
Posudek oponenta na diplomovou práci Anny-Marie Chlantové 
 „Vybrané otázky právní úpravy politických stran v ČR a SRN“ 

 
 

Diplomová práce má 67 stran vlastního textu, k němuž jsou připojeny seznamy citované 
literatury, judikatury a dalších pramenů, jakož i abstrakt v českém a anglickém jazyce. 
Jednotlivé odkazy na použitou literaturu a judikaturu jsou uváděny v poznámkách pod čarou. 
 
Práce se člení na dvě základní části a každá z nich na tři kapitoly. První část je věnována 
obecným otázkám právní úpravy politických stran, druhá jejich financování, přičemž v obou 
částech práce diplomantka popisuje a srovnává úpravu v České republice a v Německu. 
Pozornost upíná zejména k procesu vzniku politické strany a následně k jejímu financování.  
 
Jakkoli je téma práce v jejím textu v zásadě vyčerpáno odpovídajícím popisem relevantních 
právních úprav i názorů vyslovených v judikatuře a odborné literatuře, na některých místech 
se lze setkat s určitými zjednodušujícími závěry, nepřesnostmi či chybnými tvrzeními. Např.: 
 
- Tvrzení „ česká úprava se drží evidenčního principu“ (s. 28) odporuje tvrzení, že 
„registrace … je kompromisem mezi … evidenčním principem … a povolovacím principem“ 
(s. 11). 
- Chybně je mezi politická hnutí zařazena bývalá politická strana Věci veřejné a nepřesně je 
uveden název KDU-ČSL „K řesťanská demokratická unie – Česká strana lidová“ (s. 8, 45, 
47). 
- Návrhy podle čl. 87 odst. 1 písm. a) a j) Ústavy je označovány za „ústavní stížnost“ (s. 10, 
39) a skupina senátorů v řízení o zrušení zákonů za „stěžovatelku“ (s. 41, 46). 
- Tvrzení, že „z 396 politických stran činných na území České republiky, došlo k rozpuštění 
pouze v případě jediného subjektu“ (s. 31) odporuje tvrzení, že je „ častou praxí rozpuštění 
politické strany, která opakovaně nepředložila … výroční finanční zprávu“ (s. 48 n.). 
- Nesprávně se označují některé předpisy: Listina základních práv a svobod za „ústavní zákon 
č. 2/1993 Sb.“ či za „Listinu základních práv a svobod České republiky“, zákon o sdružování 
v politických stranách a politických hnutích za zákon „ č. 2/1993 Sb.“ (s. 68, 74). 
 
Velmi sporným je závěr diplomantky, jímž oponuje registraci stanov politického hnutí ANO 
2011, když podle ní jejich čl. 12 odst. 6 omezuje vnitrostranickou demokracii, přičemž v této 
souvislosti souhlasí s citovaným výrokem J. Kysely z webu E15.cz ohledně strany 
organizované na „v ůdcovském principu“. Toto srovnání však patrně neobstojí v historickém 
kontextu užívání tohoto pojmu a jeho definic v četné – v práci neužité – státovědecké a 
politologické literatuře.  
 
Uvádí-i diplomantka, že „je žádoucí, aby se na činnosti aktivně podílel co největší počet osob 
pro zajištění legitimity volených orgánů strany“ (s. 18), lze s tím v obecnosti souhlasit, bylo 
by však třeba také uvést, jak pohlížet na tzv. strany volebního typu, regionální a místní strany 
apod. 
 
Považuje-li diplomantka přiznání práva sdružovat se v politických stranách pouze státním 
občanům „za naprosto překonané“, resp. „za přežitek“ (s. 32, 67), bylo by žádoucí, aby se 
v práci vyslovila i k tomu, zda by i další politická, popř. i jiná základní práva přiznaná pouze 
občanům měl požívat každý člověk – zejména práva podle čl. 21 odst. 1 a 4, čl. 23 a 25 
Listiny.  
 



Oponuje-li diplomantka argumentaci nálezu sp. zn. Pl. ÚS 11/17 tím, že „nově vzniklé strany, 
které by se pouze neodštěpily od stran již etablovaných nebo nespoléhaly na finanční 
prostředky jednoho silného sponzora, nejsou … na půdě Poslanecké sněmovny častým jevem“ 
(s. 45), je třeba poukázat na to, že v každém volebním období Poslanecké sněmovny od roku 
2006 byla v ní zastoupena vždy alespoň jedna strana, která toto diplomantčino kritérium 
splňuje: Strana zelených (2006), Věci veřejné (2010), Úsvit přímé demokracie Tomia 
Okamury (2013), Česká pirátská strana (2017). O čem by však ještě větší počet nových stran 
v každém období svědčil? 
 
Navrhuje-li diplomantka „snížení, či dokonce zrušení příspěvku na úhradu nákladů za volby 
do Poslanecké sněmovny“ (s. 66), neboť jím „jsou znevýhodněny nové subjekty, které 
kandidují poprvé, a nemohou proto využít svého výsledku z minulých voleb“ (s. 44), je třeba 
mít na zřeteli, že tento jednorázový příspěvek slouží primárně k (částečné) úhradě 
(„refundaci“) nákladů vzniklých v proběhlé volební kampani, nikoli k financování činnosti či 
kampaně dané strany v budoucnu. 
 
Zjednodušujícím je diplomantčin závěr, že převažující podíl příjmů ze státního rozpočtu na 
celkových příjmech většiny parlamentních politických stran v České republice (oproti SRN), 
představuje „alarmující ohrožení ústavně zakotveného principu oddělení politických stran od 
státu“ (s. 63). I podle Ústavního soudu sice k ohrožení tohoto principu „může dojít v důsledku 
přebujelého systému státního financování politických stran“ (nález sp. zn. Pl. ÚS 11/17, bod 
115), takový stav však dle něj jím přezkoumaná platná právní úprava v současnosti nezakládá. 
 
 
Závěr: Diplomová práce splňuje formální požadavky kladené na práce tohoto druhu. Po 
stránce svého obsahu zadané téma vyčerpává, přičemž prokazuje diplomantčinu schopnost 
práce s českými i německými právními předpisy, odbornou literaturou a soudní judikaturou, 
jejich samostatné analýzy i formulace návrhů de lege ferenda.  

Diplomovou práci proto d o p o r u č u j i   k obhajobě. 
 
 
 
V Praze dne 21. ledna 2019     JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D. 
 
 
 
 


