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Anotace 

Diplomová práce „Volební kampaň a její limity“ pojednává o některých procesech, 

jimiž je aktuálně volební kampaň ovládána. Práce vychází z předpokladu, že volební kampaně 

představují jeden z klíčových momentů volebního procesu, v němž aktéři politického boje 

usilují o přízeň potenciálního voliče. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První je věnována 

teoretickému ukotvení a pozadí volebních kampaní, druhá se zabývá volební kampaní 

samotnou, resp. její právní úpravou de lege lata. Třetí kapitola diplomové práce připomíná 

obecně platné zásady vedení volební kampaně. Závěrečná kapitola reaguje v souvislosti 

s volební kampaní a jejími limity na aktuální dění v České republice týkající se přímé volby 

prezidenta.  

Annotation  

 The master thesis „The Election Campaign and Its Limits“ is focused on some 

processes which an election campaign is affected by. The master thesis is based on the 

assumption that election campaigns represent one of the key moments in an electoral process 

in which political players struggle to win voters‘ support. The master thesis is divided into 

four chapters. The first one concerns a theoretical background of election campaigns. The 

second one examines an election campaign itself, its legal regulation de lege lata respectively. 

The third chapter studies general principles relative to conducting an election campaign. The 

final chapter reflects the current situation in the Czech Republic as regards the direct 

presidential election. 
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Úvod 

 Ústava České republiky, jakožto zákon obsahující soubor právních norem nejvyšší 

právní síly1, ve své hlavě první vyjmenovává ústřední principy, v nichž je obsažena 

nejkoncentrovanější podoba charakteristiky České republiky. Jedná se o klíčové hodnoty, 

které nelze chápat a interpretovat zcela izolovaně, neboť svým významem výrazně zasahují 

do celého právního řádu. Pro profesora Václava Pavlíčka má Ústava ČR „formu ústavního 

zákona a spolu s ostatními platnými ústavními zákony jí v hierarchii právních předpisů náleží 

nejvyšší místo“2. Důsledkem ústavním zákonům přiznávané nejvyšší právní síly v právním 

řádu ČR pak podle profesora Pavlíčka je, „že jsou základem a současně limitem další 

normotvorby ve státě“3.   

Podle čl. 5 Ústavy České republiky je politický systém České republiky „založen na 

svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní 

demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů“.  

Deklarovaná pluralita politických stran je organicky svázána s čl. 22 Listiny základních práv a 

svobod, podle něhož „zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a 

používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické 

společnosti“4. Pluralistický systém je vystavěn na neprivilegované mnohosti, rozdílnosti a 

četné odlišnosti. Politický proces lze charakterizovat podle pluralistického pojetí jako „výraz 

soutěže mezi odlišnými konfliktními zájmy, jako trvalý proces dohadování, v jehož průběhu 

jsou však všechny konflikty řešeny nenásilnou cestou“5. 

Jedním z pokročilých standardů demokratického právního státu je tedy realizace volné, 

resp. svobodné soutěže politických sil – záruky politického pluralismu – a její ochrana. Nález 

Ústavního soudu II.ÚS 275/96 v této souvislosti pregnantně konstatuje, že „svobodná soutěž 

politických sil nacházející svůj výraz především ve volbách, je základním předpokladem 

                                                            
1  Podle řady autorů je pojem ústavy poměrně nejednoznačný. Profesor Václav Pavlíček jej charakterizuje 
především jako zákon, který je jako ústava označen (např. Ústava České republiky). Ústava je pro profesora 
Pavlíčka zároveň „základním řádem, podle něhož se tvoří státní vůle a uplatňuje se státní moc, stanoví se 
pravidla pro tvorbu a vydávání obecně závazných aktů státu a pro jejich vynucování orgány správními, soudními 
a jinými“. In: Pavlíček, V. a kolektiv (1998): Ústavní právo a státověda. Praha: Linde Praha a.s., str. 22. Pro 
JUDr. Věru Jiráskovou, CSc. „Ústava ve smyslu základního zákona státu, kodexu, jemuž jsou přiznávány takové 
atributy, jako je písemná forma, specifický obsah, vrcholné postavení v hierarchii právních předpisů i zvláštní 
požadavky limitují možnosti zasahovat do jeho textu, je jevem historicky a společensky podmíněným“. In: 
Mlsna, P. et alii (2011): Ústava ČR – vznik, vývoj a perspektivy. Praha: Nakladatelství Leges, str. 174 
2 Pavlíček, V. a kolektiv (2011): Ústavní právo a státověda. Praha: Nakladatelství Leges, str. 324 
3 Tamtéž, str. 324 
4 Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti 
ústavního pořádku České republiky. 
5 Říchová, B. (2002): Úvod do současné politologie. Praha: Portál, str. 144 
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fungování demokratického státu a společnosti“6. Relevantním je rovněž disent JUDr. 

Františka Duchoně, dnes již bývalého ústavního soudce, podle kterého se „proces vytváření 

vůle lidu odehrává především ve volbách. Čestný a poctivý průběh voleb je hodnotou, na 

kterou nelze rezignovat. (…) Celý volební proces, tj. volební kampaň i vlastní volby, lze 

považovat za základ demokratického uspořádání společnosti. Volby nejsou jen způsobem, 

kterým kandidáti získávají svůj mandát, tj. příslušné postavení v hierarchii volených orgánů, 

ale jedná se zároveň o proces, ve kterém je realizována celá řada základních práv a svobod“7. 

 

Ambicí předkládané práce je proniknout do problematiky volebních kampaní, provést 

čtenáře pozadím kampaní, rozkrýt spletitosti a vnitřní mechanismy systému volebních 

kampaní. Aktuální, dynamické a poměrně živé téma volebních kampaní a jejich limitů 

z ústavněprávního hlediska pokládám za významné a maximálně poutavé. Jsem toho názoru, 

že se jedná nejen z ústavněprávního, ale i z hlediska politologického či sociologického o 

zajímavou kategorii, jejíž alespoň částečné dekódování může obsahově a věcně přispět k 

odbornější debatě.  

Záměrem diplomové práce ovšem není pouhý popis a výčet holých dat bez uvedení 

širších souvislostí. Vzhledem k tomu, že citované závěry Ústavního soudu pokládám za 

natolik kruciální, jsem toho názoru, že bez poskytnutí základního vhledu do teoretického 

základu a ukotvení voleb by předložená práce neobstála. Absenci teoretického základu bych 

v této souvislosti zajisté neobhájila, neboť volební kampaň chápu jako nedílnou součást 

voleb, širší kontext voleb, parametr, který je s volbami vnitřně propojen.8 

V samostatné kapitole jsou tudíž podrobnějším způsobem diskutovány volby, 

fenomén, kterému je opakovaně věnován adekvátní prostor a pozornost. Kapitola úměrným 

způsobem rekapituluje přístupy k volbám a chápání voleb a jejích nezbytných aspektů 

odbornými kruhy, českou právní úpravou i právem mezinárodním.  

Opomenuty rovněž nemohou zůstat politické strany, jakožto nejvýraznější projev 

politického pluralismu, určitého ztělesnění a zhmotnění samotné politiky, klíčové součásti 

parlamentní demokracie mobilizující společnost a občany k participaci na správě věcí 

veřejných. Vědoma si významu politických stran v demokratické společnosti, koncipuju první 

                                                            
6 Nález ÚS ze dne 15.10.1996, sp. zn. Pl. II.ÚS 275/96 
7 Duchoň, F.: Disentující stanovisko k nálezu ÚS ze dne 26.01.2005, sp. zn. Pl. ÚS 73/04 
8 Pro Evu Bradovou volební kampaně představují nepostradatelnou součást voleb a společně podle ní tvoří jeden 
z hlavních pilířů teorií demokracie. In: Bradová, E. (2005): Od lokálních mítinků k politickému marketingu. 
Teorie a vývoj politické komunikace a volebních kampaní. Brno: IIPS, str. 9  



10 
 

kapitolu jako základní shrnutí problematiky, které v podstatných konturách přiblíží téma, jenž 

však svou velikostí a obsáhlostí výrazně přesahuje rozsah jedné kapitoly.   

Cílem praktické části práce je věcná dokumentace právní úpravy volební kampaně. 

V pořadí druhá kapitola zhodnotí úroveň současné úpravy a zároveň se pokusí zodpovědět 

legitimní otázku, zda - i v případě právního ukotvení volebních kampaní - nečelíme 

nepříjemnému trendu eroze a nekoncepčnosti práva. Kapitola nabídne zamyšlení nad tím, zda 

je současná právní úprava plně vyhovující, zda se jí daří dostatečně reflektovat dnešní stav 

politické reality.  

Diplomová práce současně připomene i pravidla, na nichž je vystavěn dnes už 

symbiotický vztah volebních kampaní a veřejnoprávních médií. Samostatná kapitola upozorní 

na nejdůležitější tzv. mediální zákony, jež při vymezování pravidel volební kampaně mají 

svůj nepopiratelný význam a konkrétní dopad. 

Regulací předvolebních kampaní, jež by mohla eliminovat nerovné soupeření založené 

na zvýhodněném prostředí vybraných metod a prostředků, se zabývá rovněž druhá kapitola 

diplomové práce. Vědoma si existence určitých mezer, které v sobě skrývají mj. eventualitu 

nepřípustného protěžování a stranění, připomenu tudíž i stále aktuální snahy o účinnou 

regulaci předvolební kampaně a jejího financování. Kapitola zároveň upozorní na 

mechanismy, jež by v souvislosti s financováním kampaní mohly přispět k otevřenější a 

zároveň férové předvolební soutěži, neboť podle disentujícího soudce Františka Duchoně 

„nelze rezignovat na ochranu volebního procesu tolerováním nečestného a nepoctivého 

jednání, či jeho relativizováním, protože to prohlubuje znechucení občanů politikou a přináší 

nebezpečí pro demokracii“9. 

V samostatné kapitole se předkládaná diplomová práce věnuje analýze ustanovení § 16 

odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky (volební zákon), 

podle něhož „volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o 

kandidátech a politických stranách nebo koalicích, na jejichž kandidátních listinách jsou 

uvedeni, zveřejňovány nepravdivé údaje“10. S vědomím, že „volební kampaně v moderních 

liberálních demokraciích se čím dál tím více stávají zajímavou konfrontací vědy, emocí a 

morálních zásad“11, věnuji dostatečný prostor zásadám vedení kampaní. Předposlední, třetí, 

                                                            
9 Duchoň, F.: Disentující stanovisko k nálezu ÚS ze dne 26.01.2005, sp. zn. Pl. ÚS 73/04 
10 Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších 
zákonů 
11 Školkay, A. (2007): Politický marketing vo volebnej kampani pred parlamentnými voľbami na Slovensku 
v roku 2006, str. 97. In: Mrklas, L. (ed.) (2007): Parlamentní volby 2005-6 v zemích Visegrádské čtyřky. Praha: 
CEVRO 
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kapitola se proto prostřednictvím analýz relevantních judikátů zamýšlí nad přípustným, resp. 

nepřípustnému způsobem vedení volební kampaně. 

S ohledem na to, že „právě v oblasti volební kampaně, a to i v systémech psaného 

práva, jsou jednotlivá pravidla jejího vedení zakotvena nikoliv v zákonech či jiných právních 

předpisech, nýbrž v rozhodovací činnosti soudů“12, je součástí kapitoly třetí posouzení 

významu a razance soudního přezkumu čestnosti a poctivosti volební kampaně. Kapitola totiž 

vychází z teze, že bude-li „z rozhodovací činnosti justice patrné, že se pevně a konzistentně 

vyžaduje dodržování určitých pravidel a že pro případ jejich porušení bude následovat rychlá 

a účinná sankce, bude zvýšená motivace politických stran na jejich dodržování přispívat 

k nejen civilizovanější podobě samotné volební kampaně, ale také k větší stabilitě 

demokratických institucí a důvěry v ně“13.   

Vzhledem k aktuálnímu vývoji v problematice institutu přímé volby prezidenta 

v České republice se nabízí reflexe poměrů, na nichž je vystavěno současné pojetí 

prezidentské volební kampaně. Poslední, pátá, kapitola proto shrnuje právní úpravu, strukturu 

a problematická místa kampaně. Bez zájmu nezůstávají organizační a finanční aspekty této 

problematiky, k níž se podle mého názoru od počátku přistupovalo poměrně macešsky a spíše 

chaoticky a ad hoc. Zároveň je srovnávána situace ve vybraných zemích – podrobněji je 

popsán případ úpravy prezidentských kampaní ve Spojených státech amerických a ve Francii, 

který je komparován s nynějším tuzemským systémem. Úmyslně jsou zvoleny takové 

politické systémy, jež se etablovaly v zavedené demokracie, které pro mnohé znamenají 

inspirující vzor. Snahou poslední kapitoly je rozkrytí možných průniků či naopak zjevných 

rozdílů, které může případnému čtenáři posloužit jako zdroj relevantních informací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
12 Šimíček, V. (ed.) (2000): Volební kampaň v České republice. Brno: MPÚ, str. 8 
13 Glückselig, R. (2000): Soudní přezkum volební kampaně. In: Šimíček, V. (ed.) (2000): Volební kampaň 
v České republice. Brno: MPÚ, str. 93 
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1. Teoretický úvod do problematiky volebních kampaní 

1.1. Role, význam a teoretické ukotvení voleb 

 

Volby jsou obecně považovány za samo jádro politického procesu, jedním 

z nejživějších a nejdynamičtějších komponentů politického procesu. Nepřekvapí proto, že 

volební problematikou se zabývá řada mezinárodních dokumentů, které považujeme za pilíře 

a inspiraci v oblasti lidských práv a svobod.  

Všeobecná deklarace lidských práv přijatá v roce 1948 Valným shromážděním OSN 

zahrnuje volební právo do katalogu základních politických práv. Článek 21 nejznámějšího 

lidskoprávního dokumentu vychází z předpokladu, že „základem vládní moci budiž vůle lidu; 

ta musí být vyjádřena správně prováděnými volbami, které se mají konat v pravidelných 

obdobích na základě všeobecného a rovného hlasovacího práva tajným hlasováním nebo 

jiným rovnocenným postupem, zabezpečujícím svobodu hlasování“14. 

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech svým článkem 25 jasně 

potvrzuje, „že každý občan má právo a možnost bez jakéhokoli rozlišování podle rasy, barvy, 

pohlaví, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního 

původu, majetku, rodu nebo jiného postavení a bez neodůvodněných omezení podílet se na 

vedení veřejných záležitostí přímo nebo prostřednictvím svobodně volených zástupců, volit a 

být volen v pravidelných volbách, jež se budou konat na základě všeobecného a rovného 

hlasovacího práva, tajným hlasováním zabezpečujícím svobodu hlasování a vstoupit za 

rovných podmínek do veřejných služeb své země“15. 

Právo na svobodné volby garantuje i Evropská Úmluva o ochraně lidských práv a 

základních svobod, resp. její Dodatkový protokol. Ten původní katalog základních práv 

rozšiřuje o konkrétní požadavek „konat v rozumných intervalech svobodné volby s tajným 

hlasováním za podmínek, které zajistí svobodné vyjádření názorů lidu při volbě 

zákonodárného sboru“16. 

Důležitost voleb akcentují i další mezinárodní dokumenty. Stojí za připomenutí, že 

volebním právem, resp. „specifickými zárukami rovného postavení žen a odstraněním jejich 

diskriminace v politickém a veřejném životě země“17 se zabývá Úmluva o politických 

                                                            
14 DE01/48 - Všeobecná deklarace lidských práv, New York, 10. 12. 1948 
15  Vyhláška ministra zahraničí 120/1976 Sb., o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a 
Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech ze dne 10. 05. 1976 
16 209/1992 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničích věcí; Úmluva o ochraně lidských práv a 
základních svobod  
17 Pavlíček, V. a kolektiv (2008): Ústavní právo a státověda. Praha: Linde Praha a.s., str. 323 
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právech žen a Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen. Předmětné dokumenty 

ženám zaručují, že „budou oprávněny hlasovat ve všech volbách za stejných podmínek jako 

muži bez jakékoli diskriminace a budou volitelné do všech veřejně volených těles zřízených 

vnitrostátním právem za stejných podmínek jako muži bez jakékoli diskriminace“18, resp. 

právo „hlasovat ve všech volbách a veřejných referendech a právo na zvolení do všech 

veřejně volených orgánů, účastnit se na tvorbě a provádění státní politiky a zastávat veřejné 

úřady a vykonávat všechny veřejné funkce na všech úrovních řízení státu a účasti v 

nevládních organizacích a sdruženích zapojených do veřejného a politického života země“19.   

Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace se pak ve svém čl. 5 

zavazuje, že „zakáže a odstraní rasovou diskriminaci ve všech jejích formách a že zaručí 

právo každého na rovnost před zákonem bez rozlišování podle rasy, barvy pleti, 

národnostního nebo etnického původu, zvláště pak při užívání mj. politických práv, zejména 

práva účastnit se voleb - volit a být volen - na základě všeobecného a rovného volebního 

práva, práva účasti ve vládě, jakož i účastnit se správy veřejných záležitostí na všech stupních, 

a práva vstupu za rovných podmínek do veřejných služeb“20. 

Nezanedbatelnou roli v oblasti principů voleb sehrává rovněž Evropská komise pro 

demokracii prostřednictvím práva, tzv. Benátská komise, která vznikla 10. května 1990 jako 

poradní orgán Rady Evropy. Z dokumentů přijatých Benátskou komisí k volebním otázkám je 

dle nálezu Ústavního soudu potřeba „zmínit Kodex dobré praxe ve volebních záležitostech, 

přijatý na 52. zasedání Benátské komise ve dnech 18.–19. 5. 2002. V tomto dokumentu bylo 

vymezeno pět základních principů, kterými jsou všeobecné, rovné, svobodné, tajné a přímé 

volební právo. Všechny tyto principy tvoří evropské volební dědictví a jsou základním 

měřítkem mezinárodního standardu svobodných a demokratických voleb“21. Dokument Rady 

Evropy vykládá všeobecné volební právo jako „aktivní volební právo (právo volit), tak i 

pasivní volební právo (být volen), přičemž tato práva mohou přitom podléhat určitým 

omezujícím podmínkám vzhledem k věku, národnosti, bydlišti či omezení, resp. zbavení 

práva volit a být volen“22.  

                                                            
18 Vyhláška ministra zahraničí 46/1955 Sb., o Úmluvě o politických právech žen ze dne 27.07.1955 
19 Vyhláška ministra zahraničí 62/1987 Sb., o Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen ze dne 13. 05. 
1987 
20  Vyhláška ministra zahraničí 95/1974 Sb., o Mezinárodní úmluvě o odstranění všech forem rasové 
diskriminace ze dne 15. 08. 1974 
21 Nález ÚS ze dne 04.05.2011, sp. zn. Pl. ÚS 59/10 
22 Tamtéž 
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Listina základních práv a svobod se svým článkem 21 podle dr. Marka Antoše 

představuje „obecné východisko vnitrostátní právní úpravy voleb v České republice“23, neboť 

praví, že „občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou 

volbou svých zástupců, že volby se musí konat ve lhůtách nepřesahujících pravidelná volební 

období stanovená zákonem, že volební právo je všeobecné a rovné a vykonává se tajným 

hlasováním a že občané mají za rovných podmínek přístup k voleným a jiným veřejným 

funkcím“24.  

V souvislosti s volbami je nutné zmínit i článek 17 Listiny, podle kterého je zaručena 

svoboda projevu a právo na informace. Judikatura Evropského soudu pro lidská práva 

považuje svobodu projevu dokonce za „jeden z nejdůležitějších základů demokratické 

společnosti a jednu z hlavních podmínek jejího pokroku a rozvoje každého jednotlivce“25. 

Evropský soud pro lidská práva má zároveň za to, že „podpora svobodné politické diskuse je 

velmi významným rysem demokratické společnosti“26, resp. že „demokracie je ve skutečnosti 

živena svobodou projevu. Proto tato svoboda platí nejen pro informace či myšlenky přijímané 

pozitivně či považované za neškodné a neutrální, ale také pro ty, které uráží a znepokojují“27. 

Vztah k volbám vykazuje i článek 19 Listiny, v němž je popsáno právo 

shromažďovací. Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v platném znění, již ve 

svých úvodních ustanoveních garantuje, že výkon práva shromažďovacího „slouží občanům k 

využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a 

k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a 

stanovisek“28. Podle Evropského soudu pro lidská práva je „Svoboda shromažďování a právo 

jejím prostřednictvím vyjádřit názory patří k prvořadým hodnotám demokratické společnosti. 

Esencí demokracie je její schopnost řešit problémy prostřednictvím otevřené diskuse“29. 

S volbami v neposlední řadě souvisí článek 20 Listiny, který garantuje právo svobodně se 

sdružovat. 

Konkrétním způsobem jsou reflektovány volby i Ústavou, a to zejména v článku 18, 

podle kterého „volby do Poslanecké sněmovny se konají tajným hlasováním na základě 

                                                            
23 Antoš, M. (2008): Principy voleb v České republice. Praha: Linde Praha, a.s., str. 17 
24  Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti 
ústavního pořádku České republiky. 
25 Pavlíček, V. a kolektiv (2011): Ústavní právo a státověda. Praha: Nakladatelství Leges, str. 582 
26 Tamtéž, str. 583 
27 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 30.06.2009 ve věci H. Batasuna a Batasuna proti 
Španělsku, stížnosti č. 25803/04 a 25817/04. Citován rozsudkem Nejvyššího správního soudu Pst 1/2009 – 348 
ze dne 17.02.2010.  
28 Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v platném znění 
29 Pavlíček, V. a kolektiv (2011): Ústavní právo a státověda. Praha: Nakladatelství Leges, str. 590 
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všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásady poměrného zastoupení, volby 

do Senátu se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého 

volebního práva, podle zásady většinového systému a právo volit má každý občan České 

republiky, který dosáhl věku 18 let“, resp. v článku 56, v němž se praví, že „volba prezidenta 

republiky se koná tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního 

práva“.  

K tomu, aby mohly parlamentní volby probíhat skutečně spravedlivě, je podle Roberta 

A. Dahla „třeba zajistit příslušné demokratické prostředí“30. Dahl rozvíjí pronikavou 

myšlenku o komplexním uplatňování politických práv, mezi něž řadí svobodu formovat 

organizace a sdružovat se v nich, svobodu projevu, právo volit, možnost volitelnosti do 

veřejných úřadů, právo politických představitelů soutěžit o získání podpory a hlasů,  možnost 

alternativních zdrojů hlasování a záruku toho, že instituce, které provádějí vládní politiku, 

jsou závislé na hlasech a ostatních formách preferencích.31  

Nezajímavé rovněž nejsou pohledy a hodnocení voleb odborníky a akademickými 

autoritami. Vedle klasických definic, podle kterých jsou volby „časově a místně sladěný, 

v základních otázkách právně upravený proces ustavování zastupitelských sborů jako 

kolegiálních představitelů suverenity nebo samosprávy těch, kteří je ustavují“32, vycházím i 

z pojetí J. S. Milla, podle něhož jsou volby klíčovým prvkem reprezentativní demokracie. 

