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Abstrakt 

Politické strany jsou základním pilířem fungování demokratického státu. Jejich prostřednictvím jsou 

ovlivňováni všichni občané dané země. Ke svému fungování však politické strany potřebují získávat 

různé zdroje. V současné době jsou hlavním zdrojem politických stran finanční příspěvky a to jednak 

ze strany státu, ale i soukromých subjektů. Financování politických stran,v té podobě v jaké je nyní, je 

vzhledem k různým korupčním skandálům předmětem diskuzí. Postupem času tak došlo k proměně 

společenského klimatu a k volání po změně stávajících pravidel financování politických stran. Tato 

práce se věnuje expertním kapacitám politických stran se zaměřením na financování politických 

stran. Konkrétní strany, které zde jsou po stránce expertních kapacit rozpracované, jsou ČSSD, Strana 

Zelených a politické hnutí ANO 2011. Pozornost je však věnována i projektu Rekonstrukce státu, 

protože je jedním z aktérů, kteří mají na toto téma vliv. Práce se zabývá tím, jak vznikají teze 

uvedených politických stran k této problematice, které pak daná politická strana prosazuje. Kdo 

všechno má na utváření těchto tezí vliv? A jak se toto téma historicky vyvíjelo? 

Abstract 

Political parties are fundamental to the functioning of a democratic state. Through them all citizens 

of the country are being influenced. To work properly, however, the political parties need to gather 

various sources. Currently, the main source are financial contributions, namely from the state but 

also from private entities. Financing of political parties, in the form in which it is now, became due to 

various political corruption scandals subject of discussion. Over time, there has been a 

transformation of the social climate and calls for changes of the existing rules for financing of 

political parties have appeared. This bachelor thesis deals with the expert capacities of political 

parties focusing on their financing. Specifically, expert capacities of Czech political parties ČSSD, 

Strana Zelených and ANO 2011 are being examined. Nevertheless, the project Rekonstrukce státu is 



 

 

also included, as it is one of the actors influencing this field. This paper deals with how propositions 

about the issue of financing are being developped within political parties. Who influences shaping 

those propositions? And how this issue has historically developped? 
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1. Náplň práce 

Financování politických stran je v České republice předmětem mnoha diskuzí. Ty se odvíjejí od 

korupčních skandálů, kterými si (hlavně vládnoucí) politické strany čas od času procházejí. Příkladem 

může být dva roky starý korupční skandál Davida Rátha, jenž působil jako hejtman středočeského 

kraje a poslanec za ČSSD, který pár měsíců po svém zatčení „naznačil“, že peníze, kvůli kterým ho 

policie zatkla, mohou souviset i s financováním ČSSD (1). Pravděpodobně k nejvíce známé kauze patří 

černé konto ve Švýcarsku, které patřilo ODS a na němž bylo kolem 170 milionů korun. K tomuto 

objevu vedlo zjištění, že ODS ve své výroční zprávě za rok 1995 měla jako největší sponzory smyšlené 

osoby a že skutečným dárcem byl podnikatel Milan Šrejber. (2) Jako další příklad může posloužit test, 

který provedly noviny Mladá Fronta Dnes a zpravodajský portál idnes.cz. V této téměř 5 let staré 

kauze, příznačně nazvané „milion za zákon“, došlo k fingovanému nabídnutí peněz za ovlivnění 

zákona o loteriích. Testováno bylo šest politických stran: ODS, lidovci, zelení, ČSSD, KSČM a TOP 09. 

