnání právní úpravy financování politických stran 

Při zkoumání obou srovnávaných právních úprav zjistíme zásadní podobnost, 

jíž je kombinovaný způsob financování politických stran. Tato kombinace by měla 

nejlépe zabránit vychýlení nezávislosti stran buď na jednu stranu směrem 

k parazitování na státu v případě, že by se staly plně závislými na financování 

ze strany státu, nebo na druhou stranu hrozí závislost na několika ekonomicky 

silných subjektech, pokud by byly strany závislé pouze na soukromém způsobu 

financování.153 Domnívám se, že však i přes obdobný systém nalezneme v německém 

právním řádu instituty zajišťující lepší oddělení politických stran od státu, které by 

bylo možné využít i v České republice. 

„Je-li rozvinutý život politických stran předpokladem dobré demokracie, pak je 

nasnadě, že se stát ujímá toho, aby za něj převzal zodpovědnost.“154 Nezbývá než 

s tímto výrokem souhlasit, pouze však do té míry, aby se politické stany nestaly samy 

součástí státu a udržely si nadále svůj soukromoprávní charakter. Z tohoto důvodu by 

měly být hlavním zdrojem financování politických stran angažovaní jednotlivci, 

zejména členové stran prostřednictvím svých příspěvků nebo darů. Tato teorie však 

naráží na neochotu voličů aktivně se angažovat ať už při činnosti politických stran, 

hlavně ale při jejich financování, kterou je možné pozorovat zejména ve státech 

se zkušeností s dlouhou socialistickou diktaturou.155  

Tento problém můžeme pozorovat v České republice, dle průzkumu veřejného 

mínění156 prováděného v září roku 2017 negativní postoje k politickým stranám 

posílily a pouze 34 % lidí se domnívá, že vstupem do politické strany je možné něco 

změnit. Je zřejmé, že pokud občané nemají důvod pro členství, tím méně mají zájem 

finančně podporovat jejich činnost. Jediná parlamentní politická strana, která určuje 

                                                 
153 Šimíček, V., Ústavní limity financování politického života v ČR a vábení sirén snadných řešení. 
In: ŠIMÍČEK, V., Financování politického života. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 
Mezinárodní politologický ústav, 2015. ISBN 978-80-210-7994-6, s. 39. 

154 MORLOK, M., Odpovědnost státu za nestátní politické aktéry – strany, politické mládežnické 
organizace, politické nadace. In: ŠIMÍČEK, V., Financování politického života. Brno: Masarykova 
univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2015. ISBN 978-80-210-7994-6, 
s. 12. 

155 Tamtéž, s 14. 

156 Centrum pro výzkum veřejného mínění: Postoje obyvatel k politickým stranám-září 2017. Praha: 
Sociologický ústav AV ČR, 2017. Dostupné z:  
https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a4441/f9/pv171030.pdf . 

https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a4441/f9/pv171030.pdf


 63 

výši členských příspěvků podle čisté měsíční mzdy členů je KSČM, ostatní strany 

určily minimální roční příspěvek, který se však nezvyšuje proporcionálně a výší 

příjmu člena strany. Určení výše členských příspěvků je bezesporu v kompetenci 

stran a stát by jejich svobody neměl zasahovat, domnívám se ovšem, že by strany 

měly zvážit zvýšení příspěvků, ať už plošně nebo pro členy s vysokými příjmy. 

Možnost převzetí některých institutů z německého právního řádu 

Za prostředky, které nejlépe zajišťují oddělení politických stran od státu, 

je bezesporu užití relativní a absolutní horní hranice pro státní financování 

politických stran. Nedomnívám se, že užití „absolutní horní hranice“ by bylo 

v nejbližších letech nutné, neboť by k výši státních příspěvků došlo automaticky 

užitím ostatních institutů, tedy relativní horní hranice za současné změny výpočtu 

státního příspěvku. 

Pokud bychom se blíže věnovali složení zdrojů financování politických stran 

v České republice, zjistili bychom alarmující ohrožení ústavně zakotveného principu 

oddělení politických stran od státu. V již výše citovaném nálezu157 Ústavního soudu 

bylo vysloveno varování před nebezpečím finanční závislosti stran na státu. 