Podle Milla „idea moderní demokracie nespočívá v tom, že lid sám sobě vládne, nýbrž v tom, 

že kontroluje ty, kdo vládnou. Zájmy národa jsou uchovány jen tak, když národ má možnost 

propustit své vládce, což se děje ve svobodných volbách“33. Pro A. Hamiltona, J. Madisona a 

J. Jaye – autory Listů federalistů – byly volby „praktickým nástrojem řešení problémů 

nevyhnutelného názorového pluralismu ve společnosti“34.   

Profesor Vladimír Klokočka volbám v demokratickém právním státě přisuzuje úlohu 

„legitimace politické moci na základě reprezentace názorů a zájmů voličů a přenesení jejich 

důvěry na strany a osoby, společensky přijatelného způsobu výběru politické elity, způsobu 

pokojného řešení politických konfliktů ve společnosti, prostředku kontroly politické moci a 

aktivizace voličů ve prospěch určitých hodnot, cílů a programů a tím i posilování občanského 

vědomí a participace občanů na politickém životě“35. Pro někdejší soudkyni Ústavního soudu 

a nynější senátorku Elišku Wagnerovou jsou volby „nejvýraznější vnější manifestací 
                                                            
30 Dahl, R. (2001): O demokracii. Praha: Portál, str. 212 
31 Tamtéž, str. 212 
32 Říchová, B. (2002): Úvod do současné politologie. Praha: Portál, str. 131 
33 Mill, J.,S. (1992): Úvahy o vládě ústavní. Praha: Svoboda-Libertas 
34 Říchová, B. (2002): Úvod do současné politologie. Praha: Portál, str. 133 
35 Klokočka, V. (1996): Ústavní systémy evropských států. Praha: Linde Praha, a.s., str. 304 a násl. 
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demokracie“36. Podle dr. Antoše jsou proto volby v demokratickém státě „praktickým 

uskutečňováním principů suverenity lidu a zastupitelské demokracie“37. Andrew Heywood na 

volby pohlíží „jako na demokracii v praxi“38, pro Heywooda jsou „nástrojem, pomocí něhož 

mohou lidé kontrolovat svou vládu“39. 

Přední český politolog Oskar Krejčí volby obdobně chápe jako „nástroj výběru 

politických představitelů, zástupců či delegátů“40. Krejčí dále konstatuje, že volby jsou 

„svérázným sloučením svobody a rovnosti: dávají průchod vůli jednotlivce, a to při stejné 

hodnotě jejich hlasu“41. Podle Krejčího tím „volby získávají podobu kolektivního 

rozhodování založeného na individuálním výběru. Stávají se tak neoddělitelnou součástí 

demokracie“.42 Pro bližší vymezení voleb je rovněž inspirující pohled dr. Ivany Janů, pro 

kterou „jsou volby procesem, ve kterém se demokracie v pravidelných intervalech obnovuje. 

Jsou procesem, kdy se lid (voličstvo) jako suverén, jako moc konstitutivní, dostává ke slovu, 

aby vytvořil novou vládní většinu (moc konstituovanou), nebo obměnil stávající většinu, nebo 

znovu potvrdil (dal nový mandát) dosavadní veřejné moci“43. Volby fungují jako nástroj, 

prostřednictvím něhož konkrétní politický subjekt usiluje o svou legitimitu, kdy získanou 

lidovou podporu přetavuje do mandátů a významných pozic v systému vládnutí. 

 

1.1.1. Principy voleb  

 

 Z dosud uvedeného je již možné úspěšně obhájit poměrně odvážné tvrzení, že volby 

jsou základním předpokladem zastupitelské demokracie. Pro Fareeda Zakariu, vlivného 

politického komentátora, znamená demokracie „liberální demokracii: tedy politický řád, 

k jehož podstatným rysům patří nejen svobodné a řádné volby, ale také vláda práva, oddělení 

jednotlivých mocí a ochrana základních svobod projevu, shromažďování, vyznání a 

vlastnictví“44. Podmínkou sine qua non demokratického politického systému jsou proto 

svobodné, poctivé, pravidelné a soutěživé volby. Fungují jako principiální indikátor skutečné 

demokracie. 

 
                                                            
36 Nález ÚS ze dne 26.01.2005, sp. zn. Pl. ÚS 73/04 
37 Antoš, M. (2008): Principy voleb v České republice. Praha: Linde Praha, a.s., str. 180 
38 Heywood, A. (2004): Politologie. Praha: Eurolex Bohemia, str. 243 
39 Tamtéž, str. 243 
40 Krejčí, O. (2006): Kniha o volbách. Praha: Professional Publishing, str. 17 
41 Tamtéž, str. 17 
42 Tamtéž, str. 17 
43 Nález ÚS ze dne 26.01.2005, sp. zn. Pl. ÚS 73/04 
44 Zakaria, F. (2005): Budoucnost svobody. Praha: Academia, str. 22 
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Předpokladem poctivých voleb je „absence vlivu politických stran na organizaci a 

průběh voleb, všeobecné volební právo a jeho ústavní ochranu, přístupnost hlasovacích 

místností, svobodný přístup k různým zdrojům nezkreslených informací nepodléhajícím 

jednostranné kontrole, stejný přístup ke zdrojům zajišťujícím možnost vedení volebních 

kampaní, otevřený a průhledný způsob sčítání hlasů a rovné a nenásilné zacházení se 

stranami, kandidáty a voliči ze strany státu“45. Pravidelnými volby uznáváme v případě, že 

„se konají pravidelně v předem stanovených lhůtách“46.  

Aspekt soutěživost voleb může být uchopen dvojím způsobem, kdy „o jeden mandát 

se musí ucházet alespoň dva kandidáti, přičemž volič musí mít možnost výběru mezi různými 

politickými alternativami, resp. kdy soutěživost voleb předpokládá, že strany (kandidáti) 

disponují svobodou slova, shromažďování a pohybu, nezbytnými atributy k provádění 

volebních kampaní“47.  

Svobodnými volbami jsou podle mnohých autorů takové volby, ve kterých „voliči 

mají možnost vyjádřit svoji vůli svobodně, transparentně, se znalostí věci a tajně, resp. jsou 

procesem, ve kterém jsou respektována lidská práva a svobody a především svoboda slova, 

shromažďování a takřka neomezená možnost registrovat se jako volič nebo jako kandidát“48.              

Profesor Jan Filip v souvislosti se svobodnými volbami hovoří o jejich pěti základních 

předpokladech. Jsou jimi „(1) konkurence politických programů reprezentovaných svobodně 

tvořenými stranami, hnutími a jejich kandidáty, (2) takové řízení voleb, že je vyloučeno 

úmyslné zvýhodnění některého z kandidujících subjektů, (3) zajištění základních předpokladů 

rovnosti šancí kandidujících subjektů, (4) zajištění výběru nejméně ze dvou pozitivních 

možností a (5) volební formule nezvýhodňuje nad přijatelnou míru některou volební stranu“49.  

Podle Pavla Molka a Vojtěcha Šimíčka se „o svobodné volby jedná především tehdy, 

když je právně garantován a prakticky realizován princip politické plurality, když na občany 

není vytvářen žádný vrchnostenský nátlak nutící je k hlasování pro některý subjekt ani je 

neodrazující od hlasování pro subjekty ostatní, když mají možnost přístupu k relevantním 

informacím a jsou tak dány základní předpoklady pro jejich kvalifikované volební 

rozhodování“50. 

                                                            
45 Kubát, M. (2002): Volby a volební systémy. In: Cabada, L., Kubát, M. a kolektiv (2002): Úvod do studia 
politické vědy. Praha: Eurolex Bohemia, str. 269 
46 Tamtéž, str. 270 
47 Tamtéž, str. 270 
48 Tamtéž, str. 269 
49  Filip, J.: Základní otázky volebního práva. In: Šimíček, V. (ed.) (1995): Volby v demokracii. Brno: 
Mezinárodní politologický ústav, str. 17 
50 Šimíček, V., Molek, P. (2006): Soudní přezkum voleb. Praha: Linde Praha, a.s., str. 85 



18 
 

 O svobodných volbách lze tudíž uvažovat, existuje-li fungující pluralita a mnohost 

politických aktérů zastupujících specifické individuální zájmy, možnost zakládat politické 

strany a politická hnutí s sdružovat se v nich, stejně jako možnost oslovovat, informovat a 

adekvátním způsobem mobilizovat elektorát mj. i v rámci volební kampaně. A právě volební 

kampaň považuje Ústavní soud za „jeden z aspektů hodnocení řádně prováděných 

svobodných a demokratických voleb“51. 

 

1.2. Definice politických stran. Pojetí politických stran v českém 

politickém prostředí.  

 

Politické strany představují důležitou součást moderní politiky a jeden ze základních 

prostředků naplňování principů zastupitelské formy demokracie. Jejich vznik je úzce spojen 

s rozvojem kapitalistických principů, demokratizací industriální společnosti a rozšířením 

volebního práva v 19. století. V současné demokracii zastávají roli „ústřední mezilehlé a 

zprostředkující struktury mezi společností a vládou“52, resp. pro mnohé jsou „životně 

důležitým pojítkem mezi státem a společností“53.  

Politické strany jsou nezbytnými elementy, které se „podílejí především na agregaci 

zájmů jednotlivců a skupin, tedy na konfrontaci jejich požadavků, potřeb, názorů a postojů“54. 

Svou podstatou „akumulátoru“ umožňují jednotlivým částem veřejnosti formovat vlastní 

názory, resp. stanoviska na politická témata a následně je vyjadřovat ve volbách. 

Absenci legální definice politické strany v českém právním řádu lze do jisté míry 

kompenzovat přehršlí definic zejména v rámci politické vědy. K dispozici je jedno 

z nejstarších vymezení politické strany britského politického filosofa Edmunda Burka jako 

„seskupení lidí, kteří se spojují, aby společnými silami prosazovali národní zájem, a to na 

základě nějakého konkrétního principu, na němž se všichni shodují“55. Joseph A. Schumpeter 

byl toho názoru, že „strana není (…) skupina lidí, kteří se zamýšlejí prosazovat veřejné blaho 

´podle nějakého principu, na němž se shodli (…)´. Strana je skupina, jejíž členové navrhují 

jednat společně v rámci soutěživého boje o politickou moc“56. Dosažení národního, resp. 

státního zájmu a konkrétní mocenská ambice se opakuje i v přístupu Elmera E. 

                                                            
51 Nález ÚS ze dne 26.01.2005, sp. zn. Pl. ÚS 73/04 
52 Sartori, G. (2005): Strany a stranické systémy. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, str. 7 
53 Kopeček, L. (2005): Politické strany a stranické systémy ve srovnávací a teoretické perspektivě. In: Strmiska, 
M. a kol. (2005): Politické strany moderní Evropy – analýza stranicko-politických systémů. Praha: Portál, str. 9 
54 Říchová, B. (2002): Úvod do současné politologie. Praha: Portál, str. 87 
55 Tamtéž, str. 88 
56 Sartori, G. (2005): Strany a stranické systémy. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, str. 67-68 
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Schattschneidera, podle kterého je politická strana „především organizovaný pokus získat 

moc“57. Konečně i v definici Maxe Webera je rovněž přítomen mocenský prvek – podle 

Weberovy definice jsou politické strany „dobrovolně vzniklými sdruženími osob se 

společnými zájmy, jejichž prioritou je získat politickou moc, s cílem prosadit „věcné cíle“ či 

osobní výhody nebo obojí zároveň“58.  

Politické strany je možné rovněž uchopit skrze jejich funkce. K nim Petr Fiala, přední 

český politolog a současný ministr školství a tělovýchovy, řadí především funkci vymezení 

cíle, funkci artikulace a agregace společenských zájmů, funkci mobilizace a socializace 

občanů a funkci rekrutování elit a vytváření vlády59. Politik a ústavní právník Bohumil Baxa 

konstatuje, že „mezi stát a mezi jednotlivce jakožto státního občana se staví politická strana 

jako prostředek, kterým se občan uplatňuje v životě veřejném a vykonává svůj podíl na 

výkonu moci státní“60.  

Vymezení politických stran lze dohledat i v ustálené judikatuře Ústavního soudu. 

V nálezu sp. zn. Pl. ÚS 26/94 se specializovaný soudní orgán ochrany ústavnosti vypořádává 

s ústavněprávním postavením politických stran, když konstatuje, že „nemůže být definováno 

pouze jako prostý výsledek zjištění, že strany nemají statut státního orgánu, a v důsledku toho 

nejsou ničím jiným než soukromými spolky“61. Obecně Ústavní soud nahlíží na politické 

strany jako na „státem privilegované korporace soukromého práva, nezbytné v reprezentativní 

formě vlády, jejichž primární funkcí je vytvářet svorník mezi státem a společností tím, že 

aktivizují a zapojují občany do správy veřejných záležitostí“62. Politické stranictví je 

Ústavním soudem vysvětleno jako „zprostředkující článek mezi občany a státem: slouží 

k jejich účasti na politickém životě společnosti, zejména na utváření zákonodárných sborů, a 

orgánů samosprávy (…). Polické strany předcházejí formaci státních orgánů svou úlohou při 

tvorbě politické vůle ve státě. Tomu, aby vůbec vznikly demokratické státní orgány, musí 

předcházet volná soutěž autonomních, na státu nezávislých politických stran, neboť teprve ve 

výsledcích této soutěže se formují politické kontury a proporce státu“63.  

Statusem politických stran v demokratickém státě se Ústavní soud zabýval i ve svém 

usnesením sp. zn. IV. ÚS 331/98, kterým, podle mého názoru velmi pronikavým způsobem, 

deklaroval, že „představuje-li demokracie pojmově vládu lidu a sleduje-li lid ve svých 

                                                            
57 Sartori, G. (2005): Strany a stranické systémy. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, str. 67 
58 Říchová, B. (2002): Úvod do současné politologie. Praha: Portál, str. 88 
59 Fiala, P., Strmiska, M. (1998): Teorie politických stran. Brno: Barrister & Principal, str. 69-70 
60 Baxa, B. (1922): Stát a občan. Praha: Nakladatelství družstvo Máje, str. 47 
61 Nález ÚS ze dne 18.10.1995, sp. zn. Pl. ÚS 26/94 
62 Tamtéž 
63 Tamtéž 
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sociálních seskupeních různorodé, dokonce i protichůdné zájmy, potom skutečnost, že tyto 

zájmy jsou organizovány prostřednictvím jednotlivých, svými programy a cíli buď podobných 

nebo naopak odlišných, stran, ukazuje se jako zcela přirozený a také nevyhnutelný důsledek 

etablování demokratického politického systému. Jinými slovy, existuje-li ve společnosti 

heterogenita zájmů a potřeb, potom jedním ze základních způsobů, jak tyto zájmy a potřeby 

uspokojit a institucionalizovat tak vůli lidu, je konstituování politických stran, a to přirozeně 

s vědomím, že té či oné straně se dostane většího či menšího podílu na politické moci. (…) 

Politické strany získávají tedy v každém politickém systému určitý rozsah politické moci, 

v demokratickém politickém systému však v žádném případě nepředstavují ani nemohou 

představovat orgán veřejné moci“64.  

Existence politických stran neunikla ani Nejvyššímu správnímu soudu, který ve svém 

rozsudku ze dne 6.4.2005, jímž odmítl návrh na znovuobnovení činnosti Strany občanského 

porozumění, má za to, že „politické strany jsou korporace soukromého práva, jejichž základní 

funkcí je spojovat stát a společnost tím, že aktivizují a zapojují občany do správy veřejných 

záležitostí, a jejichž postavení je založeno na principech svobody, rovnosti a veřejnosti. Tyto 

funkce politických stran se projevují zejména ve volebním procesu, a stát proto musí 

respektovat jejich autonomii a chovat se vůči nim velmi zdrženlivě“65. 

Nejvyšší správní soud se významem politických stran zabýval rovněž v rozsudku ze 

dne 17. února 2010, jímž byla rozpuštěna Dělnická strana. Smyslem politické strany podle 

předmětného rozsudku „je totiž legálním způsobem usilovat o dosažení moci a odpovědnosti s 

výkonem této moci spojené a za tím účelem získávat co nejširší veřejnou podporu. Po získání 

této politické moci je pak strana oprávněna hledat a nalézat politická řešení zjištěných 

problémů, a to např. cestou normotvorby či exekutivy, samozřejmě vždy v zákonných 

limitech“66. 

Vzájemně si konkurující politické strany jsou základním kamenem českého ústavního 

systému. Naplňují princip politické plurality, který se naplno projevuje především ve 

volebním procesu. V něm jsou voličům nabízeny programové a personální alternativy, z nichž 

si mohou svobodně vybírat. Nezbytností v pluralitní demokracii je volební kampaň, jakožto 

nástroj aktérů politického boje, jímž usilují „o získání co největší přízně voličů pro své 

kandidáty a volební programy“67, resp. jímž jsou posuzovány „i ty nejkontroverznější otázky 

                                                            
64 Nález ÚS ze dne 14.08.1998, sp. zn. IV. ÚS 331/98 
65 Rozhodnutí NSS sp. zn. Obn 1/2006 - 11 
66 Rozsudek NSS ze dne 17.02.2010, č.j. Pst 1/2009 - 348 
67 Šimíček, V., Molek, P. (2006): Soudní přezkum voleb. Praha: Linde Praha, a.s., str. 154 
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programu politických stran a kandidátů obecně, tak i jejich osobních vlastností a způsobilosti 

zastávat volenou veřejnou funkci“68.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
68 Usnesení NSS ze dne 28.11.2006, č.j. Vol 81/2006 - 43   
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2. Volební kampaň 

2.1. Pojem volební kampaň 

 

K samotnému pojmu volební kampaně lze přistoupit z nejrůznějších perspektiv. 

Předně je vhodné připomenout, že pojem jako takový nebyl českým právní řádem dlouho 

nikde pozitivně upraven. Díky ustanovení § 35 odst. 1 zákona o volbě prezidenta se dnes 

volební kampaní rozumí „jakákoli propagace kandidáta na funkci prezidenta republiky a 

volební agitace v jeho prospěch, zejména veřejné oznámení určené na jeho podporu nebo 

sloužící v jeho prospěch, včetně jakékoli doprovodné akce, za které se poskytne nebo obvykle 

poskytuje úplata, pokud k takové propagaci nebo volební agitaci došlo nejdříve v den 

vyhlášení volby prezidenta ve Sbírce zákonů, anebo i před tímto dnem, jestliže taková 

propagace nebo agitace trvá i ke dni vyhlášení volby prezidenta ve Sbírce zákonů. Za volební 

kampaň se považuje podle ustanovení § 35 odst. 1 zákona o volbě prezidenta i sdělení v 

neprospěch jiného kandidáta na funkci prezidenta republiky“69. Prováděcí zákon obsahuje 

definici volební kampaně, ale pouze ve vztahu k prezidentským volbám. Obecné vymezení 

pojmu lze tudíž dohledat mimo ústavního práva, sociologie, marketingu a žurnalistiky, 

především v rámci politické vědy.  

Ústavně právní rozměr pojmu nabízí profesor Václav Pavlíček, pro něhož je volební 

kampaň „nejviditelnější a neodmyslitelnou součástí příprav voleb. Zákony přípustnými 

formami a metodami pří ní může každý agitovat pro kteréhokoliv z kandidátů, resp. 

kandidujících subjektů, nebo proti němu, může přesvědčovat voliče, aby se k volbám dostavili 

nebo je bojkotovali“70.  

Pro Jana Spoustu volební kampaně představují „organizované úsilí kandidujících 

jednotlivců s cílem přesvědčováním voličů zajistit dostatečnou podporu kandidujícímu“71. 

Základními funkcemi volebních kampaní jsou proto podle mnohých autorů informovanost, 

mobilizace a přesvědčení voliče, resp. posílení a upevnění stávající podpory elektorátu. 

Vojtěch Šimíček k tomu dodává, že „je tedy zřejmé, že podstata volební kampaně spočívá 

v tzv. politické komunikaci (jejíž je jakousi podmnožinou), a to jak mezi kandidujícími 

subjekty navzájem, tak především mezi stranami a voliči (potencionálními i skutečnými)“72. 

                                                            
69 Zákon č. 275/2012 Sb., zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě 
prezidenta republiky) 
70 Pavlíček, V. a kolektiv (2011): Ústavní právo a státověda. Praha: Nakladatelství Leges, str. 423 
71 Spousta, J. (2001): Volební kampaň a její účinek. In: Mrklas, L. (ED.): Krajské volby 2000. Fakta, názory a 
komentáře. Praha: CEVRO, str. 58 
72 Šimíček, V., Molek, P. (2006): Soudní přezkum voleb. Praha: Linde Praha, a.s., str. 154 
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Takřka totožně volební kampaň chápe i Michal Kubát, neboť pro něho „je mechanismem 

vytváření forem komunikace mezi subjekty volební soutěže a voličstvem, přičemž formy 

komunikace musí být politicky efektivní a vyzdvižené na co nejširší masovou úroveň a jsou 

utvářeny na základě důkladných analýz volebního trhu a volebního chování“73. Kubát o 

volební kampani hovoří rovněž jako o „fázi volebního procesu, zahájené oficiálním 

vyhlášením voleb a ukončené přesně stanoveným termínem předcházejícím samotné 

hlasování“, resp. o „procesu, v rámci něhož se politický subjekt snaží o maximalizaci svého 

volebního zisku, nebo-li usiluje o získání co největšího počtu hlasů“74.  

Pipa Norris za důležité aspekty vymezující povahu kampaní, považuje tyto čtyři 

základní: „kontextuální prostředí, organizaci kampaní, komunikační kanály a účinky 

kampaní“75, přičemž kontextuálním rámcem myslí především právní rámec fungování 

volebních kampaní a veškeré zákonné regulace s nimi spojené. Reflektována jsou proto 

„pravidla financování kampaní, způsob financování politických stran, výše volebních 

nákladů, pravidla volební agitace, politické inzerce, volného přístupu k médiím, vysílání 

volebních spotů, politické rovnováhy ve volebních televizních debatách a zpravodajství, 

svobody slova, zveřejňování volebních průzkumů apod.“76. 

Společně s trojicí autorů Henrym E. Bradym, Richardem Johnstonem a Johnem 

Sidesem lze učinit závěr, že kampaň určitě probíhá, pakliže platí následující „institucionální 

podmínky: je známo datum voleb, je známa podoba kandidátních listin, kandidáti jsou 

připraveni strávit všechen svůj čas snahou o (znovu)zvolení a zároveň určité činnosti, které 

nejsou normálně regulovány, jsou v tomto období řízeny (např. získávání finančních 

prostředků)“77.  

Z uvedeného pro mě a účely této práce vyplývá, že volební kampaň lze chápat jako 

jeden z klíčových momentů volebního procesu, v němž aktéři politického boje usilují o přízeň 

potenciálního voliče. Prostřednictvím nejrůznějších technik politické strany či kandidáti na 

zastupitelské posty seznamují voliče se svými politickými programy a prioritami se snahou 

oslovit správné spektrum voličů a získat co nejširším voličskou podporu.   