Přičemž vybraní lidé z TOP 09 (Ladislav Šustr) a z KSČM (Jiří Dolejš) byli ochotni za peníze lobovat 

proti přijetí loterijního zákona a skrýt identitu dárce. (3) 

Netransparentnost financování politických stran tak začala být vnímána jako problém. Tento problém 

se pokouší řešit více aktérů a každý má svůj způsob, jak tento problém vyřešit. Například změna 

modelu financování politických stran podle Pavola Friče, nebo návrh zákona o financování politických 

stran, který se snaží prosadit projekt Rekonstrukce státu. Ač mají tyto návrhy odlišné způsoby, mají 

stejný cíl – zamezit korupci v politice pomocí změny zákona o financování politických stran. Tím je 

vytvářen na politické strany tlak a je zapotřebí, aby se tomuto tématu věnovaly. 

Ve své práci se chci věnovat tomu, jak politické strany v České republice vytvářejí svoje expertní 

kapacity v oblasti problematiky financování politických stran. Výběr konkrétních stran bude otevřený 

a upřesněn bude v průběhu práce. Zaměřím se na konkrétní činnost politiků, kteří se podíleli na 

stanovisku strany týkající se financování politických stran. Zajímá mne také s kým tito politici při 

tvorbě těchto programových tezí spolupracovali. 

Zdroje: 

1) KOPECKÝ. Josef. Mladá Fronta Dnes. 2012. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/sobotka-odmita-spojovani-rathovy-kauzy-s-

financovanim-cssd-pqx-/domaci.aspx?c=A120823_135024_domaci_kop 

2) RESPEKT. Hospodářské noviny. 2012. Dostupné z: http://respekt.ihned.cz/c1-54210600-cerne-konto-ods 

3) SYROVÁTKA. Tomáš. ŠŤASTNÝ. Ondřej. Mladá Fronta Dnes. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/kscm-a-top-09-vezmou-milion-za-

zmenu-zakona-odhalil-test-mf-dnes-pbd-/domaci.aspx?c=A090925_204607_domaci_taj 

Výzkumné otázky 

Hlavní výzkumná otázka 

 Jaké jsou odborné kapacity politických stran při vytváření tezí zaměřených na změnu 

financování politických stran? 

Vedlejší výzkumné otázky 

 Jakou odbornou kvalifikaci mají experti, kteří se v dané straně zabývají návrhy na změnu 

modelu financování politických stran? 

http://zpravy.idnes.cz/sobotka-odmita-spojovani-rathovy-kauzy-s-financovanim-cssd-pqx-/domaci.aspx?c=A120823_135024_domaci_kop
http://zpravy.idnes.cz/sobotka-odmita-spojovani-rathovy-kauzy-s-financovanim-cssd-pqx-/domaci.aspx?c=A120823_135024_domaci_kop
http://respekt.ihned.cz/c1-54210600-cerne-konto-ods
http://zpravy.idnes.cz/kscm-a-top-09-vezmou-milion-za-zmenu-zakona-odhalil-test-mf-dnes-pbd-/domaci.aspx?c=A090925_204607_domaci_taj
http://zpravy.idnes.cz/kscm-a-top-09-vezmou-milion-za-zmenu-zakona-odhalil-test-mf-dnes-pbd-/domaci.aspx?c=A090925_204607_domaci_taj


 

 

 Čím jsou tvořeny odborné kapacity dané politické strany v rámci konceptu financování 

politických stran? 

 Jakým způsobem se dostali straničtí experti, kteří rozhodují o prosazované politice financování 

politických stran, na své pozice, ze kterých mohou o této problematice rozhodovat? 

Předpokládané metody zpracování 

V první části budu vycházet z materiálů, která má daná strana k dispozici, abych zjistil, jaké jsou jejich 

postoje ke změnám pravidel financování politických stran. Také z nich budu zjišťovat, kdo se podílel 

na formulaci těchto tezí. Budou to dokumenty typu programových tezí, volebních programů i 

odborná stanoviska stran k dané problematice. 

Po té provedu v rámci případové studie kvalitativní šetření pomocí polostruktorovaného rozhovoru s 

experty, kteří se podíleli na vytváření tezí a postojů, jejich strany, k financování politických stran. 