V současné době můžeme pozorovat naplnění této hrozby: „Čím více jsou politické 

strany dotovány státem, tím méně cítí potřebu hledat zdroje a podporu své činnosti 

v občanské struktuře společnosti. Příspěvek na činnost politických stran by proto neměl 

oslabovat úsilí politických stran o politickou materiální podporu ze strany svých voličů 

a stoupenců. Politické strany nemohou plnit svou funkci, jsou-li odkázány na milost 

státu anebo na podporu státu spoléhají více než na podporu občanů.“ 

                                                 

157 Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. Pl. ÚS 26/94 ze dne 18. října 1995, č. 296/1995 Sb. 
(N 62/4 SbNU 113). 
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Graf 1: Složení příjmů parlamentních politických stran v ČR za rok 2017 

Výroční zprávy financování jednotlivých politických stran a hnutí 

zastoupených v Poslanecké sněmovně za rok 2017 odkrývají, jak je jednostranné 

jejich financování a také jejich naprostou závislost své existence na vůli státu. 

Považuji za naprosto alarmující, pokud je považováno za normální, že politická 

strana, jež ve volbách do Poslanecké sněmovny získala třetí, resp. čtvrtý158 nejvyšší 

počet hlasů, nezíská z vlastních zdrojů ani 10 % celkových příjmů strany. Ovšem ani 

ostatní parlamentní strany většinou nepřekročí hranici 50 % příjmů získaných vlastní 

činností. Pouze v případě Občanské demokratické strany a České strany sociálně 

demokratické tvoří příjmy ze státního financování pouze 40,97 % v případě ODS 

a 44,11 % v případě ČSSD.159 

 

                                                 
158 V případě České strany pirátské se jedná o 5,46 % v případě Svobody a přímé demokracie-Tomio 
Okamura o 9,72 %. Výroční zprávy politických stran a hnutí za rok 2017. Dostupné z: 
https://udhpsh.cz/vyrocni-financni-zpravy-stran-a-hnuti-za-rok-2017/. 

159 Je však nutné zdůraznit fakt, že v případě obou stran tvoří vysoký podíl příjmy dle ustanovení 
§ 17 odst. 8 písm. i) ZPS, tedy příjmy ze zápůjček a úvěrů. 
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Graf 2: Složení příjmů parlamentních politických stran ve SRN za rok 2016 

Ve Spolkové republice Německo je naproti tomu situace, a to jistě zejména 

díky institutům relativní a absolutní horní hranice, naprosto opačná. V případě 

Parlamentních politických stran tvoří prostředky z veřejných zdrojů pouze méně než 

40 % veškerých jejich příjmů.160 Druhým institutem, jež pomáhá vyrovnávat rozdíly 

mezi parlamentními stranami s vysokými volebními zisky a stranami zastupujícími 

menší skupinu voličů, je kombinovaný způsob výpočtu státního příspěvku. 

Díky tomuto mohou i malé strany dosáhnout na vyšší státní příspěvek, než by jim 

náležel pouze na základě procentního úspěchu ve volbách, a to zejména v případě, 

že udržují širokou členskou základnu a získávají četné dary od fyzických osob. 

Za naprosto správný považuji krok, kdy jsou dary právnických osob irelevantní 

pro výpočet podílu z příspěvků, jelikož hlavním účelem politických stran je 

sdružování aktivních občanů, nikoliv finančně silných sponzorů. 

Úvahy de lege ferenda 

Je otázkou, zda by v českém prostředí tento model kombinace různých faktorů 

pro určení výše státního příspěvku, byl životaschopný, a ve spojení se zakotvením 

                                                 
160 Ke dni 21. října 2018 nejsou k dispozici výroční finanční zprávy za rok 2017, je proto nutné 
vycházet z údajů za rok 2016. 
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relativní horní hranice neměl za výsledek ukončení činnosti řady stran z důvodu 

nedostatku finančních prostředků. Řešením by bylo jistě zatraktivnění politických 

stran v očích veřejnosti a aktivizace či otevřenost samotných stran směrem 

k potenciálním členům s cílem rozšíření členské základny. Politická strana, 

byť zastoupena v parlamentu, nemá s počtem členů pohybujícím se pod hranicí 

jednoho tisíce šanci získat dost prostředků pouze z členských příspěvků a darů 

fyzických osob. Domnívám se však, že nepromyšlená snaha zákonodárce o navýšení 

tohoto podílu z příspěvků například zahrnutím darů právnických osob, by v nynější 

situaci vyústila v protiústavní nerovnost politických stran v rámci jejich soutěže 

ve prospěch stran, jejichž členy, případně zakladateli jsou úspěšní podnikatelé. 