 

 
                                                            
73 Kubát, M. (2002): Volby a volební systémy. In: Cabada, L., Kubát, M. a kolektiv (2002): Úvod do studia 
politické vědy. Praha: Eurolex Bohemia, str. 314 
74 Tamtéž, str. 314 
75 Bradová, E. (2005): Od lokálních mítinků k politickému marketingu. Teorie a vývoj politické komunikace a 
volebních kampaní. Brno: IIPS, str. 21 
76 Tamtéž, str. 22 
77 Brady, E. H. – Johnston, R. – Sides, J.: The Study of Political Campaigns, str. 2, [cit 2012-11-08], dostupné 
z WWW: http://home.gwu.edu/~jsides/study.pdf   
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2.1.1. Pojem volební agitace 

 

Ačkoliv z dikce volebních zákonů není na první pohled patrný rozdíl mezi pojmy 

volební kampaně a volební agitace, z judikatury Ústavního soudu jasně vyplývá jejich 

vzájemná odlišnost.  

 Nálezem ze dne 18.02.1999, sp. zn. I. ÚS 526/98 Ústavní soud reagoval na dřívější právní 

úpravu volební kampaně, v níž se počítalo se zákazem jakékoliv volební agitace pro politické 

strany, koalice a kandidáty v době tzv. volebního moratoria, tj. 48 hodin před zahájením voleb 

a ve dnech voleb. Motivací Ústavního soudu byla snaha vyvarovat se případnému zákonem 

vytvořenému „společenskému vakuu“, v němž by byla v období volebního moratoria 

zakázána jakákoliv volební kampaň. Takovýto zákaz by podle nálezu „ve svých důsledcích 

nutně znamenal např. odstranění všech volebních plakátů a billboardů“78, tedy případ, který je 

poměrně absurdní a navíc technicky velmi obtížně proveditelný.  

Nález Ústavního soudu nakonec přiměl zákonodárce ke změně zákona a absolutní 

zákaz volební agitace v době 48 hodin před zahájením voleb a ve dnech voleb byl ze zákona 

vypuštěn. Ustanovení § 16 odst. 6 zákona o volbách do Parlamentu České republiky dnes už 

počítá pouze s tím, že „v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho 

bezprostředním okolí je ve dnech, ve kterých v těchto objektech probíhá hlasování, zakázána 

volební agitace pro politické strany, politická hnutí, koalice a kandidáty“.79  

                                                            
78 Nález ÚS ze dne 18.02.1999, sp. zn. I. ÚS 526/98  
79 I přesto však zůstává způsob a rozsah volební agitace častým zdrojem soudních sporů. Nejvyšší správní soud 
ve svém usnesení Vol 7/2008 – 13 kupříkladu rozhodoval o zneplatnění volby kandidátu do Senátu Parlamentu 
ČR, kvůli tomu, že první den druhého kola voleb do Senátu při vstupu do objektu školy, v němž se nacházela 
volební místnost, kolem pomalu projížděla volební dodávka pomalovaná jménem dotyčného kandidáta a z jejích 
reproduktorů se do širokého okolí ozývala výzva, aby voliči dali hlas právě tomuto kandidátovi. Vzhledem 
k hlasitosti museli tyto výzvy zaregistrovat lidé jdoucí k volbám i obyvatelé domů podél trasy projíždějící 
dodávky. Namítáno bylo porušení zákazu volební agitace v bezprostřední blízkosti volební místnosti v době 
voleb. Soud dospěl k názoru, že není možné toto ustanovení vykládat natolik přísně – tedy vyloučit v okolí 
objektů, ve kterých se nacházejí volební místnosti, jakékoliv působení na voliče. Pokud by byl totiž příkaz 
zákona vnímán takto důsledně, bylo by například nutné před okamžikem započetí voleb odstranit z okolí 
takového objektu i všechny volební plakáty, jež v něm byly vylepeny v době předvolební kampaně. Dle názoru 
soudu však není smyslem zákonného ustanovení zabránit tomu, aby se volič při cestě k objektu, v němž je 
umístěna volební místnost, nemohl v žádném případě setkat s jakýmkoli volebním poselstvím či informací, 
nýbrž zakázat takové formy a umístění technik volební agitace, které by ovlivňovaly přímo svobodnou vůli 
voliče při jeho vstupu do volební místnosti či do objektu, v němž se nachází.   
Za nepřípustnou volební agitace nešlo ani v případě, kdy bylo rozporováno umístění portrétu prezidenta 
republiky Václava Klause, v té době čestného předsedy Občanské demokratické strany. Nejvyšší správní soud 
návrh usnesením Vol 19/2006 - 21 zamítl s tím, že podobizna prezidenta republiky v některých volebních 
místnostech byla umístěna nikoliv z důvodu jakékoliv snahy o volební agitaci pro některou z kandidujících stran, 
nýbrž proto, že se jedná o hlavu státu, tzn. svým způsobem i o symbol státu. Takto viděno je proto zcela 
nepodstatné, zda konkrétní osoba vykonávající tento nejvyšší úřad v zemi v minulosti byla jakkoliv politicky 
profilovaná a aktivní, či nikoliv, neboť se nejedná o jakoukoliv formu ovlivňování názorů voličů, nýbrž o 
záležitost veskrze symbolickou. 
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Jak již bylo uvedeno, volební kampaň dnes představuje především politický boj, 

v němž volič čelí ofenzívě nejrůznějších zájmů, názorů, představ a politických platforem. 

Volební kampaň, jakožto pojem širší a svým způsobem nadřazený pojmu volební agitace, 

„nepředstavuje nic jiného než určitou specifickou formy reklamy, tj. sebeprezentace, příp. 

kritiky programu či osob spojených s politickými konkurenty“80. 

 Naproti tomu je volební agitace vnímána jako „způsob aktivní volební kampaně, tzn. 

zamýšlená a cílená agitace, účelově směřovaná pro politické strany, koalice a kandidáty“81, 

která propaguje, přesvědčuje a záměrně získává voliče. Profesor Jan Filip volební agitaci 

chápe, jako „vše, co může voliče přimět k účasti nebo neúčasti na volbách a k hlasování pro 

určitou stranu, nebo naopak, aby pro určitou stranu nehlasoval“82. Pro politologa Oskara 

Krejčího je agitace „pojem označující individuální působení na konkrétní jednotlivce s cílem 

přesvědčit o vhodnosti hlasování pro určitého kandidáta nebo politickou stranu. Zpravidla 

užívá živé slovo a konkrétní aktuální příklady“83. Krejčí agitaci záměrně srovnává 

s propagandou, kterou považuje za jistý mezistupeň mezi agitací a kampaní. Propaganda 

podle něho slouží „ v rámci volební kampaně k působení na velké skupiny voličů najednou s 

cílem přesvědčit je o vhodnosti hlasování pro vybraného kandidáta či politickou stranu. 

Argumentace je obecnější než v případě agitace“84. 

 Postup Ústavního soudu, resp. doktrinálních pohledů se podle mého názoru odráží 

v dřívější úpravě voleb do České národní rady, která oba pojmy výslovně rozlišuje. Zákon č. 

54/1990 Sb., o volbách do České národní rady ve svém ustanovení § 27 odst. 1 považuje za 

volební kampaň „období počínající 40 dnů a končící 48 hodin před zahájením voleb“, svým 

ustanovením § 27 odst. 4 pak zakazuje volební agitaci „48 hodin před zahájením voleb a v 

den voleb“.  

 Volební agitace, jakožto forma volební kampaně, probíhá v krátkém časovém úseku 

před samotným odevzdáním hlasu a spočívá v intenzivním a bezprostředním vlivu na 

(ne)rozhodnutého voliče. Volební kampaň společně s názorem Ústavního soudu chápu jako 

politický boj v širším časovém horizontu, organizované úsilí politických stran, jenž 

                                                                                                                                                                                          
Zakázanou volební agitací a propagací ve smyslu § 30 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstva podle 
rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové 30 Ca 188/2002 – 25 rovněž není ani odvysílání hlášení v místním 
rozhlasu v den voleb, v němž je mimo jiné tlumočeno i poděkování členům končícího zastupitelstva, aniž by tito 
nebo někteří z nich byli jmenovitě vyzdvihováni a spojováni s některou z volebních stran kandidujících v obci. 
80 Usnesení NSS ze dne 19.11.2008, č.j. Vol 7/2008 - 13  
81 Šimíček, V., Molek, P. (2006): Soudní přezkum voleb. Praha: Linde Praha, a.s., str. 159 
82 Filip, J. (1992): Základní otázky volebního práva v ČSFR. Brno: Masarykova univerzita, str. 200 
83 Krejčí, O. (2006): Kniha o volbách. Praha: Professional Publishing, str. 314 
84 Tamtéž, str. 329 
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představuje v demokratické společnosti důležitou roli při přesvědčování potenciálního 

elektorátu.    

   

2.2. Právní úprava volební kampaně 

 

Co se právní úpravy volební kampaně týče, poměrně často zaznívají kritické hlasy, 

které se shodnou na jediném: pravidla pro volební kampaně jsou v českém právu 

nedostatečná, příliš vágní a neefektivní. Současně je kritizována nadměrná roztříštěnost a 

omezená možnost volebních orgánů zasahovat do způsobu vedení kampaně a prosazovat 

účinné sankce. Pravidla kampaně obsažená ve volebních zákonech85 na první pohled působí 

stroze. Nekomfortně působí i skutečnost, že se platná právní úprava obsahově v mnohém do 

značné míry překrývá. Profesor Jan Filip v této souvislosti přímo hovoří o absenci 

symetričnosti, systémovosti, komplexnosti, reálnosti a ústavnosti86. 

Otázka právní úpravy rezonuje i v nálezech Ústavního soudu, v nichž se výslovně 

uvádí, že v současné právní úpravě chybí „soustava prostředků ochrany voleb a volebního 

práva, stejně jako jiných subjektivních práv v průběhu volební kampaně, aby za porušení 

takových pravidel mohl být případně sankcionován ten, kdo je způsobil“87.  

S výjimkou prováděcího zákona k přímé volbě prezidenta nelze v české právní úpravě 

dohledat pravidla obecně platící pro obsah a časové ohraničení volební kampaně. Jak již bylo 

uvedeno, judikatura Ústavního soudu považuje politické strany za „státem privilegované 

korporace soukromého práva“, tudíž za nikoliv subjekty práva veřejného. Podle zásady 

legální licence pak mohou činit vše, co není zákonem zakázáno, a nesmějí být nuceny činit, 

co zákon neukládá. 

Jeden ze základních principů demokratického zřízení je však podle mého názoru 

ohrožen příležitostným ohýbáním. Tím, že, „volební kampaň není ve volebním zákoně 

výslovně vymezena z hlediska své délky a obsahu“88, což „je podstatná charakteristika našeho 

volebního zákona na rozdíl od řady jiných států, kde je často otázka zejména prostředků 

agitace a volebních materiálů, nemluvě o kontrole a o omezení výdajů na volební kampaň, 

upravována velmi podrobně“89, lze dnešní benevolentní a takřka neviditelnou právní úpravu 

                                                            
85 Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do 
zastupitelstev krajů, zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a zákon č. 62/2003 Sb. , o volbách 
do Evropského parlamentu. 
86 Filip, J.: Pokus o novelu právní úpravy volební kampaně. Parlamentní zpravodaj č. 10/1999, str. 8  
87 Nález ÚS ze dne 26.01.2005, sp. zn. Pl. ÚS 73/04 
88 Tamtéž 
89 Tamtéž 
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poměrně snadno vychýlit tím „správným“ směrem. V legislativních textech se zatím nedaří 

nalézt precizní formulace, které by mohly zabránit obcházení zákona.   

 

2.2.1. (Ne)regulace volební kampaně ve volebních zákonech 

 

  Podle Štěpána Pecháčka, analytika Parlamentního institutu, je „regulace volební 

kampaně určena zejména k tomu, aby vytvářela rovné podmínky pro všechny kandidáty, i pro 

ty, kteří nevykonávají veřejný úřad“90. Druhým důvodem regulace volební kampaně je podle 

Pecháčka „snaha omezit využívání nefér prostředků v podobě zveřejňování nepravdivých 

informací, proti kterým se, s ohledem na omezený čas, nejde bránit běžnými prostředky“91.  

  Regulace se týká vyhrazených ploch a vysílacích časů pro předvolební kampaň. Zákon 

č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky (volební zákon) podle ustanovení 

§ 16 odst. 1, resp. zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu podle 

ustanovení § 59 odst. 1 umožňuje starostům, aby pro volební kampaň vyhradili „plochu pro 

vylepení volebních plakátů, a to 16 dnů92 přede dnem voleb“. Prostor nesmí podléhat 

jakékoliv politické diskriminaci, neboť „možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě 

rovnosti kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic, popřípadě kandidátů při 

volbách do Senátu“. Při volbách do Poslanecké sněmovny, resp. do Evropského parlamentu v 

době počínající 16 dnů a končící 48 hodin před zahájením voleb mají navíc všechny politické 

strany, politická hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována k dispozici v 

Českém rozhlase celkem 14 hodin a v České televizi celkem 14 hodin v rámci jejich 

vysílacích okruhů bezplatně poskytnutého vysílacího času, který se rozdělí kandidujícím 

politickým stranám, politickým hnutím a koalicím rovným dílem. Platí, že termíny vysílacích 

časů se určují losem a odpovědnost za obsah volebních spotů nesou výlučně kandidující 

subjekty.  

Zcela mimo právní regulaci - a tím pádem jakoukoliv efektivní kontrolu - však 

zůstávají periodika vydávaná zejména na úrovni samosprávy.93 Relevantní je poznámka o 

                                                            
90 Pecháček, Š. (2007): Volby do Parlamentu ČR, In: Syllová, J., Kolář, P., Kysela, J., Georgiev, J., Pecháček, Š. 
(2007): Parlament České republiky. Praha: Linde Praha a.s., str. 84 
91 Tamtéž, str. 84 
92 V případě volební kampaně v rámci voleb do zastupitelstva obcí platí podle ustanovení § 30 odst. 1 doba 
„nejméně 10 dnů přede dnem voleb“. 
93Právní vakuum by mohlo být narušeno chystaným vládním návrhem novely zákona č. 46/2000 Sb., o právech a 
povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon). Návrh 
zákona byl dne 13.02.2012 předložen Vládou ČR Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Výbor pro vědu, 
vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, jemuž byl návrh zákona organizačním výborem přikázán k projednání, 
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tom, že cestou nejrůznějších radničních periodik je financována propagace místně 

vládnoucích politických stran, resp. že radniční periodika často fungují jako prostředek 

živelné permanentní volební kampaně pro vládnoucí garnituru.94  

Co se obsahu volební kampaně týče, z platných zákonů vyplývá velmi obecný rámec. 

Podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky musí volební kampaň 

v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 „probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o 

kandidátech, politických stranách, politických hnutích nebo koalicích, na jejichž kandidátních 

listinách jsou uvedeni, zveřejňovány nepravdivé údaje“. Totožný požadavek je vyjádřen v 

ustanovení § 59 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu. Zákon č. 

491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí obsah volební kampaně z hlediska čestnosti a 

poctivosti neupravuje. Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů problematiku volební 

kampaně neřeší vůbec. 

Regulaci podléhá i možnost zveřejňovat výsledky předvolebních a volebních 

průzkumů, neboť podle ustanovení § 16 odst. 3 volebního zákona, resp. § 59 odst. 3 zákona o 

volbách do Evropského parlamentu a ustanovení § 30 odst. 2 zákona o volbách do 

zastupitelstev obcí „v době počínající třetím dnem přede dnem voleb a končící ukončením 

hlasování“, nesmějí být žádným způsobem zveřejňována žádná relevantní data.95 V případě 

porušení tohoto principu fyzickou osobou volební zákon počítá s pokutou až do výše 30 000 

                                                                                                                                                                                          
usnesením doporučil Poslanecké sněmovně, aby s tímto návrhem zákona vyslovila souhlas, přičemž účinnost 
zákona je očekávána 01.01.2013.  
Doposud byl tedy tzv. radničním zpravodajům vyslán pouze požadavek ze strany Ústavního soudu, podle 
kterého „není pochyb o tom, že sdělovací prostředky, kterými disponují územní samosprávné celky, i když nejde 
o úřední věstníky, na které se tiskový zákon nevztahuje, podléhají z hlediska využití ve volební kampani 
přísnějším pravidlům, než je tomu v případě vydavatelů, kteří jsou osobami soukromého práva. Neznamená to 
sice jejich povinnost zajišťovat mechanicky stejný prostor pro jednotlivé kandidující strany a osoby, i zde se 
však musí uplatnit pravidlo možnosti rovného ´přístupu´. Jiný postup by byl v rozporu s pravidly volné soutěže 
politických sil podle čl. 22 Listiny. Pokud již zákonodárce použití takových sdělovacích prostředků nezakazuje, 
musí být jejich využití pro účely volební agitace měřeno pravidly rovnosti šancí a vydavatel nebo provozovatel 
takových sdělovacích prostředků musí zvážit, zda je schopen respektování takového principu zajistit. (…) Pro 
tyto tiskoviny v případě jejich zpřístupnění volebním stranám platí zásada rovnosti šancí, která plyne z principu 
svobodné soutěže politických stran a sil. Jiný postup by mohl voličům naznačovat, že obec jako veřejnoprávní 
korporace preferuje jen určité volební strany“. In: Nález ÚS ze dne 26.01.2005, sp. zn. Pl. ÚS 73/04 
Ústavní soud se tiskovinami vydávanými územními samosprávnými celky zabýval i v souvislosti s obsahem a 
otázkou korektnosti a neutrality volební kampaně. Dospěl k názoru, že „není sporu o tom, že tiskoviny, 
vydávané jako obecní zpravodaje, tím, že jsou v rukou veřejné moci, musí zachovávat korektnost a neutralitu“. 
Usoudil, že „v pozici starosty musí kandidát dodržovat určitá pravidla, neboť v tomto postavení je úředníkem, a 
tudíž nemá obecně svobodu projevu jako obyčejní občané. Stručně řečeno, nemůže své pozice starosty využít 
pro svoji volební kampaň ani pro volební kampaň někoho jiného“. In: Nález ÚS ze dne 26.01.2005, sp. zn. Pl. 
ÚS 73/04 
94 Tématu se obsáhle věnuje Oldřich Kužílek ve své Závěrečné zprávě průzkumu radničních periodik v rámci 
projektu Radniční listy bez cenzury. dostupné z WWW: http://www.bezkorupce.cz/wp-
content/uploads/2010/09/periodika-shrnuti-pruzkumu.pdf  
95 Podle Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 6. 2006, č.j. Vol 43/2006-19 nelze však tento zákaz  
vnímat zcela absolutně, neboť platí to, že „zákazu zveřejňování výsledků předvolebních průzkumů neodporuje 
vyslovení jakéhokoliv zveřejněného výroku, v němž lze subjektivně vnímat jinotajné poselství o vítězství 
některé z kandidujících politických stran“. 
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Kč, zveřejní-li takové údaje právnická osoba, může být potrestána krajským úřadem 

příslušným podle místa sídla právnické osoby pokutou až do výše 500 000 Kč. Zákonem 

regulována je i volební agitace pro politické strany, politická hnutí, koalice a kandidáty, a to 

tak, že podle ustanovení § 30 odst. 6 volebního zákona, resp. ustanovení § 59 odst. 5 zákona o 

volbách do Evropského parlamentu a ustanovení § 30 odst. 3 zákona o volbách do 

zastupitelstev obcí „v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním 

okolí je ve dnech, ve kterých v těchto objektech probíhá hlasování“, zakázána.  

Volební orgány, pro něž podle ustanovení § 30 odst. 8 volebního zákona, resp. 

ustanovení § 59 odst. 6 zákona o volbách do Evropského parlamentu  platí povinnost 

mlčenlivosti „o průběhu voleb, a to až do podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování“, 

podle nastavených pravidel kontrolují pouze formální a organizační aspekty voleb. Dohled 

nad průběhem volební kampaně jim tudíž nepřísluší. Český model regulace volební kampaně 

prozatím odmítá existenci kontrolního orgánu. Podle nálezu Ústavního soudu tak český 

politický systém čelí stavu, kdy „neexistuje takový volební orgán, který by alespoň dohlížel 

na dodržování právních předpisů o volbách a vyvozoval z toho pružné závěry ještě v době 

volební kampaně“96.        

  
2.2.1.1. Slabiny (ne)regulace volební kampaně ve volebních zákonech 

 

Za zásadní problém považuji již několikrát zmiňovanou přílišnou stručnost a strohost 

právní úpravy volební kampaně. S výjimkou kampaně dle zákona o volbě prezidenta 

republiky volební kampaň není časově ani obsahově vymezena. Velkým deficitem úpravy 

volební kampaně při volbách do obecních zastupitelstev nejenom kvůli „kupování voličských 

hlasů či účelovému přihlašování k trvalému pobytu v obci krátce před konáním voleb“97 je 

podle mého názoru absence ustanovení o čestné a poctivé volební kampani.  

Poměrně snadno se lze ztotožnit se závěrem Ústavního soudu, který kritizuje 

neexistenci dozorujícího a restriktivního orgánu. Absence nezávislého a specializovaného 

úřadu, do jehož kompetence by spadal dozor, aktivní prošetřování a pravomoc ukládat sankce, 

podle mého názoru přispívá především k neprůhlednému financování volebních kampaní. 

Následkem mohou být nejrůznější „korupční skandály spojené mj. s privatizací politiky a 

                                                            
96 Nález ÚS ze dne 26.01.2005, sp. zn. Pl. ÚS 73/04 
97 Brož, V. (2012): Když se z oslavy stává ostuda demokracie. Pár poznámek k manipulaci komunálních voleb 
v několika obcích v letech 2010-2011. In: Šimíček, V. (ED.) (2012): Volby – svátek demokracie nebo pletich? 
Brno: IIPS, str. 81 
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„kupováním“ politických rozhodnutí, černými konty či tunelováním státních a evropských 

financí“98.  

Volební zákony vůbec neřeší financování předvolební kampaně, které tak nepodléhá 

žádným výslovným omezením. Existující právní úprava by se mohla nechat inspirovat 

v zákoně o volbě prezidenta republiky, který problematice financování volební kampaně 

věnuje celé tři paragrafy.  

 Jak již bylo řečeno, dohled nad financování politických stran není institucionálně 

pokryt. Současná právní úprava pouze počítá s výroční finanční zprávou za předchozí 

kalendářní rok, která je v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování 

v politických stranách a v politických hnutích, předkládána Poslanecké sněmovně. Zpráva 

obsahuje standardní účetní závěrku schválenou auditorem, přehled o příjmech podle 

jednotlivých zdrojů příjmů, které mají politické strany povoleny, a informace o darech a 

dárcích. Co se týče výdajů, je strana povinna zvlášť uvádět mj. výdaje na volby, ovšem pouze 

jako souhrnnou částku, která neumožňuje kontrolu skutečných výdajů na volební kampaň. 

Ve volebních zákonech rovněž postrádám povinnost zřídit si samostatný transparentní 

účet pro příjmy a výdaje spojené s předvolební kampaní. Nutné je podle mého názoru striktní 

oddělení nákladů a výdajů na kampaň. Zprůhlednění stranických financí a ztransparentnění 

veškerých účtů by mělo být samozřejmostí. 

Ke kultivaci českého politického prostředí by mohl přispět institut výdajových limitů, 

se kterým již počítá zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky. Tím, že by se 

v určitém období, které předchází dni voleb, počítalo s finančními limity, by mohlo alespoň 

částečně dojít k účinné regulaci politické soutěže.   