Předpokládám, že sběr dat proběhne v průběhu měsíce listopad roku 2014. Z rozhovorů pořídím 

audio záznam, který následně přepíši do textového dokumentu. Po přepsání provedu segmentaci – 

dělení dat do jednotlivých úseků. Budu se zajímat o to, jestli daná část má k mému výzkumnému cíli 

nějaký vztah. Po této fázi se budu věnovat kódování, kdy budu označovat jednotlivé segmenty 

kódem, který má nějaký vztah k mému výzkumnému cíli. Pak budu vzniklé kódy kategorizovat podle 

jejich kritérií, načež přejdu k identifikaci vztahů mezi kategoriemi a interpretaci dat. 

Předběžná struktura práce 

1) Úvod 

2) Teoretická část 

3) Metodologická část 

4) Část týkající se expertních kapacit v České republice v oblasti veřejných politik se zaměřením na 

financování politických stran 

5) Závěr 
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1 Úvod 
Politické strany potřebují k zajištění své existence finanční zdroje. V České republice je jedním z 

největších zdrojů příjmů politických stran a hnutí státní rozpočet (Výroční finanční zprávy, 2012, 

2013, 2014). Čas od času politické strany procházejí jistými korupčními skandály. V současné době 

probíhá příprava zákona o financování polických stran, který má určit nová pravidla "hry" a vyřešit tak 

současné problémy financování politických stran. Těmi jsou podle všeho netransparentnost a nijak 

neomezené výdaje na volební kampaně. 

Tématem mé práce jsou expertní kapacity politických stran v České republice v oblasti veřejných 

politik se zaměřením na tématiku financování politických stran. Účelem mé práce je zjistit, jak se 

formulují teze jednotlivých politických stran k problematice financování politických stran. Čím vším je 

jejich tvorba ovlivněna. A jak se financování politických stran vyvíjelo v čase. 

Během zpracovávání této práce jsem se setkal s problémem mnohoznačnosti fráze "financování 

politických stran". Co si má čtenář vůbec pod tímto spojením představit? Jde o to, že tomuto spojení 

lze rozumět ve dvou různých rovinách, proto jsem se rozhodl mu věnovat samostatnou kapitolu, ve 

které se pokusím na výše zmíněnou otázku odpovědět. 

Samostatnou kapitolu budu věnovat i pojmům, které v této práci budu používat. Jedná se především 

o typologie politických stran a konceptu policy work a expertních kapacit. 

Cíle práce 

V této práci je mým záměrem zabývat se problematikou financování politických stran v rámci policy 

work a expertních kapacit. Mým hlavním cílem je se zaměřit na to, jaká je motivace aktérů se touto 

problematikou zabývat. Kdo všechno a jakým způsobem vytváří teze, kterým by se financování 

politických stran mělo ubírat a jaké je expertní vědění daných politických stran. Jaké politické strany 

mají na změně systému financování politických stran největší zájem. Vedlejším cílem je pak ukázat, 

jak se tato problematika historicky vyvíjela až do dnešní podoby. Celkovým záměrem je více do této 

problematiky proniknout a lépe ji pochopit. 

K popsání vývoje této problematiky budu analyzovat postupné změny zákona číslo 424/1991 Sb. o 

sdružování v politických stranách a v politických hnutích a zákona číslo 274/1995 o volbách do 

Parlamentu České republiky, přičemž budu brát v úvahu jen ty změny (tj. v případě zákona 274/1995 

Sb. změny v § 85, v zákoně 424/1991 Sb. se pak jedná o § 6 a § 17 - § 20b), které přímo souvisejí s 

financováním politických stran. 