Z mého pohledu by nebylo možné nastavit relativní horní hranici od počátku 

účinnosti nové právní úpravy na 50 %, neboť by se jednalo o krok, pro mnohé strany, 

likvidační. Považuji za reálné začít např. na 80 % a každých pět let by došlo 

k automatickému snížení o 5-10 % až k hranici 50 %. Politické strany by tak dostaly 

dostatek času změnit strategii a rozšířit řady svých členů, tedy nahradit finance 

ze státního rozpočtu. Jako doplnění k tomuto omezení považuji za rozumné snížení, 

či dokonce zrušení příspěvku na úhradu nákladů za volby do Poslanecké sněmovny, 

protože je přidělován na základě stejného klíče, jako příspěvek na činnost, tedy podle 

volebního zisku v posledních volbách do Poslanecké sněmovny. V roce 2017 na tento 

jednorázový příspěvek dosáhly pouze strany, které současně získaly v této volbě více 

než 5 % hlasů a jsou tedy nepoměrně zvýhodněny naproti menším stranám, 

které ve volbách do Poslanecké sněmovny nezískaly ani 3 % hlasů. 
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Závěr 

Předkládaná práce ve svém textu předestírá základní otázky právní úpravy 

politických stran v České republice a Spolkové republice Německo a ukazuje jejich 

srovnání. Vedle tohoto zdůrazňuje problematická ustanovení české právní úpravy 

a navrhuje možná řešení. Samozřejmě neexistuje jediná univerzální možnost a nelze 

bezhlavě kopírovat předpisy jiného státu, je třeba vždy je přizpůsobit stavu 

společnosti a jedinečnostem novelizovaného právního řádu. To však neznamená, 

že nemáme zkoumat ostatní právní řády a analyzovat možnosti využití některých 

institutů, které v zahraničí dobře fungují. Právní řád je živoucí organismus a měl by 

umět pružně reagovat na aktuální situaci. Považuji proto za nevyhnutelné otevřít 

debatu dvou klíčových otázek představených v textu této práce. 

Otázku, zda nerozšířit adresáty práva zakládat a sdružovat se v politických 

stranách a politických hnutí, které je v současné době přiznáno pouze občanům 

České republiky, považuji za vysoce aktuální. V době volného pohybu osob pro 

občany zemí Evropské unie považuji obdobné omezení za přežitek. Německý model, 

umožňující členství cizinců, lépe zajišťuje možnost jejich zapojení do veřejného dění 

a debaty. Koneckonců znakem úspěšného zapojení cizinců do společnosti je jistě 

jejich zájem o věci veřejné a stát, v němž žijí, byť se nejedná o jejich vlast. 

Za druhou závažnou otázku považuji revizi způsobu financování politických 

stran, přičemž zde stojíme před složitějším problémem. Ačkoliv česká právní úprava 

doznala v tomto ohledu v posledních letech mnoha pozitivních změn, je patrné, 

že bude v nejbližší době nutné dokončit tuto změnu a připravit legislativní rámec 

podporující aktivitu stran k potenciálním členům či alespoň dárcům. Politické strany 

jsou stále při svém financování odkázány zejména na prostředky ze státního 

rozpočtu, což přispívá k posílení jejich negativního vnímání ve společnosti a kruh se 

vrací na začátek, neboť občané s negativním postojem k politickým stranám nemají 

zájem jejich činnost financovat. Pokud budeme do budoucna chtít vybudovat stabilní 

stranický systém, bude nutné strany přinutit, aby se otevřely, rozšířily svou členskou 

základnu a pokusily se občany motivovat k finanční podpoře, což bývá běžnou praxí 

v demokratických státech. 
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Název diplomové práce, abstrakt a klíčová slova v českém jazyce 