 

2.2.2. Regulace volební kampaně v dalších souvisejících zákonech 

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že vymezení pravidel vedení volební kampaně není 

komplexní a tím pádem dostačující. Nepřekvapí proto, že volební kampaň je více či méně 

upravena celou řadou ustanovení jiných právních předpisů.  

Případné zásahy do osobní sféry kandidátů volebních stran jsou řešeny především 

občanským zákoníkem. Kodex občanského práva svým ustanovením § 13 odst. 1 řadí mezi 

všeobecná osobnostní práva i právo fyzické osoby „zejména se domáhat, aby bylo upuštěno 

                                                            
98 Doporučení ke změnám regulace financování politických stran v ČR. [cit 2012-11-09], dostupné z WWW: 
http://www.transparency.cz/doc/aktuality/2012-09-
18_Pozicni_dokument_nevladnich_organizaci_k_hospodareni_stran.pdf 
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od neoprávněných zásahů do práva na ochranu její osobnosti, aby byly odstraněny následky 

těchto zásahů a aby jí bylo dáno přiměřené zadostiučinění“. V případě, že „byla ve značné 

míře snížena důstojnost fyzické osoby nebo její vážnost ve společnosti, má fyzická osoba 

podle ustanovení § 13 odst. 2 též právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích“, přičemž 

podle ustanovení § 13 odst. 3 „výši náhrady určí soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé 

újmy a k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo“. Kandidáti volebních stran tak mají 

možnost bránit svou osobnostní sféru prostřednictví zápůrčí, restituční a satisfakční žaloby.99 

Jak již bylo v kapitole 1.2 předkládané diplomové práce uvedeno, funkce politických 

stran se projevují zejména ve volebním procesu. V této souvislosti proto nelze zapomenout na 

to, že kandidujícími subjekty ve volbách jsou mj. politické strany a politická hnutí, které 

zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích v § 3 považuje za právnické 

osoby100, jejichž ochrana je zákonem rovněž zaručena. Podle ustanovení § 19b odst. 2 

občanského zákoníku platí, že se lze „při neoprávněném použití názvu právnické osoby 

domáhat u soudu, aby se neoprávněný uživatel zdržel jeho užívání a odstranil závadný stav. 

Též je možné domáhat se přiměřeného zadostiučinění, které může být požadováno i 

v penězích“. Obdobně se postupuje i při neoprávněnému zásahu do dobré pověsti právnické 

osoby. 

Ochrana osobnosti je regulována rovněž zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů. Zákon ve své hlavě I § 4 vymezuje pojem citlivý údaj, 

pod kterým rozumí mj. „osobní údaj vypovídající o politických postojích, členství“. Hlava II 

citovaného zákona pak shrnuje práva a povinnosti, jež se ke zpracování citlivých údajů váží. 

Podle § 9 zákona na ochranu osobních údajů lze citlivé údaje zpracovávat „jen s výslovným 

souhlasem dotčené osoby, příp. je-li to nezbytné v zájmu zachování života nebo zdraví nebo 

je-li to tak stanoveno zvláštním zákonem“. Jak uvádí Vojtěch Šimíček, „je proto např. 

zásadně nepřípustné, pokud by politické strany vytvářely jakousi databázi členů ostatních 

stran nebo aby podobné informace shromažďovaly hromadné sdělovací prostředky, bez 

splnění zákonných podmínek“101. Podle doc. Šimíčka zákon na ochranu osobních údajů 

rovněž vylučuje, „aby politické strany bez vědomí dotčených osob disponovaly s osobními 

údaji určitých skupin osob (např. důchodci, matky a dětmi, občané určitých etnických či 

                                                            
99 Šimíček, V., Molek, P. (2006): Soudní přezkum voleb. Praha: Linde Praha, a.s., str. 175 
100 Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších 
předpisů 
101 Šimíček, V., Molek, P. (2006): Soudní přezkum voleb. Praha: Linde Praha, a.s., str. 175 
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národnostních skupin apod.), které by mohly využít v rámci volební kampaně kupř. za účelem 

rozesílání cílených letáků a dalších propagačních materiálů“102.  

Z uvedeného je zřejmé, že při neoprávněném nakládání s citlivými údaji by nebyla 

přímo vyloučena možnost provádět efektivní a ekonomicky nenáročnou kampaň zaměřenou 

na určité skupiny voličů. Kandidát, který by mohl disponovat s takovými údaji, by byl 

neúměrně a protiprávně zvýhodněn oproti ostatním subjektům vystupujícím ve volbách.  

Regulace volební kampaně nepřímo rezonuje i v zákoně o sdružování v politických 

stranách. Předmětný zákon ve svém ustanovení § 4 vylučuje vznik a vyvíjení činnosti 

takových stran a hnutí, „jejichž program nebo činnost ohrožují mravnost, veřejný pořádek 

nebo práva a svobodu občanů“. Podle profesora Filipa musí z programových cílů vyplývat, 

„že politické strany hodlají respektovat základní demokratické principy a odmítat násilí jako 

prostředek prosazování svých zájmů“103. Činnost politických stran a hnutí, jež by se 

zákonným pravidlům odmítaly podřídit, mj. i v rámci volební kampaně, může být podle § 14 

citovaného zákona rozhodnutím soudu pozastavena. 

V případě porušení pravidel vedení volební kampaně se rovněž nabízí ochrana 

prostředky správního a trestního práva. Represivní povahu má v souvislosti s kampaní 

především zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, podle něhož se může přestupku dopustit jak 

fyzická, tak i právnická osoba104. Uvedené subjekty se tak podle doc. Šimíčka „mohou 

dopustit zejména přestupku proti veřejnému pořádku, a to např. tím, že znečistí veřejné 

prostranství plakáty, volebními letáky apod. nebo že neoprávněně zaberou veřejné 

prostranství za účelem volebního mítinku“105. Spáchány mohou rovněž být přestupky proti 

občanskému soužití, a to především ve formě „ublížení na cti tím, že kupř. kandidát někoho 

(např. protikandidáta) urazí nebo vydá v posměch“106 či způsobení újmy pro politické nebo 

jiné smýšlení či pro členství nebo činnost v politických stranách nebo politických hnutích.  

Při zkoumání možné koexistence volební kampaně a přestupků je však nutné 

reflektovat závěr, který učinil ve svém rozsudku Krajský soud v Brně, podle kterého 

„přestupkem může být pouze čin protiprávní (nedovolený). Proto projevem učiněným v 

mezích čl. 17 Listiny základních práv a svobod není možno spáchat přestupek, jehož 

skutkovou podstatu naplní ten, kdo jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch, 
                                                            
102 Šimíček, V., Molek, P. (2006): Soudní přezkum voleb. Praha: Linde Praha, a.s., str. 175-176 
103 Filip, J. (2011): Ústavní právo České republiky: základní pojmy a instituty, ústavní základy ČR. Brno: 
Masarykova univerzita a nakladatelství Doplněk, str. 358 
104 V takovém případě pak podle § 6 přestupkového zákona za porušení povinnosti uložené právnické osobě 
odpovídá ten, kdo za právnickou osobu jednal nebo měl jednat, a jde-li o jednání na příkaz, ten, kdo dal 
k jednání příkaz. 
105 Šimíček, V., Molek, P. (2006): Soudní přezkum voleb. Praha: Linde Praha, a.s., str. 176 
106 Tamtéž, str. 176 
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byť by byl takový projev objektivně ironický či sarkastický a konkrétní osoba by se jím cítila 

být uražena či zesměšněna, neboť ironie, sarkasmus, vtip a výsměch patří ke svobodě projevu 

stejně jako právo svobodně se projevovat patří k demokratickému právnímu státu“107. 

Navzdory tomu, že zvláštní část trestního zákoníku přímo neobsahuje žádnou 

ucelenou kapitolu, ve které by byly řešeny následky porušení pravidel vedení volební 

kampaně, jsou přesto k dispozici některé skutkové podstaty, které svými znaky postihují 

předmětné jednání.   

V souvislosti s volební kampaní by mohla být ohrožena práva na ochranu osobnosti a 

soukromí, která jsou obsažena ve druhé hlavě zvláštní části trestního zákoníku. Zájem na 

ochraně osobních dat před zneužitím je vtělen do skutkové podstaty neoprávněného nakládání 

s osobními údaji. Poměrně častým protiprávným činem v rámci volební kampaně je pak 

trestný čin pomluvy, jehož objektivní stránka podle ustanovení § 184 trestního zákoníku 

záleží v tom, že „pachatel o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou 

ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné 

vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu“108. K uvedené problematice Nejvyšší soud svým 

usnesením dodává a rozvíjí, že „právo na svobodu slova, včetně práva na kritiku, je právním 

řádem a ústavním pořádkem České republiky zaručeno a také chráněno, nicméně stejně tak je 

samozřejmé, že ani výkon těchto práv nesmí být prováděn prostředky zakázanými a také na 

úkor práv jiných subjektů“109 

Ústavněprávní princip rovnosti lidí bez rozdílu národnosti, jazyka, rasy, politického 

přesvědčení, náboženství, třídních či jiných skupinových rozdílů je chráněn ustanovením       

§ 355, resp. § 356 trestního zákoníku. Skutková podstata trestného činu hanobení národa, 

etnické skupiny, rasy a přesvědčení, resp. podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo 

k omezování jejich práv a svobod je myslitelná zejména ve spojení s obsahem volebních 

programů, předvolebních slibů a především verbálních projevů kandidátů během volební 

kampaně. 

Možnou korupci a jiné machinace při volbách, resp. v rámci volební kampaně nově 

postihuje novelizovaná skutková podstata trestného činu maření přípravy a průběhu voleb a 

referenda. Potřeba speciální trestněprávní úpravy, podle které by bylo možné trestně 

postihnout osobu, která podle ustanovení § 351 trestního zákoníku „jinému nebo pro jiného v 

souvislosti s výkonem volebního práva nebo hlasovacího práva v referendu poskytne, nabídne 

                                                            
107 Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 20. 01. 2009, sp. zn. 52 Ca 53/2008-38 
108 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
109 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 09. 2006, sp. zn. 3 Tdo 909/2006 
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nebo slíbí finanční, majetkový nebo jiný obdobný prospěch, aby volil nebo hlasoval v rozporu 

s nezávislým vyjádřením své vůle“110, vyvstala v souvislosti s průběhem komunálních voleb 

na podzim roku 2010 zejména v Krupce, Českém Těšíně, Roudnici nad Labem a v Kadani.  

 

2.3. Volební kampaň a média veřejné služby 

 

Jak již v předchozích částech této kapitoly zaznělo, základními funkcemi volebních 

kampaní jsou podle mnohých autorů informovanost, mobilizace a přesvědčení voliče, resp. 

posílení a upevnění stávající podpory elektorátu. Uvedené potvrzuje i Vojtěch Šimíček, podle 

něhož „volební kampaň ve svojí podstatě a v užším významu nepředstavuje nic jiného, než 

proces názorových a programových střetů, jehož cílem je získání co možná největší voličské 

podpory pro jednotlivé politické aktéry“111. I díky tomuto zjevně nespornému faktu nelze 

média veřejné služby vnímat pasivně a jejich role „předvolebního fóra či tribuny, jejímž 

prostřednictvím mají kandidující subjekty příležitost oslovit své potenciální voliče,“112 by 

neměla být nijak znevažována.  

K důležitosti sdělovacích prostředků se vyjádřil i Nejvyšší správní soud, který usoudil, 

že média „patří v současnosti k důležitým nástrojům, jimiž se utváří veřejné mínění; to platí 

jak pro běžný každodenní život, tak i pro předvolební období, v němž se v rámci volební 

kampaně snaží kandidující politické strany přesvědčit potenciální voliče o přednostech 

volebního programu, s nímž přicházejí, a naopak o záporech řešení předkládaných jejich 

politickými soky“113. Podle názoru Nejvyššího správního soudu působí na utváření veřejného 

mínění „nejenom samotné strany, ale i jejich podporovatelé, političtí komentátoři atd.; 

výraznou roli v tomto směru hrají i různé publicistické, ale též zpravodajské pořady“114. 

Nejvyšší správní soud má za to, že „k tomu, aby kandidující politická strana mohla účinně 

vstoupit do volebního klání se svými politickými soupeři, a aby tedy vůbec mohla ovlivňovat 

veřejné míněním svůj prospěch, je nezbytné, aby měla přístup k médiím, v nichž by mohla 

prezentovat svůj volební program, své postoje k aktuálním i dlouhodobým tématům, a aby 

mohla o těchto problémech diskutovat před zraky voličů se zástupci jiných kandidujících 

                                                            
110 Zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
111 Šimíček, V., Molek, P. (2006): Soudní přezkum voleb. Praha: Linde Praha, a.s., str. 160-161 
112 Moravec, O. (2012): Volební kampaň a média veřejné služby. In: Šimíček, V. (ED.) (2012): Volby – svátek 
demokracie nebo pletich? Brno: IIPS, str. 131 
113 Usnesení ze dne 04.07.2006, sp. zn. Vol 66/2006, in: č. 948/2006 Sb. NSS 
114 Tamtéž. 
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politických stran. Předpokladem skutečné soutěže politických stran je tedy i jejich přístup 

k médiím.“115  

Činnost sdělovacích prostředků je mimo volebních zákonů regulována zejména 

zákonem č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Nejenom 

v průběhu volební kampaně jsou provozovatelé prostřednictvím předmětného zákona 

zavázáni poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření 

názorů. Zároveň platí podle ustanovení § 31 odst. 3 citovaného zákona, že ve zpravodajských 

a politicko-publicistických pořadech musí být „dbáno zásad objektivity a vyváženosti“, nesmí 

být rovněž „v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana 

nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s 

přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě“. 

Principem objektivity a vyváženosti116 je limitována jak Česká televize, tak Český 

rozhlas, jakožto poskytovatel veřejné služby, který si musí zachovávat nezávislost na politické 

reprezentaci a podnikatelské sféře. Svědčí o tom i ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 

483/1991 Sb., o České televizi, resp. ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 484/1991 Sb., o 

Českém rozhlase, podle něhož je jedním z hlavních úkolů veřejné služby „poskytování 

objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné 

vytváření názorů“. Podle Nejvyššího správního soudu totiž „požadavek vyváženosti stíhá 

specificky Českou televizi a Český rozhlas stejně jako případná jiná veřejnoprávní média, ve 

zvláštní intenzitě právě v předvolební době, jak vyplývá ze zásady vyváženosti a rovného 

přístupu kandidujících subjektů v období volební kampaně do těchto médií“117.  

Podle Nejvyššího správního soudu je však nutné důsledně rozlišovat specifickou roli 

veřejných sdělovacích prostředků, kterou sehrávají při vysílání volebních spotů dodaných 

kandidujícími subjekty. Nejvyšší soud jasně deklaruje, že zatímco při vysílání volebních spotů 

dle již citovaného ustanovení § 16 odst. 4 volebního zákona „jsou totiž Česká televize a 

Český rozhlas realizátory veřejného subjektivního práva, které je přiznáno všem subjektům 

                                                            
115 Usnesení ze dne 04.07.2006, sp. zn. Vol 66/2006, in: č. 948/2006 Sb. NSS 
116 Podle usnesení Nejvyššího správního soudu 7 As 23/2010 „veřejnoprávní média masové komunikace 
vytvářejí svojí existencí strukturovaný a co možná nejvíce pluralitní prostor pro vyjadřování názorů“. Jejich      
úlohou ale „není poskytovat sterilní informace, nýbrž odrážet realitu včetně v ní obsažených kontroverzí, 
nejednoznačností, vrstevnatostí a emocionality“. Nadto však podle citovaného usnesení Nejvyššího správního 
soudu „nelze u publicistických pořadů zásadu objektivity a vyváženosti vykládat jako příkaz, aby v nich 
zaznívaly toliko bezbarvé, opatrnické a hyperkorektní názory. Zákaz jednostranného zvýhodňování se má 
vztahovat na celek vysílaného programu. Proto má být vysílání publicistických pořadů organizováno tak, aby 
jednotlivé pořady byly často angažované, kritické a názorově vyhraněné, samozřejmě vždy při zachování 
objektivity a pravdivosti sdělení o faktech, avšak ve svém celku vytvářely pestrou a z hlediska názorového 
spektra společnosti reprezentativní kombinaci, podporující co nejširší a nejotevřenější diskusi o společensky 
relevantních tématech“.     
117 Usnesení Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 29.06.2006, sp. zn. Vol 15/2006. 
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kandidujícím ve volbách, jsou tedy vykonavateli volebního práva a jako takoví – jako 

všechny ostatní veřejnoprávní subjekty podílející se na přípravě voleb – musejí ke všem 

kandidujícím subjektům přistupovat z hlediska naprosté rovnosti“. Podle studie Ondřeje 

Moravce Nejvyšší správní soud „přisuzuje vysílání volebních spotů zcela zvláštní režim, který 

kvalitativně odlišuje od ostatního předvolebního vysílání médií veřejné služby, neboť v jeho 

rámci je Česká televize povinna respektovat zásadu úplné rovnosti všech kandidujících 

subjektů“118. 

  Nad rámec vysílacího času, jenž kandidujícím subjektům zaručuje zákon, dle 

Nejvyššího správního soudu „však již tento požadavek mechanické rovnosti mizí a na jeho 

místo nastupuje požadavek vyváženosti a objektivnosti (platný pro všechny provozovatele 

rozhlasového a televizního vysílání) a požadavek přiměřeně rovného přístupu (pro všechna 

veřejnoprávní a veřejnoprávními korporacemi provozovaná média); neboť zde již média 

nevystupují jako pouzí realizátoři zákonem striktně definovaného práva, ale v celé úplnosti 

svého mediálního působení. To jim zároveň již umožňuje přistupovat k jednotlivým 

kandidujícím subjektům nikoliv z pozice absolutní rovnosti typické pro orgány podílející se 

na přípravě a průběhu voleb, nýbrž z pozice odstupňované rovnosti reflektující politický a 

společenský význam kandidujících stran či hnutí"119. Neboť jak k uvedenému dodává 

Nejvyšší správní soud „není v rozporu se zásadou vyváženosti a rovného přístupu 

kandidujících subjektů v období volební kampaně, pokud je například tradiční straně, která 

má členskou základnu v řádu tisíců členů, je významně zastoupena v některé z komor 

Parlamentu ČR a lze ji označit za zásadní stranu vládní či za zásadní stranu demokratické 

opozice, poskytnut v médiích, ať už ve zpravodajství či v publicistických debatách, i výrazně 

větší prostor než straně zcela nové, s nepočetnou členskou základnou, bez zastoupení v 

Parlamentu ČR. Opačné řešení, tedy vztažení naprosté rovnosti bez ohledu na význam a váhu 

kandidujícího subjektu, by bylo i neproveditelné už proto, že někteří čelní představitelé 

kandidujících subjektů jsou zároveň významnými ústavními činiteli a je nerealistické 

například předpokládat, že by každý kandidující subjekt (v podmínkách voleb v r. 2006 do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR celkem 26 subjektů) měl mít přidělen v médiích stejný 

časový prostor jako strana, jejímž členem je například předseda vlády či předseda Senátu 

Parlamentu ČR, tedy lidé, kteří v médiích často vystupují již z titulu svých funkcí“120. 

                                                            
118 Moravec, O. (2012): Volební kampaň a média veřejné služby. In: Šimíček, V. (ED.) (2012): Volby – svátek 
demokracie nebo pletich? Brno: IIPS, str. 131 
119 Usnesení Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 29.06.2006, sp. zn. Vol 15/2006 
120 Usnesení Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 04.07.2006 sp. zn. Vol 25/2006-130 
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Konstantní judikatura Ústavního soudu uvedené potvrzuje a výstižně uzavírá tím, že je 

v této souvislosti „ústavně přípustné, aby za dodržování ústavních principů byl politickým 

stranám v rámci veřejnoprávního média v době (před)volební kampaně vyměřen další vysílací 

čas diferencovaně podle jejich významu“121.   

Na volební kampaň a současně její limity rovněž dopadá regulace zákonem č. 46/2000 

Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (tiskový zákon). Zákon svým 

ustanovením § 10 zavádí institut práva na odpověď. Platí totiž, že „jestliže bylo 

v periodickém tisku uveřejněno sdělení obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, 

důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité 

právnické osoby, má tato osoba právo požadovat na vydavateli uveřejnění odpovědi“, přičemž 

„vydavatel je povinen na žádost této osoby odpověď uveřejnit“. Účelem právního institut 

odpovědi je „uvést příslušné skutkové tvrzení na pravou míru, resp. neúplné či jinak pravdu 

zkreslující tvrzení doplnit nebo zpřesnit“. Platí zároveň, že „z odpovědi musí být patrno, kdo 

ji činí“.     

 

2.3.1.   Volební spot Národní strany a jeho stažení z programu České 

televize, resp. Českého rozhlasu 

 

Dne 20.05.2009 bylo Českou televizí v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona o 

volbách do Evropského parlamentu zahájeno vysílání volebních spotů politických stran 

kandidujících ve volbách do Evropského parlamentu. Odvysílán byl rovněž spot Národní 

strany, který však byl na příkaz tehdejšího generálního ředitele Janečka okamžitě z vysílání 

stažen. Janeček do té doby bezprecedentní odstranění klipu na svou vlastní odpovědnost 

odůvodnil tím, že „se Česká televize nemůže jakýmkoliv způsobem podílet na rasismu a 

xenofobii“122, a zároveň potvrdil možnost Národní strany dodat spot náhradní s nerasistickým 

obsahem. 

Volební spot, který byl Národní stranou České televize předložen, např. vybízel „ke 

„konečnému řešení cikánské otázky, které má být návodem pro všechny evropské státy“, čímž 
                                                            
121 Nález ÚS ze dne 12.02.2007, sp. zn. Pl. ÚS 76/06. Ústavní soud se v tomto usnesení vypořádal s kritikou 
postupu České televize, která umožnila přístup do předvolebních pořadů vytvořených nad rámec povinného 
vysílání České televize dle ustanovení §16 odst. 4 volebního zákona jen některým subjektům, zatímco ostatním 
politickým stranám či hnutím poskytla vysílací čas nepoměrně menší v čase minimální sledovanosti či na 
kanálech většině diváků nedostupných. Ústavní soud neshledal takový postup veřejnoprávního média jako 
omezení rovnosti v přístupu k vysílacímu času v pořadech s charakterem předvolební kampaně a neztotožnil se 
s názorem, že tím došlo k porušení pravidel rovné, resp. svobodné, soutěže politických sil. 
122  Prohlášení generálního ředitele České televize Jiřího Janečka k předvolebnímu spotu Národní strany. [cit 
2012-11-09], dostupné z WWW: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/dokumenty/55400-prohlaseni-jiriho-janecka/  
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podle Olgy Pouperové evokuje nacistické plány na likvidaci určitých skupin evropského 

obyvatelstva realizovaného v průběhu druhé světové války a očividně se s těmito postupy 

ztotožňuje, tj. schvaluje je, nebo krutost takového jednání přinejmenším zlehčuje“123. 