Kromě politických stran se zde pro lepší pochopení tématu zabývám lehce i Rekonstrukcí státu. Text 

je strukturován do tří hlavních částí, teoretické, metodologické a empirické. Do té první spadají 

kapitoly Úvod, Cíle práce, Vysvětlení pojmů a přístupů, Dva pohledy na financování politických stran, 

Vývoj tématu v politických stranách a Legislativní vývoj financování politických stran. První část 

vytváří prostor pro výklad částí dalších. Metodologická část se skládá z kapitol Případová studie a 

Vymezení problému. Třetí část je složená z kapitol Rychlá analýza aktérů a dále dle empirických 

zjištění v jednotlivých politických stranách. V rámci této části jsem provedl celkem 5 rozhovorů s 

aktéry ze tří různých politických stran. Jedná se o Českou stranu sociálně demokratickou, ANO 2011 a 
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Stranu zelených. Dále zde budu pracovat s tezemi jednotlivých politických stran, které k tématu 

financování politických stran byly vyprodukovány. 

2 Teoretická východiska 
V této kapitole se zaměřuji na dílčí teoretické koncepty, ze kterých v průběhu práce budu vycházet. 

Jedná se o teorii kartelové strany, policy work, expertní kapacity, dva pohledy na financování 

politických stran a popsání vývoje financování politických stran v čase. 

Teorii kartelové strany používám z toho důvodu, že úzce souvisí s financováním politických stran a 

vysvětluje odkud politické strany v současnosti čerpají své zdroje. Koncept policy work mi pak 

pomáhá pochopit proces tvorby konkrétních tezí. Teorie expertních kapacit mi poskytuje kritéria, 

podle kterých se odbornost politických stran posuzuje. Dva pohledy na financování politických stran 

mi umožňují vyjádřit, jak této problematice rozumím a co všechno pojem financování politických 

stran zahrnuje. Prostřednictvím posledního teoretického východiska, popsáním vývoje v čase, 

zasazuji financování politických stran do kontextu. 

2.1 Teorie kartelové strany 
Katz a Mair při vysvětlování své typologie kartelových politických stran používají k svému výkladu i 

koncept elitní, masové a catch all politické strany. Svůj pojem kartelové strany chápou jako důsledek 

proměny jednotlivých typů politických stran, přičemž hlavní rozlišovací znak je pro ně pozice, kterou 

politická strana zaujímá mezi společností a státem. Jinými slovy odkud primárně politická strana 

získává zdroje a podporu. Vývoj začíná od elitní politické strany, kdy se politikou zabývají výhradně 

společensky vysoce postavení lidé (právě proto má název elitní), přes masovou politickou stranu, jež 

reprezentuje určitou sociální kategorii společnosti, a catch all stranu, která reprezentuje více 

sociálních skupin a snaží se obsloužit všechny jejich požadavky, až po kartelovou politickou stranu, 

pro kterou je nejvíce důležité propojení se státem. (Katz, Mair 1995: 6 - 18) 

Zatímco masové a catch all politické strany čerpají své zdroje z občanské společnosti, kartelová 

politická strana se o občanskou společnost, pokud jde o získávání potřebných zdrojů, které jsou 

nezbytné k jejich fungování, neopírá. Nezbytné zdroje pro svojí funkčnost čerpá ze svého postavení 

ve struktuře státu. (Katz, Mair 1995: 20) Kromě zdrojů, které kartelové strany potřebují pro svojí 

existenci, získávají ze strany státu i jisté institucionální zajištění. (Katz, Mair 2002: 124) Podle 

Krouwela sice moderní politické strany nepotřebují velkou členskou základnu, zato se ale pro ně 

stává důležitou role jejich odborného zázemí. (Krouwel 2012: 245) 

Z toho vyplývá, že zdroje politických stran nemusí být nutně jen záležitost finančních prostředků, ale 

můžou to být jakékoli druhy institucionálního zázemí, které jsou politickým stranám státem 

poskytovány. Politické strany tak mohou k tvorbě svých politik využít i například kapacity 

ministerstev, které ovládají. Více než členská základna se stávají pro politické strany důležitější jejich 

odborné kapacity. 