Vybrané otázky právní úpravy politických stran v ČR a SRN 

Abstrakt 

Obsahem předkládané diplomové práce je představení vybraných institutů 

práva politických stran a jejich úpravy v České republice a Spolkové republice 

Německo. Práce je dělena do dvou kapitol. První z nich se dotýká základních otázek 

právní úpravy politických stran v obou státech, druhá poté financování politických 

stran. Jelikož se jedná o diplomovou práci komparativní, jsou v prvních dvou 

podkapitolách vždy představeny jednotlivé právní úpravy. Ve třetí podkapitole jsou 

nejvýznamnější instituty srovnány a je navrženo jejich možné užití v českém právním 

řádu. 

 Stěžejními body první kapitoly jsou především proces vzniku politických 

stran, srovnání zakotvených atributů obranyschopné demokracie v právních řádech 

a v neposlední řadě také zamyšlení nad možným rozšířením adresátů práva 

dle. čl. 20 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, tvořit a sdružovat se v politických 

stranách a politických hnutích, také na cizince, kteří se dlouhodobě zdržují 

v České republice. 

Druhá kapitola této práce se věnuje aktuálnímu tématu, které je součástí 

politického života od jeho počátku – tedy financování politických stran. 

Oba srovnávané státy prošly v této oblasti dlouhým vývojem, který ovšem nikdy 

nebude možné považovat za ukončený. Strany budou ke své činnosti vždy potřebovat 

finanční prostředky a ty se budou snažit získat za, pro ně nejvýhodnějších podmínek. 

Zákonná úprava proto musí pružně reagovat na nové metody. Ve třetí podkapitole 

druhé kapitoly nalezneme také úvahu de lege ferenda o možnosti zakotvení institutu 

relativní horní hranice do českého právního řadu, která by pomohla snížit finanční 

závislost politických stran na státu. 

Hlavním cílem předestřených novelizací relevantních právních předpisů je 

motivovat strany k otevření se společnosti a získávání nových členů, důsledkem 

čehož se budou vnitřně demokratizovat a vzhledem ke státu nabývat větší svobody. 
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Selected Questions of the Legal Regulations Concerning 

Political Parties in the CR and FRG 

Abstract 

The content of the presented thesis is the introduction of selected institutes 

of the laws on political parties and their enactment in the Czech Republic 

and the Federal Republic of Germany. The thesis is divided into two chapters. The 

first addresses the fundamental questions of the legal regulations on political parties 

in both countries. The second deals with the funding of political parties. Because this 

is a comparative thesis, individual legal regulations are always introduced in the first 

two subchapters. The third subchapter compares the most significant institutes and 

their possible use in the Czech law is proposed. 

The main points of the first chapter are especially the process of political party 

creation, the comparison of anchored attributes of a democracy capable of defence 

in the laws and last but not least also the contemplation of the possible expansion 

of the addressees of the right to form and join political parties and political 

movements, pursuant to Article 20 par. 2 of the Charter of Fundamental Rights 

and Freedoms, also to foreigners staying in the Czech Republic for a long time. 

The second chapter of this thesis deals with the current topic that has been 

a part of political life since its beginning – the funding of political parties. 

Both compared countries have gone through a long development in this area, which, 

however, will never be possible to consider completed. Political parties will be always 

dependent on financial means and they will try to obtain them under the most 

advantageous conditions. The law must therefore flexibly react to new methods. 

In the third subchapter of the second chapter, you can also find a deliberation 

de lege ferenda on the possibility of anchoring the institute of the relative upper limit 

into the Czech law, which would help to decrease financial dependency of political 

parties on the state. 

The main objective of the aforementioned amendments of the relevant legal 

regulations is to motivate the parties to open themselves towards society and try 
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to acquire more new members. As a result, they will democratise themselves 

internally and attain a higher freedom with regard to the state.  

Key words: law on political parties, political party funding, art. 20 of the Charter of 

Fundamental Rights and Freedoms, art. 21 Grundgesetz  