V přibližně minutovém volebním klipu se dále střídala hesla jako „Stop černému rasismu“, 

„Ne protežování cikánů“, „Nechceme mezi sebou ty, kteří parazitují“ nebo „Stop jejich 

nárokové a kořistnické mentalitě“, čímž podle Pouperové nepochybně došlo k podněcování 

k nenávisti z důvodu příslušnosti k určité skupině obyvatelstva nebo vytváření či utvrzování 

stereotypních předsudků týkajících se určité etnické menšiny124. Politolog a odborník na 

pravicový extremismus Miroslav Mareš byl navíc toho názoru, že věta "Stop jejich nárokové 

a kořistnické mentalitě“ byla relevantní i z hlediska skutkové podstaty trestného činu 

hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení. Podle Mareše totiž šlo o paušalizované 

odsouzení celého národa, což už je rozhodně v rozporu se zákonem. 

Ačkoliv lze s postupem České televize plně souhlasit, neboť „dala najevo, že 

myšlenky projevované ve volebním spotu Národní strany jsou v tak příkrém rozporu 

s hodnotami v demokratické společnosti uznávanými (tolerance, respekt k lidským právům, 

ochrana menšin, atd.), že se rozhodla nebýt jen nezúčastněným poskytovatelem vysílacího 

času“125, pravdou zůstává, že zvolené opatření bylo v rozporu s pozitivním právem.  

  Podle již citovaného ustanovení § 59 odst. 4 zákona o volbách do Evropského 

parlamentu se kandidujícím politickým stranám, politickým hnutím a koalicím, jejichž 

kandidátní listina byla pro volby do Evropského parlamentu zaregistrována, vyhrazuje 

konkrétní čas „ve vysílání veřejné služby, které mohou tyto subjekty využít ve volební 

kampani. Kritéria nepřípustnosti obsahu takových pořadů zákon o volbách do Evropského 

parlamentu v § 59 odst. 4 nestanovuje.“126 

Nejenom podle Olgy Pouperové jsou provozovatelé vysílání ze zákona stanovené části 

vysílacího času „veřejnoprávními subjekty, jimž působnost a pravomoc stanovuje pouze 

zákon – mohou se tedy pohybovat pouze v zákonem určených mezích“127. 

Podle platné právní úpravy vyplývá, že dosud neexistuje „možnost v určitých 

případech pořad do vyhrazeného prostoru odmítnout zařadit“128. Veřejnoprávní média jsou 

proto povinna vysílat ve vyhrazeném časovém prostoru pořady v takové podobě, v jaké je 

politické strany, politická hnutí či koalice poskytly. V inkriminované době se vysílání 

                                                            
123 Pouperová, O.: Stažení volebního spotu Národní strany z programu České televize, Právní rozhledy, str. 620 
124 Tamtéž, str. 620 
125 Tamtéž, str. 624 
126 Tamtéž, str. 620 
127 Tamtéž, str. 620 
128 Tamtéž, str. 620 
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veřejnoprávních sdělovacích prostředků „stává pouze jakýmsi volebním fórem, na jehož 

obsahu se Česká televize a Český rozhlas nepodílejí. Česká televize a Český rozhlas tady 

vlastně jen nezúčastněně přihlížejí, jak jejich vysílací čas používají kandidující politické 

strany, politická hnutí a koalice.“129 Podle Moravcovy studie tak „média veřejné služby 

v rámci garantovaného ztrácejí kontrolu nad obsahem svého vysílání, když dochází 

k výjimečnému jevu, kdy je svoboda provozovatele vysílání omezena nikoli pouze formou 

zákazu vysílat určitý druh informací, nýbrž formou příkazu určité sdělení odvysílat“130. 

Stažením spotu si podle Ondřeje Moravce „Česká televize (byť jako východisko 

z nouze způsobené nečinností zákonodárce) přisvojila kompetenci, kterou jí zákon výslovně 

nesvěřuje“131. Velmi obdobně k případu přistoupila i Olga Pouperová, neboť je toho názoru, 

že „provozovatelé vysílání České televize a Českého rozhlasu jednali contra legem, když 

pořady, které jim Národní strana poskytla, stáhli z vysílání, resp. odmítli je vůbec vysílat, 

neboť pravomoc autoritativně posuzovat soulad jednání třetích subjektů s právem jim 

nepřísluší“132. 

Vzhledem k tomu, že „pozitivní právo pro vzniklou situaci nenabízí uspokojivé 

řešení“133, je na místě zamyslet se nad možnými návrhy de lege ferenda. Společně s Olgou 

Pouperovou si myslím, že „v prvé řadě je třeba doplnit zákonnou úpravu volebních kampaní o 

demonstrativní výčet zakázaných způsobů vedení volební kampaně, mezi nimiž  by měl být 

uveden mj. zákaz podněcování k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, 

náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků 

a zákaz podněcování k omezování práv a svobod určitých skupin osob“134. Nelze nesouhlasit 

s apelem na vznik „orgánu, který by měl pravomoc posuzovat, zda stanovené zásady nebyly 

porušeny, a pravomoc ukládat opatření“135. S ohledem na to, že Rada pro rozhlasové a 

televizní vysílání však „a priori136 do obsahu vysílání zasahovat nemůže a ani a posteriori 

nemůže rozhodnout o zákazu vysílání určitého pořadu, (...) by měl o zákazu zařazení pořadu – 

                                                            
129 Pouperová, O.: Stažení volebního spotu Národní strany z programu České televize, Právní rozhledy, str. 620 
130 Moravec, O. (2012): Volební kampaň a média veřejné služby. In: Šimíček, V. (ED.) (2012): Volby – svátek 
demokracie nebo pletich? Brno: IIPS, str. 141 
131 Tamtéž, str. 135 
132 Pouperová, O.: Stažení volebního spotu Národní strany z programu České televize, Právní rozhledy, str. 622 
133 Tamtéž, str. 622 
134 Tamtéž, str. 623 
135 Tamtéž, str. 623 
136 Podle Pouperové by „apriorní pravomoc Rady pro rozhlasové a televizní vysílání jakožto správního úřadu 
posuzovat nebo schvalovat obsahy pořadů, které mají být zařazeny do programu rozhlasového nebo televizního 
vysílání, byla vzhledem k bezvýjimečnému zákazu cenzury (čl. 17 odst. 3 Listiny) nepřípustná“. In: Pouperová, 
O.: Stažení volebního spotu Národní strany z programu České televize, Právní rozhledy, str. 623 
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volebního spotu do programu rozhodnout soud“137. Za předpokladu, že by byla stanovena 

velmi krátká lhůta, „v níž by byl soud o návrhu povinen rozhodnout“138, nerozporuji 

myšlenku Olgy Pouperové, že „nejvhodnější se v tomto případě jeví příslušnost správního 

soudu, a to proto, že podle ustanovení § 90 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, jsou 

správní soudy příslušné k rozhodování ve věcech volebních, včetně neplatnosti voleb a 

hlasování“139.  

 

2.4. Financování volební kampaně 

 

Podle Jana Outlého „s uzákoněním práva volit a být volen pro zájemce o veřejné 

funkce vyvstala také otázka, jak v soutěži o mandát uspět, přičemž předvolební agitace 

s sebou už ve svých prvotních podobách nesla finanční náklady“140. Pro mnohé autory je 

dostatečné finanční zázemí podmínkou nutnou k úspěšnému vedení volební kampaně, avšak 

nikoliv podmínkou dostatečnou.141 Objem finančních prostředků, jenž má konkrétní kandidát 

k dispozici, má zcela jistě signifikantní dopad na způsob, podobu a hlavně rozsah volební 

kampaně.142  

Financování politických stran a politických hnutí je regulováno především zákonem o 

volbách a zákonem o sdružování v politických stranách a v politických hnutích (zákon o 

politických stranách).143 Z tohoto zákona (ustanovení § 17 odst. 2, resp. odst. 4) je odvozeno 

pravidlo, že „strany a hnutí nesmějí vlastním jménem podnikat“ a zároveň, že příjmem 

politické strany a hnutí může být pouze „příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na 

úhradu volebních nákladů, příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a 

                                                            
137 Pouperová, O.: Stažení volebního spotu Národní strany z programu České televize, Právní rozhledy, str. 623 
138 Tamtéž, str. 624 
139 Tamtéž, str. 623 
140 Outlý, J. (2003): Strany a stát, volby a finance. Olomouc: Periplum, str. 42 
141 Novotný, B.: Financování volební kampaně, In: Šimíček, V. (ed.) (2000): Volební kampaň v České republice. 
Brno: MPÚ, str. 73 
142 Názory na důležitost role, kterou finanční aspekty v politické soutěži hrají, se různí a pohybují se v intervalu 
od zcela zásadního nazírání Oswalda Spenglera („peníze mění volby v hru toho, kdo je vlastní, volby samy jsou 
fraškou, v níž se předstírá, že občané činí rozhodnutí“) přes střízlivý pohled Maxe Webera (samozřejmě, že moc, 
kterou mají v politické soutěži finance, je omezená. Mohou mít jen podobný vliv, jaký mají tržní pravidla. 
Ovšem i v podnikání moc prodávajícího nad kupujícím enormně vzrostla s rozvojem sugestivní reklamy.“) až po 
skeptické nahlížení Alexandra Hearda („peníze jsou jen jedním z faktorů, jež ovlivňují volební úspěch. A 
volební úspěch je pouze jedním z faktorů, které ovlivňují schopnost získat vládní moc.“). In: Outlý, J.: Strany a 
stát, volby a finance, str. 44     
143 Podle Jana Outlého se financováním politických stran v kontextu právního systému České republiky více či 
méně přímo zabývá hned několik norem v síle od ústavního zákona až po usnesení Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR. Vedle uvedených zákonů je jistě nutné jmenovat i zákon o střetu zájmů, zákon o jednacím řádu 
Poslanecké sněmovny, zákon o rozhlasovém a televizním vysílání. In:  Outlý, J. (2003): Strany a stát, volby a 
finance. Olomouc: Periplum, str. 51 
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hnutí – neboli příspěvek na činnost, členské příspěvky, dary a dědictví, příjmy z pronájmu a 

prodeje movitého a nemovitého majetku, úroky z vkladů, příjmy vznikající z účasti na 

podnikání jiných právnických osob, příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, 

sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí a na půjčky a úvěry“. Z uvedeného 

vyplývá, že politické strany mohou v rámci volební kampaně operovat se zdroji z veřejných 

rozpočtů a prostředky z jejich vlastních příjmů, přičemž oba finanční toky mohou být 

realizovány přímým nebo nepřímým způsobem. 

 

2.4.1. Přímé financování z veřejných zdrojů 

 

Přímé státní financování politických stran, jehož smyslem je podle Ústavního soudu 

především „podporovat rovnost příležitostí participovat na pluralitním demokratickém 

politickém systému“144, tudíž primárně „odpovídá principu rovnosti a vyjadřuje vůli státu 

akceptovat politické strany jako nezbytnou a žádoucí součást politického systému“145. 

Nemalou měrou tak ovlivňuje celkový počet politických hráčů, jež se účastní voleb, čímž 

přispívá k navýšení programové a personální nabídky budoucí zvolené polické elity.146  

Podle Jana Outlého se realizuje „poskytováním přesně vymezených finančních 

prostředků politickým stranám, které se aktivně (tzn. minimálně účastí na volbách) podílejí na 

politickém životě země“147, a to zpravidla ve dvou formách – ve formě příspěvku na úhradu 

volebních nákladů a příspěvku na činnost. Zatímco příspěvek na úhradu volebních nákladů je 

chápán jako jednorázová státní dotace, „kterou stát vyplácí ve volebním roce stranám, aby jim 

umožnil účast ve volbách148, příspěvek na činnost představuje finanční částku vyplácenou 

subjektům, jež splňují zákonem stanovená kritéria, v době mezi volbami“149.  

 Konstrukce příspěvku na úhradu volebních nákladů spočívá podle ustanovení § 85 

volebního zákona v tom, že „politické straně, politickému hnutí nebo koalici, která ve volbách 

do Poslanecké sněmovny získala nejméně 1,5 procenta z celkového počtu platných hlasů, 

bude za každý odevzdaný hlas ze státního rozpočtu uhrazeno 100 Kč“. Příspěvek na činnost 

                                                            
144 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 19. 1. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 10/03. 
145 Outlý, J.: Financování politických stran státem. [cit 2012-11-15], dostupné z WWW: 
http://publib.upol.cz/~obd/fulltext/Politologica1/Politologica8.pdf , str. 4 
146 Pecháček, Š.: Volby do Parlamentu ČR, In: Syllová, J., Kolář, P., Kysela, J., Georgiev, J., Pecháček, Š. 
(2007): Parlament České republiky. Praha: Linde, str. 85 
147 Outlý, J. (2003): Strany a stát, volby a finance. Olomouc: Periplum, str. 49 
148 Podle Nálezu ÚS ze dne 19. 1. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 10/03 je „cílem úhrady volebních nákladů umožnit 
politickým stranám splňující podmínku "vážnosti úsilí soupeřících stran", případně "vážnosti volebních úmyslů 
stran" účast ve volební soutěži“. 
149 Outlý, J. (2003): Strany a stát, volby a finance. Olomouc: Periplum, str. 56 
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v sobě podle zákona o politických stranách zahrnuje stálý příspěvek, jenž „činí ročně 

6 000 000 Kč pro stranu a hnutí, které získaly v posledních volbách do Poslanecké sněmovny 

nejméně 3%150, a příspěvek na mandát, který podle ustanovení § 20 odst. 8 zákona o 

v politických stranách náleží po celé volební období „jen straně a hnutí, na jejichž kandidátní 

listině byl poslanec, senátor, člen zastupitelstva kraje nebo člen zastupitelstva hlavního města 

Prahy zvolen“. Příspěvek na mandát poslance, resp. senátora podle ustanovení § 20 odst. 7 

zákona o politických stranách činí ročně 855 000 Kč, na mandát člena zastupitelstva kraje a 

člena zastupitelstva hlavního města Prahy pak 237 500 Kč ročně. 

V souvislosti s přímými státními prostředky politických stran nelze nezmínit 

skutečnost, že dosud byly valorizovány pouze jedinkrát, a to mezi lety 2000 - 2001. Vzhledem 

k tempu růstu cenové hladiny poměrně citelně ztratily na síly a už dávno neznamenají tak 

podstatný bonus jako v době před 10 lety.  

 

2.4.2. Nepřímé financování z veřejných zdrojů 

 

Efektivní formou nepřímého financování je zejména osvobození od daně a daňové 

zvýhodnění finančních darů politickým stranám. Strany mohou rovněž počítat s podporou 

parlamentní práce, která v sobě zahrnuje podle ustanovení § 78 odst. 1 zákona č. 90/1995 Sb., 

o jednacím řádu Poslanecké sněmovny zejména možnost poslaneckých klubů „používat ke 

své činnosti místnosti v prostorách Poslanecké sněmovny včetně potřebných technických 

prostředků“. Dále je poslaneckým klubům z rozpočtu Sněmovny vyplácen příspěvek na 

úhradu nákladů, a to v závislosti na počtu poslanců, kteří jsou jejich členy. Výši tohoto 

příspěvku pro každý kalendářní rok určuje organizační výbor a Sněmovna jej následně 

formou usnesení schvaluje. Zároveň podle ustanovení § 78 odst. 4 citovaného zákona platí, že 

„schválená výše příspěvku se pro poslanecké kluby nevládních politických stran násobí 

koeficientem 1,3 a poskytuje se v upravené výši“.  

Speciálním příkladem nepřímého financování politických stran a hnutí státem je 

poskytnutí vysílacího času, resp. přístup k veřejnoprávním médiím v době předvolební 

kampaně, jenž se státního rozpočtu sice nikterak nedotkne, veřejnoprávní média však přijdou 

o zisk, který by mohl být vygenerován například vysíláním reklamy.151 Podle studie Bořivoje 

                                                            
150 Podle zákona dále platí, že za každých dalších i započatých 0,1% hlasů obdrží strana a hnutí ročně 200 000 
Kč. Obdrží-li strana a hnutí více než 5 % hlasů, příspěvek se dále nezvyšuje. 
151 Outlý, J. (2003): Strany a stát, volby a finance. Olomouc: Periplum, str. 90 
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Novotného „každý stát dává prostor soutěžícím subjektů v médiích, které kontroluje“152. 

Česká právní úprava dokonce „přiřazuje stranám vysílací čas v České televizi a Českém 

rozhlasu bez ohledu na to, zda jej využít chtějí či nikoliv“153, resp. „zda poskytnutý obsah je 

vůbec prezentací kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice ve volební 

kampani nebo zda jsou použity k charitativním nebo dokonce snad komerčním účelům“154.  

Problematickou v souvislosti s poskytováním vysílacího času je podle Novotného 

„existence podpory soukromých televizních stanic určitým kandidátům, kde dochází 

k flagrantnímu porušení rovnosti šancí a k nebezpečí vzniku politického klientelismu, na 

druhé straně se jedná o výraz možnosti soukromých subjektů působit na politických život a 

vyjadřovat takto svůj politický názor“155. Novotný rozlišuje přímou formu přístupu k 

soukromoprávním médiím, „kdy účastník politického boje vlastní televizní stanice156“, a 

formu nepřímou, „kdy soukromoprávní médium nepokrytě podporuje určitého volebního 

kandidáta“157. 

 

2.4.3. Volební kauce a příspěvek na volby 

 

Ačkoliv volební kauce a příspěvek na volby nespadají přímo do oblasti financování 

politických stran státem, jde o důležitou část problematiky financování politických stran 

obecně.158 

Institut volební kauce podle Jana Outlého „představuje ve své podstatě záruku, aby ve 

volbách nekandidovali ti, kteří tak nečiní z vážných politických důvodů“159. Pro Štěpána 

Pecháčka pak „formou omezení pasivního volebního práva, resp. omezení počtu 

kandidujících subjektů spočívající ve stanovení ekonomických, nikoliv politických či 

organizačních podmínek pro možnost kandidovat“160. Po zásazích ze strany Ústavního soudu 

                                                            
152 Novotný, B. (2000): Financování volební kampaně. In: Šimíček, V. (ed.) (2000): Volební kampaň v České 
republice. Brno: MPÚ, str. 81 
153 Outlý, J. (2003): Strany a stát, volby a finance. Olomouc: Periplum, str. 89 
154 Např. ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 1998 KDU-ČSL a US vlastní spot nedodaly a čas věnovaly 
některým humanitárním organizacím. In: Pouperová, O.: Stažení volebního spotu Národní strany z programu 
České televize, Právní rozhledy, str. 620 
155 Novotný, B. (2000): Financování volební kampaně. In: Šimíček, V. (ed.) (2000): Volební kampaň v České 
republice. Brno: MPÚ, str. 81-82 
156 Klasickým příkladem je mediální impérium Silvia Berlusconia provozující několik italských televizních 
kanálů.  
157 Novotný, B. (2000): Financování volební kampaně. In: Šimíček, V. (ed.) (2000): Volební Kampaň v České 
republice. Brno: MPÚ, str. 82 
158 Outlý, J. (2003): Strany a stát, volby a finance. Olomouc: Periplum, str. 69 
159 Tamtéž, str. 70 
160 Pecháček, Š.: Volby do Parlamentu ČR, In: Syllová, J., Kolář, P., Kysela, J., Georgiev, J., Pecháček, Š. 
(2007): Parlament České republiky. Praha: Linde, str. 88 
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dnešní kompromisní platná právní úprava nepočítá s povinností skládat volební kauce při 

volbách do Poslanecké sněmovny. Každý kandidující subjekt je pouze povinen „složit 

nevratný příspěvek na volby ve výši 15 000 Kč v každém volebním kraji, ve kterém podává 

kandidátní listinu, s tím, že příspěvek se stává příjmem státního rozpočtu. Pro volby do Senátu 

se institut volební kauce užívá i nadále. Každý kandidát musí složit částku 20 000 Kč, která je 

vratná v případě, že získá ve svém volebním obvodu více jak 6 % ze všech platných 

odevzdaných hlasů.“161  

Zajímavou v tomto ohledu je poznámka Jana Outlého, jenž samotnou existence 

institutu „příspěvků“ či „kaucí“ v poměrném volebním systému příliš nechápe. Podle něho je 

tento systém „založen na principu výběru a diferenciace, zastupitelský sbor z něj vzešlý by 

měl v maximální možné míře být odrazen voličského sboru, a proto by tento systém měl 

obsahovat co nejméně zásahů limitujících účast ve volební soutěži“162. Podle již citovaného 

čl. 22 Listiny základních práv a svobod se státu ukládá povinnost „umožňovat a ochraňovat 

svobodnou soutěž politických sil“. Podle Outlého sice „nynější výše tzv. příspěvku na volby 

pravděpodobně není fakticky limitující ani pro malé politické strany, ze zásady však nelze 

podmiňovat účast ve volbách, resp. ve volebních kampaních (pozn. autorky), skutečným, tedy 

nevratným poplatkem, ať už je stanoven v jakékoliv výši“163. Dojem nepatřičnosti a 

zbytečnosti zavedeného příspěvku na volby podle Outlého „nakonec umocňuje fakt, že jeho 

výše ve skutečnosti nepřestavuje sice ani bariéru pro vstup do voleb, ale ani záruku vážnosti 

volebních úmyslů, kterou bylo zavedení příspěvku patrně motivováno“164.   

 

2.4.4. Účinná regulace (financování) volebních kampaní. Iluze či cesta? 

 

Vzhledem k tomu, že volební kampaně jsou v České republice celkem časté165 a 

zároveň představují jeden z největších nárazových výdajů ze stranických pokladen, bylo by 

poměrně rizikové ponechat je bez efektivní a účinné regulace, která bude vycházet ze zásady 

transparentnosti, nestátnosti a rovnosti šancí. Respektování těchto principů může velmi 

příznivě přispět ke stabilitě demokratického systému a obnově důvěry občanů 

v zastupitelskou demokracii a politikou jako takovou.  

                                                            
161 Pecháček, Š.: Volby do Parlamentu ČR, In: Syllová, J., Kolář, P., Kysela, J., Georgiev, J., Pecháček, Š. 
(2007): Parlament České republiky. Praha: Linde, str. 88 
162 Outlý, J. (2003): Strany a stát, volby a finance. Olomouc: Periplum, str. 72 
163 Tamtéž, str. 72 
164 Tamtéž, str. 72-73 
165 Volby, ať už jakéhokoliv typu, se konají minimálně každé dva roky, což dokládá následující odkaz: [cit 2012-
11-18], dostupné z WWW: http://www.volby.cz/  
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Zásada nestátnosti spočívá v tom, že „ty zdroje, které politická strana získá 

v souvislosti s volební kampaní a které nejsou účelově vázány, mohou sloužit k volnému 

použití politickým stranám na cokoliv“166. Podle této zásady jsou „strany jako subjekty 

striktně odděleny od státu, což znamená, že financování volební kampaně musí probíhat na 

základě faktu, že strany reprezentují vůli suveréna (lidu), nikoli na tom, že se na základě 

tohoto faktu stanou fakticky rozhodující silou ve státě“167. 

Koncept zásady rovnosti šancí odpovídá požadavku, na základě kterého budou 

„výchozí pozice pro každý subjekt, který se chce zúčastnit politického boje, natolik 

rovnocenné, aby bylo zamezeno strnutí vývoje politického života z důvodů finančních“168.  