2.2 Policy work 
Policy work, neboli pracovní činnost v oblasti veřejných politik, je relativně nově ustanovený a rychle 

se vyvíjející oblast, která se kvůli svému rychlému vývoji stává nepřehlednou. Z toho důvodu je 

obtížné pojem policy work přesně definovat. (Novotný, 136 - 137) 
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Nejrozšířenější paradigma politiky je její představa jako procesu, který je složen z několika dílčích, na 

sobě navazujících částí. Vše začíná u identifikování problému a pokračuje přes sběr dat a jejich 

vyhodnocení až k vypracování doporučení pro konkrétního politika - (policy maker). Po té dojde k 

implementaci samotného opatření. (Colebatch 2006: 309; 311; Veselý, Nekola 2007: 45 - 46) 

Colebatch rozlišuje tři hlavní přístupy k pracovní činnosti v oblasti veřejných politik. První podle 

Colebatche spočívá v autoritativním rozhodnutí co se bude, nebo nebude dělat. Tedy z hlediska moci. 

Dále rozlišuje přístup k tvorbě politiky jako strukturované interakci, ve které jde o vzájemné 

propojení několika různých aktérů a hledaní společného konsenzu na řešení problému. Poslední 

přístup, tvorba politiky jako sociální konstrukce, klade důraz na samotné chápání významů veřejně 

politických pojmů. (Colebatch 2006: 313 - 314) 

Je patrné, že tyto tři přístupy korespondují s Colebatchovými východisky pro účast na tvorbě politik. 

Problém je nejdříve zapotřebí definovat a pojmenovat jej. Pak, když se přechází k jeho řešení, může 

být několik přístupů, jak problém odstranit. Aby mohl být nějaký návrh prosazen, je tedy zapotřebí 

komunikovat napříč aktéry, kteří o něm mohou rozhodovat nebo mohou proces tvorby politik 

problematizovat, a o možných způsobech řešení vyjednávat. 

2.2.1 Typy vědění 

Dále Colebatch rozlišuje tři typy vědění (původně podle Tenbesela 2006) v oblasti práce veřejných 

politik. První z nich, epistéme, jednoduše řečeno určuje co je platné. Druhý, techné, dává daným 

řešením funkčnost. A poslední, phonesis vyplývá z etiky a hodnot. (Colebatch 2006: 215) 

Opět můžeme vidět propojení s konceptem východisek pro účast na tvorbě politik, kterému se věnuji  

v empirické části. Věděním typu epistéme bude disponovat ten aktér, který se na tvorbě podílí z 

hlediska autority. Techné je pak zcela jistě typické pro ty aktéry, kteří se zúčastní procesu tvorby z 

hlediska své odbornosti, díky které jsou dané politiky schopné přejít do praxe. Phonesis se pak zase 

týká těch, kteří se procesu zúčastní z hlediska řádu. K příslušnému východisku pro účast a přístupu 

policy work lze přiřadit i daný typ vědění. 

2.2.2 Typy expertů 

Podle typů vědění se rozlišují tři kategorie expertů. Jedná se o funkční experty, procesní experty a 

analytiky veřejných politik či tzv. experty na rozhodování. Funkční experti jsou ti lidé, jejichž profese 

více či méně odpovídá vymezení dané politiky - typickým příkladem jsou lékaři, kteří se tak například 

tvorby politik v oblasti zdravotnictví zúčastní z hlediska své odbornosti. Druhá skupina, procesní 

experti, jsou ti, kteří se vyznají v samotném procesu tvorby politik. Pro tuto kategorii expertů je 

typické, že mají zkušenost s vedením politické strany, nebo měli mandát v parlamentu, či byli v čele 

ministerstev. Poslední třetí skupině, v angličtině nazývané jako "decision experts" nebo "policy 

analysts", jde o ty expertní analytiky, kteří jsou schopni vymezit daný problém a navrhnout jeho 

řešení. (Colebatch, Hoppe, Noordegraaf 2010: 13) V práci budu využívat právě toto dělení expertů. 