Kvůli tomu, že „oblast sledování nákladů na volební kampaně je jednou 

z nejzranitelnějších oblastí z hlediska finančního výkaznictví stran“169, je nutné zásadu 

transparentnosti chápat nikoliv jako populisticky proklamované heslo, ale jako obecně 

závaznou maximu, ze které nelze slevit. 

Důležitým faktorem při kultivaci pravidel volebních kampaní může podle mého 

názoru být předně přesná definice toho, co vlastně předvolební kampaň je, včetně jasného 

vymezení jejího časového ohraničení.  

K projasnění regulí by mohl přispět striktní zákaz anonymních politických kampaní, 

kdy by povinností politických stran a všech dalších subjektů, které se účastní voleb, byla 

povinnost zřetelně a viditelně označit svým logem či názvem veškerou politickou reklamu a 

inzerci, kterou zadávají a hradí. Efektivním opatřením by v tomto ohledu bylo rovněž 

zavedení důrazných sankcí pro média, vydavatele a agentury pronajímající velkoplošné 

reklamní plochy za zveřejnění bezejmenné kampaně. 

Vskutku přínosným kritériem by byl samostatný, skutečně transparentní bankovní účet 

pro veškeré příjmy a výdaje spojené s předvolební kampaní. Mohl by se stát nástrojem, který 

by alespoň z části eliminoval šedé prostředí stranický pokladen a hotovostních plateb. 

Užitečným by bylo rovněž zveřejnění podrobné zprávy o celkových nákladech a finanční 

náročnosti volební kampaně. Elektronickou verzi zprávy by politická strana či hnutí musela 

zveřejnit na svých webových stránkách k určitému termínu po dni konání voleb.  

Pokrokem by jistě bylo zavedení finančních limitů na výdaje volebních kampaní. 

Stanovení mezní hranice nákladů na volební kampaně v závislosti na druhu voleb by mohlo 

                                                            
166 Novotný, B. (2000): Financování volební kampaně. In: Šimíček, V. (ed.) (2000): Volební kampaň v České 
republice. Brno: MPÚ, str. 78 
167 Tamtéž, str. 78-79 
168 Tamtéž, str. 79  
169 Transparentní procesy v politickém rozhodování. Sborník textů k problému korupce politických představitelů. 
[cit 2012-11-20], dostupné z WWW: http://www.transparency.cz/doc/tppr_sbornik_studii.pdf  
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účinně zamezit eskalaci výdajů a přispět tak k šetrnějšímu pojetí politiky. Precizní zákonná 

úprava by však musela v souvislosti s volebními stropy svými razantními sankcemi 

dostatečně reflektovat možnost machinací a obcházení takových limitů. 

Ke kultivaci českého politického prostředí by podle častých závěrů hodnotících zpráv 

řady nevládních organizací170 jistě přispěla efektivní a nikoliv pouze formální kontrola a 

přítomnost vhodných institucí, které by se kontrolou a dohledem dlouhodobě zabývaly. Jak již 

bylo v předkládané diplomové práci několikrát zmíněno, v České republice palčivě chybí 

nezávislý kontrolní orgán. Chybí zde úřad, který by mohl hospodaření politických stran 

aktivně prošetřovat a zároveň by měl pravomoc ukládat dostatečně razantní sankce.171  

Při panující politické kultuře je podle mého názoru rovněž rizikové ponechat bez 

jakékoliv regulace možnost přijímat dary od právnických osob z korporátního sektoru 

Stávající legislativa obsahuje takové mezery, které umožňují systém masivně zneužívat, což v 

kombinaci s nefunkční kontrolou vytváří nebezpečnou situaci umožňující privatizaci politiky, 

ovlivňování politických rozhodnutí pro partikulární zájmy výměnou za poskytnutí darů do 

stranické pokladny. 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
170 Doporučení ke změnám regulace financování politických stran v ČR. [cit 2012-11-18], dostupné z WWW: 
http://www.transparency.cz/doc/aktuality/2012-09-
18_Pozicni_dokument_nevladnich_organizaci_k_hospodareni_stran.pdf 
171  Debatu o normě, která zřízení úřadu předpokládala, vláda počátkem ledna 2013 přerušila. Nový úřad 
dozorující hospodaření politických stran tudíž nevznikne.   
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3. Zásady vedení volební kampaně 

 

Vzhledem k tomu, že „pojmovým znakem voleb je nesporně snaha každého kandidáta 

či volební strany získat na svoji stranu co největší počet voličů, tedy obdržet maximum 

hlasů“172, patří volební kampaň, jakožto integrální součást voleb „ke klíčovým momentům 

volebního klání“173. Podle řady autorů se „skrze volební kampaň má realizovat výchova 

voličů, jelikož právě v této fázi volebního procesu získávají voliči velké množství informací o 

stranách, jednotlivých politických krocích; kampaň má sloužit jako dialog, vyvolat veřejnou 

diskusi – interakci – mezi voliči a vládou, resp. uchazeči o vládu“174. Voliči by tak v ideální 

případě měli mít možnost získat úplné a nezkreslené informace. Zákon je navíc vystavěn na 

základní premise, že „volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o 

kandidátech a politických stranách nebo koalicích, na jejichž kandidátních listinách jsou 

uvedeni, zveřejňovány nepravdivé údaje“.  

Nastavená ideální pravidla se mohou zproblematizovat v případě, kdy samotní aktéři 

volební kampaní, tedy strany a jednotliví kandidáti, „chtějí spíše přesvědčovat než vzdělávat, 

jsou silně motivováni, aby podávali informace neúplné a pokřivené“175. Podle Giovanni 

Sartoriho je „veřejnost ve všech ohledech vysoce dezinformovaná nebo špatně informovaná; 

…více lidí je syceno menším množstvím informací a navíc povrchnějším způsobem. 

Katarzyna Krzyžanková ve své studii tvrdí, že Sartorim popsaný trend „se promítá od 50. let 

20. století i do volební kampaně v podobě sofistikovaného tzv. volebního marketingu a jeho 

hlavní metody -  volební reklamy“176. 

Korektnost a férovost průběhu volební soutěže je tak ohrožena především ostrou 

negativní a štvavou volební kampaní, nepodloženými pomluvami či dokonce kupčením 

s hlasy. Ústavní soud k tomuto ovšem dodává, že „v situaci, kdy volební zákon hovoří o 

požadavku čestného a poctivého vedení volební kampaně, má tím na mysli to, co se dříve 

označovalo jako čistota voleb. Nelze však tyto pojmy ztotožňovat s dobrými mravy, tak, jak 

                                                            
172 Šimíček, V. (2012): Obchodně tržní způsob vedení volební kampaně, nebo kupování hlasů voličů? In: 
Šimíček, V. (ED.) (2012): Volby – svátek demokracie nebo pletich? Brno: IIPS, str. 67 
173 Krzyžanková, K. (2006): Volební kampaň. Problém férovosti a korektnosti volební kampaně z pohledu 
politologie a práva. In: Antoš, M., Wintr., J. (ed.) (2006): Volební systémy a volební právo – české cesty 
v kontextu zahraničních modelů : sborník z výjezdního semináře Právnické fakulty UK. Praha: Univerzita 
Karlova v Praze, str. 182 
174 Tamtéž, str. 183 
175 Heywood, A. (2004): Politologie. Praha: Eurolex Bohemia, str. 251 
176 Krzyžanková, K. (2006): Volební kampaň. Problém férovosti a korektnosti volební kampaně z pohledu 
politologie a práva. In: Antoš, M., Wintr., J. (ed.) (2006): Volební systémy a volební právo – české cesty 
v kontextu zahraničních modelů : sborník z výjezdního semináře Právnické fakulty UK. Praha: Univerzita 
Karlova v Praze, str. 184 
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jsou chápány občanským zákoníkem, ani je nelze posuzovat z hlediska soukromého práva a 

obecné morálky, neboť jde o jejich použití v podmínkách volební kampaně, která není ničím 

jiným než bojem o hlasy voličů. Jeho negativní projevy lze regulovat, nelze je však zákonem 

vyloučit“177. 

Přípustnost, resp. nepřípustnost vedení volební kampaně je proto velmi často 

předmětem rozhodování soudní praxe, kdy závisí pouze na ni, jak se k dané problematice 

postaví a jak ji definuje a vymezí. Nejvyšší správní soud v této souvislosti zároveň konstatuje, 

že „zákon neobsahuje výklad užitých pojmů „čestně a poctivě“ a soud toto ustanovení 

aplikující musí vycházet nejen z toho jak jsou tyto pojmy chápány v běžném životě, ale 

současně musí i přihlížet k charakteru volební kampaně, která má jistě svá specifika 

vyplývající z vyostřeného střetu mezi jejími aktéry, kteří se jednak snaží získat podporu pro 

svůj volební program, jednat podlomit důvěru k volebnímu soupeři“178. Téměř totožný názor 

vyjádřil i Evropský soud pro lidská práva v rozsudku ze dne 11.04.2006, když mimo jiné 

uvedl, že „v kontextu volební soutěže je konečně ostrost projevu tolerovatelnější než za jiných 

okolností“179. Zároveň však podle mého názoru nelze zcela rezignovat na základní morální 

imperativ, neboť „i nekorektní volební kampaň působí destruktivně na politický život, 

znemožňuje „zdravou“ soutěž politických stran a jejich kandidátů“180.   

 

3.1. Přípustnost a nepřípustnost vedení volební kampaně. Vybrané 

kauzy. 

 

Aktéři předvolebního boje jsou sice limitováni výslovným zákazem zveřejňováním 

nepravdivých údajů, ale například „nedostatek etiky prohlášení činěných v rámci předvolební 

kampaně“181 či „vyjadřování subjektivních politických názorů s pejorativním nádechem, byť 

se týkají osoby konkurenta v politickém boji“182 však v rozporu se zákonem podle Nejvyššího 

                                                            
177 Nález ÚS ze dne 26.01.2005, sp. zn. Pl. ÚS 73/04 
178 Rozhodnutí NSS sp. zn. Vol 45/2006 - 17 
179 Rozsudek ESLP ze dne 11.06.2004 (stížnost č. 71343/01 ve věci Brasilier proti Francii); In: Rozhodnutí NSS 
sp. zn. Vol 45/2006 - 17 
180  Krzyžanková, K. (2006): Volební kampaň. Problém férovosti a korektnosti volební kampaně z pohledu 
politologie a práva. In: Antoš, M., Wintr., J. (ed.) (2006): Volební systémy a volební právo – české cesty 
v kontextu zahraničních modelů : sborník z výjezdního semináře Právnické fakulty UK. Praha: Univerzita 
Karlova v Praze, str. 185-186 
181 Rozhodnutí NSS sp. zn. Vol 45/2006 - 17 
182 Usnesení NSS ze dne 28.11.2006, sp. zn. Vol 81/2006 - 43  
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správního soudu není a „nelze je v žádném případě považovat za porušení poctivosti a 

čestnosti volební kampaně“183. 

Za porušení zásad čestného a poctivého vedení volební kampaně nelze podle 

Nejvyššího správního soudu považovat ani případ, kdy volební kampaň směřuje pouze 

k určitým skupinám voličům. Díky tomu, že ustanovení § 16 odst. 2 volebního zákona 

explicitně nestanovuje, „jaké prostředky může kandidující subjekt k volební kampani užít, je 

plně na kandidujícím subjektu, jakými prostředky svojí volební kampaň povede, samozřejmě 

za předpokladu, že jimi nedojde k porušení volebního zákona či jiných právních předpisů“184. 

Není proto nezákonné, klamavé a diskriminační, když se strany v rámci volební kampaně 

orientují a působí pouze na určitou část společnosti, která je názorově programu strany 

nejbližší. 

Nepřípustným způsobem vedení volební kampaně je podle usnesení Nejvyššího soudu 

stav, kdy „se kandidát – nestraník kandidovaný politickou stranou označí na propagačních 

materiálech jako nezávislý kandidát, byť ve spojení s politickou stranou“185. Ze zákona 

vyplývá, že „v průběhu volební kampaně kandidát nesmí o sobě zveřejňovat takové údaje, 

které neodpovídají skutečnosti a které by neprávem mohly v jeho prospěch naklonit přízeň 

voličů“186. Podle předmětného usnesení lze způsob vedení volební kampaně, kdy se stranický 

kandidát v rámci své volební kampaně mnohdy označoval za „nezávislého kandidáta“, 

„pokládat za odporující požadavku na čestnost a poctivost jejího průběhu187.  

Za nepřípustné, s principy demokratického právního státu v natolik extrémním a 

hrubém nesouladu a z ústavněprávního hlediska neakceptovatelné vedení volební kampaně 

jednou z volebních stran, označil Ústavní soud získávání hlasů „obchodně tržním způsobem, 

spočívajícím v předávání finanční odměny za příslib hlasování určitým způsobem“188. 

Korupční praktiky ve volební kampani189 Ústavní soud označil za „způsobilé porušit „rovné 

podmínky“ v přístupu k voleným funkcím, resp. regulérní „svobodnou soutěž politických sil“ 

ve smyslu klíčových čl. 21 odst. 4 a čl. 22 Listiny  (č. 5 Ústavy)“190. Podle Ústavního soudu 

„je totiž logické, že podmínky procesu voleb nejsou „rovné“ a politická soutěž korektní (a tím 

                                                            
183 Usnesení NSS ze dne 28.11.2006, sp. zn. Vol 81/2006 - 43 
184 Rozhodnutí NSS sp. zn. Vol 17/2006 - 25 
185 Usnesení NS ze dne 28.11.2002, sp. zn. 11 Zp 43/2002 
186 Tamtéž 
187 Tamtéž 
188 Nález ÚS ze dne 18.01.2011, sp. zn. Pl. ÚS 57/10. 
189 Jedná se především o korupční kauzy vzešlé z komunálních voleb konaných v termínu 15. a 16. října 2010 
mj. v obci Krupka na Teplicku a v Českém Těšíně, kde docházelo k manipulaci s volbami díky kupčení s hlasy 
voličů. 
190 Usnesení ÚS ze dne 18.01.2011, sp. zn. Pl. ÚS 4/11 



50 
 

ve svých důsledcích ani „svobodná“), jestliže jeden z účastných subjektů získává použitím 

neústavních prostředků oproti jiným výhodu“191. Porušením zásad čestného a poctivého 

vedení volební kampaně je proto „existence rušivého prvku, jenž je způsobilý deformovat 

volební proces v jeho „celku“, resp. rovnost podmínek pro zúčastněné subjekty a svobodu 

jejich soutěže“192, neboť „smyslem voleb do obecního zastupitelstva není dražba funkcí 

v obecní samosprávě, ale vyjádření nezávislé vůle voličů při výběru kandidátů. Vůle voliče, 

který je zkorumpován, není nezávislá.“193  

 

3.2. Soudní přezkum čestnosti a poctivosti volební kampaně 

 

Společně s Richardem Glückseligem jsem toho názoru, že „v situaci, kdy se v našem 

státě politická kultura, a tedy i to, co je a co naopak není ve volební kampani přípustné, teprve 

definuje, je relevance soudního přezkumu přece jenom vyšší, než v etablovaných 

demokraciích s již utvořenými tradicemi“194. Obecná důležitost soudního přezkumu je 

především v tom, „že ukazuje žádoucí směr, kudy by se chování subjektů v politické soutěži 

mělo ubírat“195. S ohledem na to, že pravidla pro volební kampaň jsou v českém právu 

prozatím poměrně strohá a kusá, nepřekvapí, že „jsou tedy a nutně musí být – již z povahy 

věci – značně obecná a je právě úkolem soudní judikatury je blíže dotvářet a 

konkretizovat“196. 

Soudní přezkum volební kampaně lze ve fungující a zavedené demokracii chápat jako 

jednu ze záruk, že volby, jakožto základní ustavující technika orgánů veřejné moci, budou 

probíhat způsobem, který uznává a vyžaduje platná právní úprava. Prostřednictvím soudního 

přezkumu lze poukazovat na možné nesrovnalosti ve volební kampani a usilovat o jejich 

zhojení. 

Podle mnohých autorů ovšem stále platí „velice příhodná poznámka sekretáře 

Nejvyššího správního soudu Vladimíra Hory o tom, že „úprava volebního soudnictví  (…) 

jeví se jako neucelená a roztříštěná“.“197 S nedostatkem symetričnosti, systémovosti a 

komplexnosti a naopak nadbytkem „legislativního optimismu a časté proměnlivosti 

                                                            
191 Usnesení ÚS ze dne 13.12. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 18/11  
192 Tamtéž 
193 Nález ÚS ze dne 18.01.2011, sp. zn. Pl. ÚS 57/10 
194 Glückselig, R. (2000): Soudní přezkum volební kampaně. In: Šimíček, V. (ed.) (2000): Volební kampaň 
v České republice. Brno: MPÚ, str. 93 
195 Tamtéž, str. 93 
196 Rozhodnutí ÚS ze dne 18.02.1999, sp. zn. I. ÚS 526/98 
197 Glückselig, R. (2000): Soudní přezkum volební kampaně. In: Šimíček, V. (ed.) (2000): Volební kampaň 
v České republice. Brno: MPÚ, str. 102, viz Hora, V.: Volební soudnictví. Praha 1938, str. 125 
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zákonodárcova směřování“198  se potýká současná právní úprava199 dodnes, což mimo jiné 

znamená, že „neexistuje a ani zatím existovat nemůže dlouhodobě stabilní a ustálená 

judikatura“200. Podle Vojtěcha Šimíčka  je „volební judikatura“ stále ve svých začátcích, 

neboť stále nenachází svou optimální podobu.201  

Mezi určitým způsobem přelomová rozhodnutí, jež měla nemalý dopad na průběh 

voleb, lze zatím zařadit pouze nález Ústavního soudu I. ÚS 528/98 týkající se stížnosti proti 

vydaní osvědčení a zvolení senátorky Dagmar Lastovecké, nález Ústavního soudu Pl. ÚS 

73/04, kterým Ústavní soud rozhodl, že Jan Nádvorník byl v senátních volbách konaných 

v listopadu 2004 platně zvolen a nález Ústavního soudu Pl. ÚS 57/10 ze dne 18.01.2011, 

v němž „bylo vysloveno toliko přesvědčení nejen o nemorálnosti, nýbrž též o právní 

nepřípustnosti uplácení voličů“202. 

 

3.2.1. Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 73/04 

 

Dne 26.01.2005 rozhodlo plénum Ústavního soudu v ostře sledované kauze senátních 

voleb na pražském Jižním Městě. „Dne 13.11.2004 zvítězil ve druhém kole volby Jan 

Nádvorník (ODS) nad Petrem Jiravou (SNK), 03.12.2004 prohlásil Nejvyšší správní soud na 

návrh neúspěšného kandidáta z prvního kola volby Antonína Zápotockého (KDU-ČSL) 

senátní volby ve volebním obvodu č. 19 za neplatné. Následně 26.01.2005 Ústavní soud na 

návrh ODS zvrátil rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a rozhodl, že Jan Nádvorník byl 

platně zvolen senátorem.“203 

Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 73/04 připustil porušení ustanovení § 16 

odst. 2 volebního zákona, a to „uveřejněním neověřeného anonymního textu napadajícího 

protikandidáta“204. Ústavní soud hledaje inspiraci i v nálezu Volebního soudu ze dne 

                                                            
198 Šimíček, V., Molek, P. (2006): Soudní přezkum voleb. Praha: Linde Praha, a.s., str. 13 
199 De lege lata právní úprava přezkumu volební kampaně je obsažena hned v několika pramenech. Pamatuje na 
ni zákon o volbách do Parlamentu ČR, zákon o volbách do Evropského parlamentu a zákon o volbách do 
zastupitelstva obcí. 
200 Šimíček, V., Molek, P. (2006): Soudní přezkum voleb. Praha: Linde Praha, a.s., str. 13 
201 Šimíček, V.: Volební nález Ústavního soudu. Právni rozhledy, 2005, č. 5. 2005, vol. Roč. 13, no.  10, s. 359-
364. 
202  Šimíček, V. (2012): Obchodně tržní způsob vedení volební kampaně, nebo kupování hlasů voličů? In: 
Šimíček, V. (ED.) (2012): Volby – svátek demokracie nebo pletich? Brno: IIPS,  str. 74 
203 Gerloch, A., Tryzna, J., Wintr, J.: Soudní přezkum čestnosti a poctivosti volební kampaně. Právní rozhledy, č. 
24/2005, str. 889 
204 Tamtéž, str. 891. Kauza podle citovaného eseje “spočívala v tom, že v určitém období před volbami byly 
v místních zpravodajích, tedy zpravodajích vydávaných městskými částmi, které spadaly do jednoho z volebních 
obvodů, v nichž se volba konala, publikovány články, které směřovaly proti jednomu z kandidátů na senátora. 
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23.04.1926, podle kterého „vážným porušením svobody a čistoty voleb je ovšem i nepřípustná 

agitace, která se zvrhá v teror, jímž činí se fyzický a psychický nátlak na volné rozhodnutí 

voličů tou měrou, že ani tajnost volby není s to, aby svobodné rozhodnutí voličovo 

zabezpečila; nepřestoupila-li však agitace těchto hranic, nelze v ní spatřovati porušení 

svobody a čistoty voleb, byť i vycházela od osob úředních“205, však deklaroval, že nebyl 

prokázán vliv na výsledky voleb. Na rozdíl od Nejvyššího správního soudu, který ve svém 

rozhodnutí o zrušení platnosti voleb konstatoval, že „pokládá za nespornou skutečnost, že 

informace publikované ve zpravodajích městských částí byly způsobilé protikandidáta 

Zápotockého výrazně poškodit v očích voličů, že vydavatel periodik sledoval tento úmysl a že 

se povaha článků a informací vymyká požadavkům férovosti volební kampaně, 

zformulovaným v § 16 odst. 2 volebního zákona“206, Ústavní soud dospěl k závěru, že 

rozhodnutí voliče – jakožto suveréna – může soudní moc zvrátit jen ve výjimečných 

případech, kdy by vady volebního procesu mohly prokazatelně způsobit, že by voliči rozhodli 

jinak a byl by zvolen jiný kandidát. Podle Ústavního soudu „nebyla prokázána ani objektivní, 

ani potenciální příčinná souvislost mezi obsahem uvedených tiskovin a jejich rozšířením mezi 

voliči, a zvolením Jana Nádvorníka.  

Ze závěru Ústavního soudu lze vyčíst přesvědčení, že „ne každá odchylka od ideálu 

čestné a poctivé volební kampaně zakládá možnost prohlásit volby za neplatné“207. Vzhledem 

k tomu, že „soudní prohlášení voleb za neplatné je potenciální výrazný zásah do svobody 

projevu a práva na informace jako obecného právního principu prozařujícího do 

zákonodárství, do subjektivního práva kandidáta být volen i do hodnoty svobodné soutěže 

politických sil v demokratické společnosti chráněné v čl. 22 Listiny, musí být plně 

respektován princip proporcionality, který je třeba aplikovat už v prvním kroku výkladového 

schématu“208. 