2.3 Expertní kapacity 
Odborné kapacity jsou pro současné politické strany důležitější než dříve (Krouwel 2012: 245) 

Howlett, vycházejíc z děl několika autorů, definuje policy analytical capacity (PAC) jako koncept, který 

je zaměřen na získávání a využívání vědění při tvorbě politik. (Adams 2004; Leeuw 1991; Lynn 1978; 

MacRae 1991; Radaelli 1995 in Howlett 2009: 162) 



 

4 

 

Policy analytical capacity se operacionalizuje podle sedmi klíčových faktorů. V prvním případě jde o 

zohlednění organizační struktury politických stran, od které se odvíjí to, odkud a jakým způsobem 

jsou generované ideje v rámci dané politické strany. Druhým aspektem PAC je to, jakou míru 

svobody mají při své práci analytici vytvářející expertízy. Třetí faktor spočívá v tom, jaká je 

kvantitativní poptávka po výstupech dané organizace. O organizacích, které nemají vysokou 

poptávku po svých výzkumných výstupech, se soudí, že disponují malou kapacitou (PAC). Čtvrtý 

faktor navazující na třetí se pak týká kvality poptávaných výzkumů. Jen ty organizace, jejichž 

navrhované politiky odolají odborné kritice, mají vysokou PAC. Pátý faktor, který pomáhá určit, jakou 

PAC daná organizace disponuje, spočívá ve vzdělávání pracovníků. Na to se pojí šestý faktor, který se 

týká toho, jak organizace používá různé druhy analýz. Jen ta organizace, která má všestranný záběr, 

má vysokou PAC. Poslední sedmý faktor spočívá v tom, jak rychle je daná organizace schopná získat 

kvalitní data k danému problému. (Riddel 1998, Fellegi 1996 in Howlett, Oliphant 2010: 20 - 21) 

Míru policy analytical capacity lze tedy posuzovat na základě až sedmi kritérií. První spočívá v tom, jak 

je organizační strukturou determinováno vytváření idejí. Zde se může jednat o to, zda je podmínkou 

pro práci v odborné komisi stranická příslušnost. V druhém faktoru jde například o určování 

definitivní podoby daného navrhovaného opatření - musí výsledek, který předkládá analytik, schválit 

ještě někdo další? Třetí aspekt se dá zjistit podle toho, jak často komise zasedá, aby řešila nějaký 

problém. Míru PAC lze ve čtvrtém bodu rozpoznat tím, zda jsou vytvořené konkrétní návrhy 

poskytnuty k veřejné diskuzi. Pátý faktor spočívá v tom, zda se zaměstnanci dané organizace, účastní 

například nějakých odborných diskuzí k tématu, na které se zaměřují. Šestý bod spočívá například v 

kombinování kvantitativního a kvalitativního přístupu k vymezenému problému. A konečně poslední 

bod operacionalizace PAC, který se týká toho, řekl bych, jak moc je daná organizace "zkostnatělá", jak 

rychle dokáže reagovat na trend a na podněty zvenčí. Právě těchto sedm faktorů mi pomůže při 

posuzování odborné kapacity jednotlivých politických stran. 

Z výše uvedených faktorů budu při určování PAC vycházet, nebudu se však zabývat úplně všemi, ale 

jen některými, protože nedokážu všechny tyto faktory v daných politických stranách identifikovat. 

Výše uvedený výčet kritérií je tedy jakýsi základ, ze kterého budu vybírat. Financování politických 

stran je totiž tak specifické téma, že na něj není explicitně vytvořená žádná tematická komise v 

politických stranách, kterými se zde zabývám. Proto budu klást větší důraz na informace z rozhovorů, 

než například ze stanov odborných komisí. 

2.4 Dva pohledy na financování politických stran 
Na financování politických stran se lze dívat dvěma různými úhly pohledu. 

První pohled se zaměřuje na finanční obnosy, které politické strany za splnění podmínek, dle zákonů 

424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích a 247/1995 Sb. o volbách do 

Parlamentu České republiky, dostávají. 

Příkladem tohoto pohledu je Šimíčkův článek "Vybrané otázky financování politických stran v České 

republice" vydaný v roce 1997 v Politologickém časopise. Podle něj jsou po listopadu 1989 ve vývoji 

problematiky financování politických stran dva pozorovatelné trendy. V prvé řadě rostou celkové 

částky, které stát každoročně politickým stranám dává. V roce 1992 se jednalo o sumu 93 650 Kč, v 

roce 1997 se už jednalo o necelých 300 tisíc Kč. Druhý trend je ten, že státní finanční podpora se týká 

stále menšího počtu politických stran. V roce 1995 mělo nárok na státní příspěvky celkem 18 

politických stran. V roce 1997 se už jednalo jen o 8 stran. (Šimeček, 1997: 162) 
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Financování politických stran se však netýká jen toho, jak velký finanční obnos mohou politické strany 

získat, ale i způsobu a podmínek, za jakých zdroje získávají.  

Druhý pohled se tak vztahuje k samotnému způsobu financování politických stran. Zajímá ho, jaké 

mají politické strany finanční zdroje a jak je způsob jejich financování transparentní. Podle tohoto 

pohledu je reforma financování politických stran nástrojem k redukci míry korupce v České republice. 

Cílem těchto úprav je zprůhlednění financování politických stran (např. zavedením transparentních 

účtů). Nicméně se snaží mimo jiné zavést i určitý limit, který by stanovil maximální možnou finanční 

částku, která může být od jednotlivých fyzických osob straně darována. Toho se má docílit přijmutím 

zákona o financování politických stran. Jde tak o formulaci a legislativní úpravu zavedením nových 

pravidel. (Klimešová, Bureš, Bouda 2012) 

Při popisování legislativního vývoje se budu na tuto problematiku dívat jen z výše popisovaného 

prvního pohledu. Budu se tak soustředit jen na změnu objemu finančních prostředků, které politické 

strany od státu dostávají. Tak to jsem se rozhodl především z toho důvodu, že popsání vývoje je až 

mým sekundárním cílem. Nicméně i proto, že věnování se popisu vývoje všech pravidel financování 

politických stran v čase, by vyžadovalo mnoho stránek textu, na který však v této práci nemám 

kapacitu. 

Druhý pohled na financování politických stran pak budu používat při analýze volebních programů 

jednotlivých politických stran, případně dokumentů, které byly politickými stranami k této 

problematice vytvořeny. 

2.5 Vývoj tématu v čase 

2.5.1 Vývoj tématu v politických stranách - volební programy 

V této části se budu zabývat popsáním trendu změny financování politických stran. Hlavním zdrojem 

informací zde pro mě budou programové teze jednotlivých politických stran k volbám. Zaměřuji se na 

volby do Poslanecké sněmovny v letech 2006, 2010 a 2013. S popisem začnu chronologicky od roku 

2006 dále. V hledáčku při tom budu mít tyto politické strany: ČSSD, Stranu Zelených, ANO 2011, TOP 

09 a ODS. Uvedené strany jsem zvolil právě proto, že ve výše zmíněném období byly stranami 

vládními a zároveň jejich vybraní zástupci vyjednávali s Rekonstrukcí státu o změně systému 

financování politických stran. 

Z výše uvedených politických stran se budu v případě voleb do Poslanecké sněmovny za rok 2006 

zabývat jen volebními programy ČSSD, Strany Zelených a ODS, protože ostatní zmíněné politické 

strany jako takové ještě v tomto období neexistovaly. 

Volby do Poslanecké sněmovny 2006 

V období z voleb roku 2006 není ve volebních programech politických stran žádná zmínka o 

financování politických stran. Z toho soudím, že politické strany v té době ještě neměly potřebu 

reflektovat problematiku financování politických stran, protože toto téma nebylo považováno za 

sociální problém. 