Čestnost a poctivost volební kampaně je pro řadu autorit „důležitá hodnota, kterou je 

třeba chránit“209. Ochrana čestnosti a poctivosti volební kampaně však musí být vystavěna „ve 

smyslu principu proporcionality na méně citelných právních nástrojích“210, neboť podle 

profesora Gerlocha, dr. Tryzny a dr. Wintra „prohlášení voleb za neplatné je třeba chápat 

                                                                                                                                                                                          
Tyto články byly reakcí na články publikované ve zpravodaji, který vydávala městská část, jíž byl napadený 
kandidát starostou, a jež naopak směřovaly proti jiným kandidátům“. 
205 Nález ÚS ze dne 26.01.2005, sp. zn. Pl. ÚS 73/04 
206 Gerloch, A., Tryzna, J., Wintr, J.: Soudní přezkum čestnosti a poctivosti volební kampaně. Právní rozhledy, č. 
24/2005, str. 890 
207 Tamtéž, str. 891 
208 Tamtéž, str. 891 
209 Tamtéž, str. 891 
210 Tamtéž, str. 891 
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v tomto ohledu za ultima ratio“211. De lege ferenda je podle citovaných autorů „možno 

uvažovat o řadě takových nástrojů – a) žaloby na zdržení se nečestného a nepoctivého vedení 

volební kampaně, se zrychleným soudním řízením a možností předběžného opatření; b) 

zrychlená řízení o náhradě nemajetkové újmy v případě zásahu do osobnostních práv 

kandidujícího subjektu; c) doplnění § 16 odst. 2 o demonstrativní výčet zakázaných jednání a 

stanovení sankcí; d) Ústavním soudem navrhované předvolební dohody kandidujících 

subjektů o pravidlech volebního boje s určením rozhodčího orgánu; e) Ústavním soudem 

rovněž navrhované zřízení volebního orgánu pružně reagujícího na porušování volebních 

předpisů ještě v průběhu kampaně“212. 

Vhledem k legitimní námitce, že „orgán státní správy bude obtížně čelit nařčením 

z absence nestrannosti a u rozhodčího orgánu zřízeného kandidujícími subjekty bude sporné 

určení klíče, jak má být sestaven, se proto jako perspektivnější jeví využití soudů ve 

zrychlených řízeních, jež budou mít v zásadě občanskoprávní charakter“213 Podle mého 

názoru by bez odezvy neměl zůstat apel na doplnění ustanovení § 16 odst. 2 o demonstrativní 

výčet zakázaných a trestaných jednání. Zpřísnění a podstatné rozšíření sankcí by v této 

souvislosti mělo být samozřejmostí. Domnívám se, že vzhledem k úrovni politické a právní 

kultury společnosti jsou čistota, čestnost a poctivost v průběhu volební kampaně zatím iluzí, 

kterou lze překonat pouze důkladnou změnou regulí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
211 Gerloch, A., Tryzna, J., Wintr, J.: Soudní přezkum čestnosti a poctivosti volební kampaně. Právní rozhledy, č. 
24/2005, str. 891 
212 Tamtéž, str. 891-892 
213 Tamtéž, str. 892 
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4. Přímá volba prezidenta v České republice 

4.1. Právní úprava volební kampaně přímo voleného prezidenta 

 

Ústava České republiky byla doposud změněna celkem sedmkrát. Povětšinou však šlo 

spíše o změny dílčí či technicistního rázu bez zásadního přesahu. Přelomovou změnu 

ústavních poměrů v novodobé historii českých zemí však přinesla novela Ústavy z 8. února 

2012 provedená ústavním zákonem č. 71/2012 Sb., jímž byla zavedena přímá volba 

prezidenta republiky. Volba nepřímá, která spočívala v mechanismu, kdy byl prezident 

republiky volen Parlamentem na společné schůzi obou komor, byla nahrazena všelidovou 

volbou, jež se koná tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého 

volebního práva. Historicky první přímá volba prezidenta se uskutečnila krátce po Novém 

roce.214  

Praktické detaily volby upravuje prováděcí zákon - určitá „kuchařka“, nezbytný 

předpoklad pro uspořádání prezidentských voleb. Podle prováděcího zákona č. 275/2012 Sb., 

stanovující podrobnosti navrhování kandidátů, vyhlašování a provádění volby, vyhlašování 

jejího výsledku a možnosti soudního přezkumu, je každý kandidát na funkci prezidenta 

republiky povinen nejpozději 66 dnů přede dnem volby podat kandidátní listinu. Kandidátní 

listina se podává prostřednictvím Ministerstva vnitra a platí, že každý kandidát může být 

uveden pouze na jedné listině.  

Ke dni podání kandidátní listiny jsou kandidáti povinni zřídit volební výbor, který má 

nejméně tři a nejvýše pět členů. Podle příslušného prováděcího zákona „jsou členové 

volebního výboru odpovědni za financování volební kampaně a společně a nerozdílně 

odpovídají za závazky volebního výboru“215.  

Nejpozději 66 dní před plánovaným termínem voleb také musí každý z kandidátů 

zřídit účet určený pro financování volební kampaně. Transparentní volební účet musí být 

podle prováděcího zákona „veden u banky se sídlem na území České republiky nebo u 

zahraniční banky vykonávající na území České republiky bankovní činnost prostřednictvím 

své pobočky“216. Skutečně funkční systém, který by zaručoval průhlednou a efektivní volbu, 

má tudíž zaručit transparentní účet, prostřednictvím něhož musí být prováděny veškeré 

finanční operace, jimiž je financována volební kampaň. Zároveň platí, že finanční prostředky 

                                                            
214 26. ledna 2013 si Češi zvolili někdejšího předsedu vlády ing. M. Zemana.   
215 Ústavní zákon č. 71/2012 Sb., kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění 
pozdějších ústavních zákonů 
216 Tamtéž 
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deponované na volebním účtu jsou účelově vázané a použity mohou být pouze na financování 

volební kampaně.  

Z dikce prováděcího zákona vyplývá, že „na volební účet musí být ke dni podání 

kandidátní listiny převedeny veškeré finanční prostředky vybrané do tohoto dne na podporu 

kandidatury a na volební kampaň“217. Vyvrátit pochybnosti, zabránit spekulacím a předejít 

nekalým praktikám se zákon snaží, když stanovuje, že „volební výbor do 5 dnů ode dne 

registrace kandidátní listiny zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na 

internetových stránkách kandidáta a současně zašle Ministerstvu vnitra, a to v listinné nebo 

elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem všemi členy volebního 

výboru nebo prostřednictvím datové schránky, údaje o finančních prostředcích převedených 

na volební účet, a to s uvedením přehledu o původu těchto prostředků, včetně uvedení jména, 

příjmení, data narození a adresy místa pobytu fyzické osoby, která tyto prostředky poskytla, 

nebo jde-li o právnickou osobu, včetně uvedení její obchodní firmy nebo názvu, sídla a 

identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno. Ministerstvo vnitra tyto informace zveřejní na 

svých internetových stránkách určených pro volby“218. 

Poměrně bouřlivé reakce vyvolaly snahy o tzv. zastropování výdajů na volební 

kampaň jednotlivých kandidátů. Přese všechny politické půtky nakonec došlo ke shodě219 a 

to, co zatím neplatí pro volební kampaně politických stran, platí podle zákona u 

prezidentských kandidátů: limity na volební výdaje.  

Výdaji na volební kampaň prováděcí zákon rozumí „součet všech finančních 

prostředků nebo jiných plnění ocenitelných v penězích, které kandidát na funkci prezidenta 

republiky vynaloží na úhradu nákladů volební kampaně, a to včetně nákladů vynaložených 

přede dnem podání kandidátní listiny“220. Celkově výdaje nesmí přesáhnout padesát milionů 

korun včetně daně z přidané hodnoty, resp. přípustný je maximální limit vynaložených 

prostředků 40 milionů korun, účastnil-li se kandidát pouze prvního kola volby, účastníci 

případného druhého kola mohou počítat s dalšími deseti miliony. 

Podle platné právní úpravy platí, že se do těchto částek „započítávají částky, které 

kandidát na funkci prezidenta republiky uhradil nebo má uhradit, včetně částek, které uhradily 

nebo se zavázaly za kandidáta uhradit třetí osoby“221. Zákon myslí i na variantu, kdy by bylo 

                                                            
217 Ústavní zákon č. 71/2012 Sb.,  kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění 
pozdějších ústavních zákonů 
218 Tamtéž 
219 Finanční strop pro prezidentskou kampaň vyšel z kompromisu vládních stran s opoziční sociální demokracií. 
220 Zákon č. 275/2012 Sb., zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě 
prezidenta republiky) 
221 Tamtéž 
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„plnění, které je součástí volební kampaně, poskytnuto bezplatně nebo za cenu nižší než 

obvyklou“222, v takovém případě se do předmětných částek započítává obvyklá cena 

konkrétního plnění.  

 

4.1.1. Manévrovací prostor v současné tuzemské právní úpravě 

 

Ačkoliv se zákonodárce snažil, lze navzdory uvedeným restriktivním opatřením 

vyjmenovat podstatné nedostatky, ve kterých lze vidět určitá plastická místa, kterými by bylo 

možné procházet, manévrovací prostor, jenž by mohl být určitým způsobem „dobit a 

vypleněn“. Nastavená pravidla působí podle mého názoru povrchně a ne vždy plně zaručují 

průhledné financování kampaně. 

Především v České republice neexistuje nezávislý úřad, který by měl dohled nad 

financováním prezidentské kampaně na starosti. Podle zákona je správou volebního účtu 

pověřen volební výbor, který je současně povinen do 60 dnů ode dne vyhlášení celkového 

výsledku volby zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách 

kandidáta veškeré účetnictví týkající se volební kampaně. Úkolem volebního výboru je 

rovněž podat veškeré relevantní informace o účetnictví mandátovému a imunitnímu výboru 

Senátu. Data musejí být výboru zaslána buď „v listinné nebo elektronické podobě podepsané 

uznávaným elektronickým podpisem všemi členy volebního výboru nebo prostřednictvím 

datové schránky“223. Kontrola tudíž spadá do působnosti orgánu jedné z parlamentních 

komor, z čehož vyplývá, že kontrolu a dohled provádí sami politici. Takto nastavený 

mechanismus ovšem ztrácí potřebnou razanci a stává se pouze bezzubou formalitou. 

Diskutabilním se rovněž zdá být pojem „cena obvyklá“. V české úpravě mi 

jednoznačně chybí vymezení nezávislého úřadu, který určí, resp. dohlédne na to, že cena za 

konkrétní plnění odpovídá právě ceně obvyklé, resp. zda je provedené ocenění reálné. Úřad, 

který nemístné ohodnocení sám upraví a v případě zásadního porušení pravidel restriktivně 

zasáhne. Stávající zákon pouze rámcově upravuje možnost kandidáta na funkci prezidenta 

republiky podat návrh, a tím se „domáhat, aby soud224 rozhodl o tom, že došlo k porušení 

pravidel financování volební kampaně, a to přijetím finančních prostředků nebo jiného plnění 

ocenitelného v penězích, u kterých není znám nebo uveden skutečný původ, překročením 

                                                            
222 Zákon č. 275/2012 Sb., zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě 
prezidenta republiky) 
223 Tamtéž 
224 K řízení ve věci porušení pravidel financování volební kampaně je podle prováděcího zákona příslušný 
Městský soud v Praze. 
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limitu výdajů na volební kampaň nebo porušením povinnosti vést o financování volební 

kampaně účetnictví“225.  

Nevhodným může být i fakt, že dosavadní právní úprava v souvislosti s finančními 

limity dostatečně nereflektuje případ jejich valorizace, což vzhledem k přirozenému růstu 

cenové hladiny pokládám za podstatný nedostatek. 

Velké riziko vidím v možnosti přijímání darů a bezúplatného plněné od právnických 

osob. Přímo zhoubné mi v souvislosti s panující politickou kulturou připadá úmyslně budovat 

závislost a vazby mezi stranami a podnikatelskou sférou. Podle české pobočky Transparency 

International „právnické osoby nemají volební právo, nerozhodují proto o zastupitelích a 

neexistuje objektivní důvod, proč by měly mít možnost poskytovat stranám dary. Tato 

možnost má náležet občanům, tedy fyzickým osobám s vlastním politickým postojem a 

volebním právem“226. 

Nedostatkem je pro mě i fakt, že pro českého prezidenta, resp. kandidáta na funkci 

prezidenta, neplatí povinnost odevzdávat majetková přiznání. Současná právní úprava 

umožňuje českému prezidentovi, resp. kandidátovi na prezidenta, nezveřejňovat - na rozdíl od 

svých protějšků v mnohých zemích Evropy - stav svých financí, neboť zdejšímu zákonu o 

střetu zájmů nepodléhá. Podle zákona o střetu zájmů své nemovité a další majetky, i příjmy z 

jiné činnosti, než je funkce, každý rok deklarují veřejní funkcionáři od starostů a zastupitelů 

obcí až po poslance, senátory a ministry, nikoliv však hlava státu, resp. kandidát na prezidenta 

republiky. 

Problematické se mi rovněž zdají téměř neviditelné postihy. Zákon v hlavě VI 

vyjmenovává pouze správní delikty v souvislosti se zveřejněním předvolebních či volebních 

průzkumů. Zároveň podle ustanovení § 90a odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád 

správní, platí, že „za podmínek stanovených zákonem upravujícím volbu prezidenta republiky 

se může kandidát na funkci prezidenta republiky domáhat, aby soud rozhodl o tom, že v 

souvislosti s volbou prezidenta republiky došlo k porušení pravidel financování volební 

kampaně přijetím finančních prostředků nebo jiného plnění ocenitelného v penězích, u 

kterého není znám či uveden skutečný původ, překročením limitu výdajů na volební kampaň, 

nebo porušením povinnosti vést o financování volební kampaně účetnictví nebo je podle 

                                                            
225 Zákon č. 275/2012 Sb., zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě 
prezidenta republiky) 
226 Doporučení ke změnám regulace financování politických stran v ČR. [cit 2012-11-02], dostupné z WWW: 
http://www.transparency.cz/doc/aktuality/2012-09-
18_Pozicni_dokument_nevladnich_organizaci_k_hospodareni_stran.pdf  
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zvláštního zákona zveřejnit“227. V případě, že soud rozhodne rozsudkem o tom, že došlo k 

porušení pravidel financování volební kampaně, podle ustanovení § 90a odst. 3 citovaného 

zákona „rozhodne současně, že volební výbor je ve lhůtě stanovené soudem, která nesmí být 

kratší než 60 dnů, povinen odvést do státního rozpočtu částku odpovídající jeden a půl 

násobku částky, která odpovídá hodnotě přijatých finančních prostředků nebo jiných plnění 

ocenitelných v penězích, u kterých není znám či uveden skutečný původ, o kterou byl 

překročen limit výdajů na volební kampaň, nebo jíž se týkalo porušení povinnosti vést o 

financování volební kampaně účetnictví nebo je podle zvláštního zákona zveřejnit“228. 

Současná benevolentní úprava se stále poměrně měkce nastavenými sankcemi se tak, 

podle mého názoru, stává docela snadno průstřelnou. Obecně by měly být sankce 

konstruovány tak, aby adekvátně postihovaly všechny aspekty porušování nastavených 

pravidel, čímž by mohly přispět ke kultivaci české politiky. Paradoxně v této souvislosti pak 

působí fakt, že v případě překročení finančního stropu pro prezidentskou kampaň by vítězný 

kandidát o mandát nepřišel.229         

 

4.2. Inspirace za hranicemi… 

4.2.1. Právní úprava volební kampaně přímo voleného prezidenta ve 

Francii 

 

Vhodné je proto přiblížit a shrnout klíčové právní instituty, které dominují v zahraničí, 

konkrétně ve Francii a Spojených státech amerických230, kde je prezident přímo volen 

padesát, resp. 223 let231. Oba státy lze považovat za rozvinuté demokracie, jež charakterizuje 

                                                            
227 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní 
228 Tamtéž 
229 Šéf poslanců ČSSD Jeroným Tejc věc obhajoval slovy, že dotyčný „by prezidentem zůstal, měl by ostudu, 
měl by do budoucna před veřejností složitější pozici. Došlo by k úhradě finanční částky, která by byla pokutou a 
soudem takto označena. Ale pokud by nedošlo k závažnému porušení, například k tomu, že by byly padělané 
výsledky voleb, tak by prezidentem zůstával“.  
230 Systém volby amerického prezidenta je relativně komplikovaný. Probíhá ve dvou na sebe navazujících fázích 
a je v ústavě zakotven jako systém přímé volby prostřednictvím tzv. volitelů. Ti jsou voleni přímo občany 
v každém státě Unie, a to vždy v úterý následující po prvním listopadovém pondělku. Volitelů je celkem 538, 
přičemž právě tito volitelé fakticky zvolí americké prezidenta. Voliči odevzdávají svůj hlas listině volitelů 
jednoho z kandidátů na úřad prezidenta, kteří se a priori přihlásili k tomu, že svůj hlas následně danému 
kandidátovi odevzdají. Při prezidentských volbách tudíž Američané nevolí volitele, ale zprostředkovaně hlasují 
pro konkrétního prezidentského kandidáta. Konečné vítězství v prezidentských volbách přísluší tomu 
z kandidátů, pro něhož se následně vysloví nadpoloviční většina sboru volitelů, tzn. nejméně 270 volitelů. In: 
Říchová, B. (2002): Úvod do současné politologie. Praha: Portál, str. 69-70 
231 Pro případ, že by žádný z kandidátů nezískal většinu volitelů, stanoví ústavní dodatek zvláštní proceduru, kdy 
je prezident volen Sněmovnou reprezentantů a viceprezident Senátem. Americký prezident byl za více jak 200 
lez volen Kongresem pouze dvakrát, a to v letech 1800 a 1824. In: Dvořáková, V. (2005): Spojené státy 
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jejich stabilní politický systém a vysoká politická kultura. Seznámení se s právními předpisy 

upravující kampaň před prezidentskými volbami může tudíž posloužit coby podnětná 

inspirace.  

Kampaň před volbami francouzského prezidenta je vystavěna na třech pevných 

pilířích. Předpisy regulující tuto specifickou součást komplexu politické komunikace, 

„nejvýznamnější volební událost francouzského politického prostředí“232, akcentují rovnost, 

kontrolovatelnost a omezení vstupu soukromých zájmů do politiky, resp. do předvolební 

kampaně. Právní úpravu financování kampaně nacházíme především v zákoně o omezení 

volebních nákladů a vykazování financování politických aktivit, praktický rozměr a průběh 

kampaně upravuje volební zákoník. 

  Eliminovat případné obcházení pravidel předvolební kampaně se snaží mechanismus 

přesného časového ohraničení kampaně. Francouzská právní úprava totiž počítá s tím, že 

„veškeré výdaje a příjmy na kampaň jsou sledovány v období jednoho roku před prvním 

kolem volby prezidenta; přesněji rok od prvního dne měsíce, v němž se odehraje první kolo 

volby“233. Volební zákoník pamatuje i na situaci, kdy kandidát spustí kampaň ještě před tímto 

datem. V takovém případě „se takové výdaje za výdaje v rámci prezidentské kampaně 

nepovažují“234. 

 Stejně jako v české právní úpravě je v té francouzské počítáno se zřízení jediného 

volebního účtu, prostřednictvím něhož probíhají všechny peněžní operace. Rozdílně je však 

upravena správa takového účtu. Podle francouzského volebního zákoníku „si musí každý 

kandidát zvolit zmocněnce, který je jako jediný oprávněn provádět finanční operace 

v průběhu kampaně“235. Není tedy možné, aby kandidát osobně přijímal finanční prostředky a 

prováděl platby a výplaty v rámci své kampaně. Zmocněnec získává status povinného 

prostředníka, nezbytného článku mezi kandidátem a třetími osobami, kterému jako jedinému 

náleží spravovat volební účet, resp. finanční prostředky a platby související s kampaní. Je jím 

„buď fyzická osoba, nebo také speciální „asociace volebního financování“, která je účelovou 

právnickou osobou, jež zaniká v zákonem stanovené lhůtě po předložení závěrečného 

                                                                                                                                                                                          
americké. In: Dvořáková, V. a kol. (2005): Komparace politických systémů I. Praha: Nakladatelství 
Oeconomica, str. 184 
232 Němčák, V. (2012): Financování prezidentské volební kampaně ve Francii. In: Šimíček, V. (ED.) (2012): 
Volby – svátek demokracie nebo pletich? Brno: IIPS, str. 192 
233 Tamtéž, str. 192 
234 Tamtéž, str. 193 
235 Tamtéž, str. 192 
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vyúčtování volebního účtu. Zmocněnec musí být jmenován nejpozději v době podání 

kandidatury“236.    

 Podle studie Vítězslava Němčáka „je pro účely kampaně vedeno jednotné účetnictví, 

které musí být po skončení kampaně předloženo účetním poradcem Státní komisi pro volební 

účty a financování politických stran (Commission nationale des comptes de campagnes et des 

financements politiques)“237. Nad peněžními transakcemi a dodržováním zákonných pravidel 

financování tudíž bdí zvláštní, nezávislý správní orgán, s precizní vnitřní strukturou a přesně 

vymezenými kompetencemi238.  

Devítičlenný orgán239, který vznikl 15. ledna 1990 na základě zákona o omezení 

volebních nákladů a o zprůhlednění financování politické činnosti, především kontroluje 

„volební účty kandidátů, kteří mají povinnost předložit závěrečné vyúčtování přibližně 10 

týdnů po prvním kole volby“240. Komise současně zajišťuje zveřejňování účetnictví kandidátů 

a má zároveň „pravomoc rozhodnout o vyškrtnutí některých výdajů nebo nutnosti doplnit 

závěrečné vyúčtování o některé položky. Rozhoduje o správnosti finančního ohodnocení 

naturálních plnění nebo dohlíží na to, zda cena za službu, která byla uhrazena z volebního 

účtu, odpovídá ceně obvyklé. V případě, že shledá nesrovnalosti, vyžaduje vysvětlení a 

případně předložení dalších dokumentů, které s daným příjmem či výdajem souvisí“241. 

Úkolem Komise je zjištěné nedostatky shromáždit a následně zjednat jejich nápravu 

v kontradiktorním řízení. Kompetence Komise pokrývají i nedostatky zásadní charakteru. 

Speciální orgán může při flagrantním porušení pravidel „odmítnout vyúčtování jako celek, 

což má za následek ztrátu nároku na státní příspěvek na kampaň. Pokud jsou nedostatky ve 

vyúčtování pouze dílčí, je sankcí snížení státního příspěvku“242.  

Poměrně detailně francouzský zákon řeší zdroje financování. Do portfolia finanční 

podpory je zahrnut státní příspěvek, dary, zdroje od politických stran, vlastní zdroje 

kandidáta, dary a zdroje další. V platné úpravě je především patrná snaha o regulaci a 

zprůhlednění veškerých peněžních toků.  

                                                            
236 Němčák, V. (2012): Financování prezidentské volební kampaně ve Francii. In: Šimíček, V. (ED.) (2012): 
Volby – svátek demokracie nebo pletich? Brno: IIPS, str. 193 
237 Tamtéž, str. 193 
238 CNCCFP Presentation. [cit 2012-11-02], dostupné z WWW: http://www.cnccfp.fr/presse/kit/cnccfp_en.pdf   
239 Komise se skládá z devíti členů jmenovaných na pět let a během této doby neodvolatelných. Jejich mandát 
může být obnoven na základě nařízení předsedy vlády. Tři členové jsou voleni na návrh předsedy Státní rady, tři 
další na návrh předsedy Kasačního soudu a tři navrhuje předseda Účetního dvora. Tito zvolí ze svého středu 
předsedu, jenž jmenuje jednoho místopředsedu. [cit 2012-11-02], dostupné z WWW: 
http://www.france.cz/System-financovani-politickych-stran-ve,3427  
240 Němčák, V. (2012): Financování prezidentské volební kampaně ve Francii. In: Šimíček, V. (ED.) (2012): 
Volby – svátek demokracie nebo pletich? Brno: IIPS,  str. 202 
241 Tamtéž, str. 202 
242 Tamtéž, str. 202 
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Podle Němčákovy studie je „poskytování darů na kampaň ve francouzském právu 

velmi omezené a podléhá relativně striktním pravidlům. Dary mohou být poskytnuty na 

kampaň pouze v časovém ohraničení jednoho roku před volbou a mohou být předány pouze 

zmocněnci kandidáta, a nikoliv kandidátovi samotnému“243. Úprava zapovídá přijímat dary 

nebo jinou materiální pomoc, ať už přímo či nepřímo, od právnických osob (jedinou výjimkou 

jsou politické strany). Dary tudíž mohou poskytovat pouze fyzické osoby. I zde však platí 

omezení - hodnota daru nesmí přesáhnout 4600 euro244 a povinností zmocněnce je vydat o 

daru „potvrzení, které následně musí zanést do účetnictví“245. Zákon pamatuje i na 

poskytování darů v hotovosti. Darovat je možné pouze částku nepřesahující 150 euro.246 

Inspirujícím je zároveň ustanovení, podle kterého „se příspěvek, který nespočívá v poskytnutí 

peněžitého daru, ale v jiném plnění (například poskytnutí služby), ohodnotí v částce, která 

odpovídá obvyklé ceně“247, jejíž kontrola spadá do gesce Státní komise pro volební účty a 

financování politických stran. 

Významnou položku ve financování kampaně tvoří finanční zdroje poskytnuté 

politickými stranami. Politické strany se finančně účastní kampaně tak, že buď mohou „půjčit 

kandidátovi prostředky na kampaň, nebo přímo financovat některé výdaje na kampaň, 

případně nevratně vložit finanční prostředky na účet kampaně ve formě daru, přičemž výše 

příspěvku politické strany není nijak omezena“248.    

V případě vlastních zdrojů kandidáta je na místě připomenout povinnost podat určitou 

formu majetkové přiznání. Platí, že „kandidát má povinnost předat Ústavní radě před 

uzavřením kandidátní listiny majetkové přiznání v zapečetěné obálce. Majetkové přiznání 

musí obsahovat veškerý vlastní majetek kandidáta stejně jako majetek náležící do společného 

jmění manželů. Majetkové přiznání kandidáta, který je zvolen, je následně publikováno 

v Úředním věstníku. Neúspěšným kandidátům jsou vráceny zapečetěné obálky“249. Ti 

kandidáti, kteří tuto povinnost nesplní, jsou potrestání anulací jejich kandidatury.  

Konstrukce státní příspěvku je vystavěna na systému záloh a náhrady výdajů. Pokud 

kandidát obdrží alespoň 5% odevzdaných hlasů, stát mu proplácí paušálně polovinu 

                                                            
243 Němčák, V. (2012): Financování prezidentské volební kampaně ve Francii. In: Šimíček, V. (ED.) (2012): 
Volby – svátek demokracie nebo pletich? Brno: IIPS, str. 194 
244 Tamtéž, str. 194 
245 Tamtéž, str. 195 
246 Tamtéž, str. 195 
247 Tamtéž, str. 195 
248 Tamtéž, str. 196 
249 Tamtéž, str. 196 
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maximálně povolených výdajů, pokud však hranice 5% nedosáhne, obdrží pouze dvacetinu 

takové částky.250 

 Podstatným rysem úpravy financování prezidentské kampaně jsou podobně jako 

v České republice tzv. volební limity. Pro zastropování výdajů platí, „zákon o volbě 

prezidenta, ve spojení s pravidelným navýšením stanoveným dekretem na základě zvyšování 

cenové hladiny, určuje dvě úrovně zastropování: limit 16, 851 milionu euro pro kandidáty, 

kteří skončí již v prvním kole, a 22, 509 milionu euro pro kandidáty, kteří postoupí do kola 

druhého“251.       

Obdobně v obou zemích je upraven případ překročení zákonného limitu. Francouzská 

Státní komise pro volební účty takovém případě „rozhodne o tom, že kandidát musí uhradit do 

státního rozpočtu částku odpovídající výši přesahu“252. Podle českého prováděcího předpisu 

odvádí volební výbor, a to základě rozhodnutí soudu ve věci porušení pravidel financování 

volební kampaně, do státního rozpočtu sumu, odpovídající jeden a půl násobku částky, o 

kterou byl překročen limit výdajů na volební kampaň. 

Odvodem do státního rozpočtu jsou řešeny i případné přebytky z volebního účtu. Ve 

Francii platí, že převislé finance „musí být převedeny na státní Nadaci Francie (Fondation de 

la France)“253. Ustanovení českého zákona říká, že „se veškeré finanční prostředky na 

volebním účtu nevyužité na volební kampaň převedou na sociální, zdravotní, sportovní, 

ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel, a to v rozsahu a způsobem, který určí 

kandidát na funkci prezidenta republiky“254. 

  

4.2.2. Právní úprava volební kampaně přímo voleného prezidenta ve 

Spojených státech amerických 

 

Stejně jako ve francouzském politickém prostředí existuje ve Spojených státech 

amerických nezávislá a proaktivní kontrola nakládání s financemi. Klíčovou roli v regulaci 

kampaně v prezidentských volbách ve Spojených státech amerických hraje Federální volební 

komise (Federal Election Commission; FEC). Jde o nezávislý, dozorčí a regulační úřad 

vytvořený Kongresem v roce 1975 za účelem usměrňování a uplatňování Federálního zákona 

                                                            
250 Perottino, M. (2008): Francouzský politický systém. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), str. 144 
251 Němčák, V. (2012): Financování prezidentské volební kampaně ve Francii. In: Šimíček, V. (ED.) (2012): 
Volby – svátek demokracie nebo pletich? Brno: IIPS, str. 194 
252 Tamtéž, str. 202 
253 Tamtéž, str. 202 
254 Zákon č. 275/2012 Sb., zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě 
prezidenta republiky) 
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o vedení volební kampaně (Federal Election Campaign Act; FECA). Posláním Komise je 

regulovat a zastřešovat „reformní úsilí v otázkách omezení výše příspěvků na volební 

kampaně, snazšího zveřejňování příspěvků na volební kampaně a dohledu nad veřejným 

financováním prezidentských voleb“255. 

Komise je tvořena šesti komisaři, kteří jsou jmenováni americkým prezidentem se 

souhlasem Senátu na funkční období rozložené do šesti let. Členství v komisi je rovným dílem 

rozděleno mezi Demokratickou a Republikánskou stranu, aby byla zajištěna nezaujatost. Úřad 

zajišťuje kontrolu obligatorních finančních zpráv a v této souvislosti může realizovat 

nápravná opatření - tzv. sporné otázky k posouzení (Matters Under Review). Prostřednictvím 

tzv. sporných otázek se úřad domáhá dodržování zákona, aktivního prošetření závažných kauz 

a následného uveřejnění posuzovaných dokumentů.  

I americká pravidla počítají s průběžnými zprávami přiznávající nabyté a vydané 

peněžní obnosy. Kandidáti na amerického prezidenta jsou taktéž omezeni v 

přímých příspěvcích od obchodních společností, pracovních spolků a federálních vládních 

dodavatelů. Povinností kandidátů je rovněž identifikace všech soukromých osob, jež do kasy 

kampaně přispěly obnosem přesahují 200 dolarů za rok. 

V rámci dohledu nad veřejným financováním prezidentských voleb Federální volební 

komise kontroluje tři veřejné toky: "příspěvky běžných občanů", stranické peníze a veřejné 

fondy (tzv. Super PACs.) 

V souvislosti s tzv. Super PACs nelze nepřipomenout skutečnost, která de facto, a 

podle rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ve věci „Citizens United v. Federal Election 

Commission, 558 U.S. 50/2010“ a rozhodnutí Odvolacího soudu Washingtonu D.C. ve věci 

„Speechnow.org v. Federal Election Commission“ i de iure, znamená prolomení zákazu 

vstupu právnických osob, resp. byznysu do politiky. Přelomové rozhodnutí 558 U.S. 50/2010 

z ledna roku 2010 - motivované snahou naplnit funkčnost prvního dodatku americké ústavy o 

svobodě slova, který zaručuje všem právo na svobodný názor – zrušilo většinu někdejších 

limitů pro výdaje na předvolební kampaně, resp. podporu jednotlivých kandidátů. Nejvyšší 

soud argumentoval tím, že předvolební příspěvky korporací, soukromníků i odborů jsou 

výrazem svobody projevu, a proto nesmějí být nikterak omezovány.  

Běžným komponentem amerického předvolebního systému jsou politické akční 

výbory (Political Action Committees, PAC). Jedná se soukromé „nezávislé“ subjekty, které 

zakládají již zmíněné korporace, tj. obchodní společnosti, nejrůznější pracovní spolky a 

                                                            
255 Federální volební komise reguluje kampaně v prezidentských volbách. [cit 2012-11-02], dostupné z WWW: 
http://czech.prague.usembassy.gov/federalni-volebni-komise-v-usa.html   
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federální vládní dodavatelé. Prostřednictvím politických akčních výborů se dané organizace 

účastní dobrovolných finančních příspěvků, přičemž maximální částka, která může být 

jednotlivcem256 do výboru vložena, nesmí přesáhnout limit 5000 dolarů za rok. Politický 

akční výbor tudíž vstupuje do předvolebního boje a „aktivně provádí agitaci za (ne)zvolení 

politických kandidátů, uspořádání lidových hlasování či (ne)přijetí určitých právních norem, a 

za tímto účelem přijímá a vydává finanční prostředky. Přitom musí být zaregistrován u 

Federální volební komise.“257 

Poslední americké prezidentské volby se díky rozhodnutí Nejvyššího soudu USA 

„Citizens United v. Federal Election Commission, 558 U.S. 50/2010“ mohou zapsat do 

historie jako volby přelomové. Rozhodnutí posvětilo existenci tzv. „politických akčních 

supervýborů“ („Super PACs“)258, do kterých „mohou být neomezeně (co do výše či původu) 

vkládány finanční prostředky a ty pak volně použity k financování kampaně v (ne)prospěch 

jednotlivce či společenského tématu“259. Nejvyšší soud USA potvrdil tezi, „že „korporátní 

organizace jsou lidé“. Jinými slovy, akcionáři a další skupiny osob mají stejná práva, jaká by 

měli v případě, kdy by jednali jako jednotlivci. Soud rovněž rozhodl, že vláda nemůže 

omezovat částky, které tyto skupiny smějí vynakládat na podporu nebo kritiku politických 

kandidátů“260. 

Soud jednoznačně odmítl nejen omezení svobodně vyjadřovat svůj názor, ale i 

omezení svobody slova právnických osob. Podle předmětného rozhodnutí korporace „nesmějí 

být omezovány, chtějí-li podpořit politickou vizi některého z kandidátů či vyslovit své 

politické přesvědčení“261. Takzvané Super PACs jsou omezeny pouze zákazem přímé 

podpory kampaně (formou přímé dotace) kandidáta, za nímž stojí. Zároveň platí, že Super 

PACs mohou přijímat neomezené dary, „pokud neprovádějí koordinaci s politickou stranou 

nebo pokud nejsou politickou stranou řízeny“262.  

Rozhodnutí soudu otevřelo donedávna usměrňovaná stavidla.  Za politickou reklamu, 

především však volební spoty v televizi, pod hlavičkou nezávislých výborů může každý 

                                                            
256 Obvykle jde o členy správních rad, movití akcionáři, vrcholní členové managementu a jejich rodiny. 
257 Kust, J., Kandidátské saky PACy. [cit 2012-11-02], dostupné z WWW: 
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1712/kandidatske-saky-pacy  
258 Pojem poprvé použila Eliza Newlin Carney, oficiálně se nazývají Independent Expenditure-only Committees, 
tedy nezávislé výbory určené pouze pro financování kampaně. 
259  Kust, J., Kandidátské saky PACy. [cit 2012-11-02], dostupné z WWW: 
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1712/kandidatske-saky-pacy 
260 Americké volby v roce 2012 poprvé ovlivní „politické akční supervýbory“. [cit 2012-11-02], dostupné 
z WWW: http://czech.prague.usembassy.gov/kampan-v-usa.html   
261  Kust, J., Kandidátské saky PACy. [cit 2012-11-02], dostupné z WWW: 
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1712/kandidatske-saky-pacy 
262 Tamtéž 
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utratit, kolik chce. Diskutabilním komponentem v americkém předvolebním systému je tak 

dnes vzhledem k postoji Nejvyššího soudu USA institut, díky němuž mohou být nemalé 

„příspěvky do Super PACs anonymní - příspěvek je buď „filtrován" přes neziskovou 

organizaci, které Super PACs za tímto účelem zakládají, nebo může být předán 

prostřednictvím obdoby naší společnosti s ručením omezeným, přičemž Super PACs si 

mohou vybrat, zda své přispěvatele, u kterých je to povinné, budou nahlašovat měsíčně či 

čtvrtletně (a v některých případech v ještě delších intervalech), tedy zda jejich jména zůstanou 

anonymní ještě dlouho poté, co jejich příspěvky byly dávno využity“263. 

 Pro mnohé takto nastavený mechanismus znamená „zvrat v řadě ustanovení reformní 

legislativy týkající se financování kampaní, jako byl například McCainův-Feingoldův zákon, 

který byl koncipován tak, aby omezil výdaje na kampaně a zvýšil transparentnost zdrojů 

financování v politice“264.   

 

4.2.3. Inspirativní právní instituty. Model pro tuzemskou právní úpravu 

volební kampaně přímo voleného prezidenta? 

 

Záměrem této podkapitoly je krátké zamyšlení nad tím, jaké mechanismy, popsané 

v předchozích částech diplomové práce, by si mohla česká právní úprava volební kampaně 

vzhledem k úrovni politických a právních kruhů osvojit či v nich alespoň nalézt inspiraci.  

 Inspirující je francouzská snaha o regulaci a zprůhlednění veškerých finančních toků. 

Vhodným opatřením je pro mě jednoznačně zákaz přijímání darů či jiné materiální pomoci, ať 

už přímo či nepřímo, od právnických osob s výjimkou politických stran. Navíc se domnívám, 

že vzhledem k tomu, že transfer finančních prostředků souvisejících s volební kampaní 

představuje obecně větší riziko, by bylo přiměřené poskytování darů na kampaň výrazně 

omezit a podrobit striktním pravidlům.265   

Díky tomu, že v České republice neexistuje nezávislý úřad, který by měl dohled nad 

financováním prezidentské kampaně na starosti, lze ve francouzské Státní komisi pro volební 

účty a financování politických stran a americké Federální volební komise vidět užitečný vzor, 

                                                            
263 Kust, J., Kandidátské saky PACy. [cit 2012-11-02], dostupné z WWW: 
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1712/kandidatske-saky-pacy 
264  Americké volby v roce 2012 poprvé ovlivní „politické akční supervýbory“. [cit 2012-11-02], dostupné 
z WWW: http://czech.prague.usembassy.gov/kampan-v-usa.html   
265 Nemístně na mě působí fakt, že bývalý premiér Jan Fischer získal sponzorský dar ve výši 9 milionů na svou 
kampaň v prezidentských volbách od spolumajitele Třineckých železáren, sítě nemocnic či barrandovských 
filmových ateliérů Tomáše Chrenka, který dar poskytl jako soukromá osoba z vlastních příjmů po řádném 
zdanění. 
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který není pouze bezzubou formalitou. Plní roli zvláštního, nezávislého správního orgánu, 

s precizní vnitřní strukturou a přesně vymezenými kompetencemi.  

Podnětem k zamyšlení může být i povinnost francouzského kandidáta podat majetkové 

přiznání a jeho následné zveřejnění u kandidáta vítězného. 

Ve snaze vyvarovat se závěru Oswalda Spenglera, že „peníze mění volby v hru toho, 

kdo je vlastní, volby samy jsou fraškou, v níž se předstírá, že občané činí rozhodnutí“266, bych 

rozhodně nedoporučovala jít cestou rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ve věci „Citizens 

United v. Federal Election Commission, 558 U.S. 50/2010“ a Odvolacího soudu Washingtonu 

D.C. ve věci „Speechnow.org v. Federal Election Commission“, kdy za volební spoty pod 

hlavičkou nezávislých výborů, tzv. Super PACs, může každý utratit, kolik chce. Vzhledem k 

panující polické a právní úrovni společnosti by to byl podle mého názoru jednoznačně krok 

nešťastný, který by výrazně zvýšil riziko klientelismu a korupce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
266 In: Outlý, J. (2003): Strany a stát, volby a finance. Olomouc: Periplum, str. 44    
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Závěr 

 

Problematika volebních kampaní je oblastí, kde se střetává zájem nejrůznějších 

disciplín: vedle politologie, sociologie či psychologie, také právní vědy. Díky této 

interdisciplinaritě by „komplexní zpracování tohoto tématu vyžadovalo spolupráci odborníků 

z různých oborů“267. Ambicí předkládané diplomové práce proto nebylo komplexní 

prozkoumání problematiky volební kampaně, ale seriózní zamyšlení a pojmenování alespoň 

některých problémů. 

Vědoma si toho, že „ožehavým problémem voleb je zajištění svobodné a férové 

soutěže politických stran a čistoty volební kampaně“268, jsem k tématu přistoupila skrze 

restriktivní parametr limitů, které zasahují do průběhu a obsahu volební kampaně. Těžiště 

práce bylo přirozeně situováno především do oblasti práva.  

Předložená diplomová práce usilovala o podrobnější zmapování současné právní 

úpravy volební kampaně. Během zpracovávání předkládané diplomové práce jsem několikrát 

dospěla k závěru, že je na čase vážně zauvažovat nad rekodifikací celé volební legislativy, 

která aktuálně trpí značnou nepřehledností, nekomplexností a poměrnou asymetričností. Jsem 

toho názoru, že stav právní úpravy volební kampaně kopíruje chaos a nedůslednost 

Parlamentu České republiky. Mezi zákonodárci dodnes nepanuje shoda, jakým způsobem, 

resp. zda vůbec volební kampaň regulovat. Dílčí a vesměs nahodilé úpravy volebních zákonů 

se mi zdají nepostačující a zaostávající za vývojem společnosti. Překotné novelizace podle 

mého názoru nedokázaly postihnout všechny klíčové aspekty volebních kampaní. 

  Věcný návrh „Volebního zákoníku“ předložený v roce 2011 Vládě ČR vychází 

z poměrně velkorysého a ambiciózního programového prohlášení Vlády ČR ze dne 

04.08.2010, které má „za cíl řešit nejen aktuální dílčí problémy z této oblasti, nýbrž v podobě 

volebního kodexu má upravit celkově problematiku voleb komplexním kodifikovaným 

způsobem“269. Souhlasím s profesorem Filipem, který má za to, že jedině „komplexní řešení – 

nebo ještě lépe komplexní inventarizaci aktuálních otázek volebního práva – může přinést jen 

důkladně zpracovaný volební zákoník“270. 

                                                            
267 Šimíček, V. (ed.) (2000): Volební kampaň v České republice. Brno: MPÚ, str. 7 
268 Antoš, M., Wintr., J. (ed.) (2006): Volební systémy a volební právo – české cesty v kontextu zahraničních 
modelů : sborník z výjezdního semináře Právnické fakulty UK. Praha: Univerzita Karlova v Praze, str. 7 
269 Filip, J.: (2012): Aktuální problémy volebního práva v ČR z pohledu legislativy a judikatury. In: Šimíček, V. 
(ED.) (2012): Volby – svátek demokracie nebo pletich? Brno: IIPS, str. 11-12 
270 Tamtéž, str. 22 



68 
 

 Nepřehlednost, roztříštěnost a faktická nedostatečnost nahrává ne zcela 

akceptovatelným partikulárním zájmům, které nevratně poškozují českou politickou kulturu. 

Ač je dnes Česká republika konsolidovaným státem, plně integrovaným v mezinárodních 

strukturách, státem s poměrně stabilním politickým systémem a stranickým spektrem, jedním 

z největších problémů zůstává vysoká míra korupce. Proto se domnívám, že komplexní 

preventivně restriktivní charakter v pravidlech by mohl přispět k nastolení alespoň 

minimální disciplinovanosti v průběhu volební kampaně. 

Záměrem předložené práce bylo přiblížení základních poznatků o tématu, které je 

v české společnosti vzhledem k četnosti voleb stále aktuální. Může proto posloužit jako zdroj 

informací pro další zkoumání a odpovědnou reflexi problematiky volebních kampaní, jejichž 

ambicí zůstává ovlivňování a získávání co nejširší voličské podpory.   
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Summary 

 

As mentioned above, this master thesis is focused on some processes which an 

election campaign is affected by. In the first place, it analyses processes and trends which are 

typical for the legal regulation of election campaigns in the Czech Republic. My approach to 

this topic is centered on restrictive parameter limits which influence election campaigns. The 

core of the master thesis is naturally aimed at the field of law. The aim of the master thesis is 

to present basic knowledge of the matter which is still topical in the Czech society based on 

the fact that elections are held quite often. The master thesis can therefore serve as a source of 

information for further analysing election campaigns whose main purpose is to win the 

biggest voters‘ support. The master thesis is divided into four chapters. The first one concerns 

a theoretical background of election campaigns. The second one examines an election 

campaign itself, its legal regulation de lege lata respectively. The third chapter studies general 

principles relative to conducting an election campaign. The final chapter reflects the current 

situation in the Czech Republic as regards the direct presidential election. 

Předkládaná diplomová práce pojednává o některých procesech, jimiž je aktuálně 

volební kampaň ovládána. Primárně je zaměřena na analýzu procesů a trendů, které jsou 

charakteristické pro českou právní úpravu volebních kampaní. Zvolené téma jsem uchopila a 

zpracovávala skrze restriktivní parametr limitů, které zasahují do průběhu a obsahu volební 

kampaně. Těžiště práce bylo přirozeně situováno především do oblasti práva. Záměrem 

předložené práce bylo přiblížení základních poznatků o tématu, které je v české společnosti 

vzhledem k četnosti voleb stále aktuální. Práce proto může posloužit jako zdroj informací pro 

další zkoumání a odpovědnou reflexi problematiky volebních kampaní, jejichž ambicí zůstává 

ovlivňování a získávání co nejširší voličské podpory. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První 

je věnována teoretickému ukotvení a pozadí volebních kampaní, druhá se zabývá volební 

kampaní samotnou, resp. její právní úpravou de lege lata. Třetí kapitola diplomové práce 

připomíná obecně platné zásady vedení volební kampaně. Závěrečná kapitola reaguje 

v souvislosti s volební kampaní a jejími limity na aktuální dění v České republice týkající se 

přímé volby prezidenta. 
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