Volby do Poslanecké sněmovny 2010 
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Konečně zde, v období voleb 2010, se vyskytuje první zmínka o financování politických stran ve 

volebním programu. Avšak jen v jednom. Politická strana, která se tedy jako první začala věnovat 

problematice financování politických stran, byla Strana Zelených. Jejich navrhované opatření spočívá 

ve ztransparentnění způsobu, jakým jsou politické strany financovány. (Strana Zelených 2010, 

Volební program Strany Zelených 2010) 

Domnívám se , že v tomto období dochází k jistému společenskému obratu - změně klimatu - kdy je 

financování politických stran pomalu vstřebáváno do zřetele společnosti. 

Strana Zelených nahlíží na financování politických stran jako na nástroj k potlačení korupce. Ve 

volebním programu pro volby z roku 2010 je transparentnost financování politických stran jen jako 

jeden z několika bodů, jak lze potlačit korupci. Letmo je tak zmíněná potřeba zavést transparentní 

účty, horní limit na volební náklady či zveřejňování výročních finančních zpráv na internetu. 

Volby do Poslanecké sněmovny 2013 

Podíváme-li se do volebních programů z voleb v roce 2013, zjistíme, že do voleb do Poslanecké 

sněmovny šly všechny výše zmíněné politické strany, mimo ODS, s bodem, který je zaměřen na 

změnu stávajících pravidel financování politických stran. Např. Strana Zelených chce omezit "praní 

špinavých peněz přes politické strany" a zásadně zprůhlednit jejich financování. (Strana Zelených 

2013, Volební program 2013). I politické hnutí ANO 2011 se dívá na problematiku financování 

politických stran z hlediska korupce, kdy navrhuje přijetí protikorupčních zákonů a změnu financování 

politických stran. (ANO 2011, 2013; Volební program 2013). Nicméně konkrétní změny, o které by se 

mělo jednat, zde nejsou uvedeny žádné. 

Podle volebního programu TOP 09 se strana naplno hlásí k tomu, že podpoří zákon o financování 

politických stran a zvýší kontrolu financování volebních kampaní a provozu stran. (TOP 09 2013, 

Volební program 2013). 

ČSSD má ve svém volebním programu konkrétní změny, týkající se financování politických stran, 

které prosazuje. Chce omezit celkové výdaje na volební kampaně, zavést roční limit 1 milion Kč pro 

dary od fyzických osob a zakázat dary od osob právnických. V této souvislosti chce však prosadit také 

zákon o politických nadacích, tyto politické nadace by podle ČSSD měly být financovány z těch 

státních prostředků, které se ušetří zavedením nových státních limitů. (ČSSD 2013, Volební program 

2013) Co se týká Občanské demokratické strany, nenašel jsem v jejím volebním programu žádnou 

zmínku o financování politických stran. 

Z výše uvedeného vyplývá, že více či méně společným jmenovatelem politických stran je nazírání na 

změnu financování politických stran jako na nástroj k potlačení korupce. Nicméně jsou zde u 

některých stran i tendence k ovlivnění vyplácení finančních zdrojů ze strany státu. 

2.5.2 Legislativní vývoj 

Financování politických stran je v České republice v současné době upraveno  dvěma zákony. Jedná 

se o zákon číslo 247/1995 o volbách do parlamentu České republiky a zákon číslo 424/1991 o 

sdružování v politických stranách a v politických hnutích. První z nich stanovuje takzvaný příspěvek na 

úhradu volebních nákladů, druhý pak příspěvek na činnost. 

Příspěvek na úhradu volebních nákladů 
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1) Příspěvek na úhradu volebních nákladů je určen zákonem o volbách do parlamentu č. 247/1995 

Sb. Podle § 85 tohoto zákona se příspěvek na úhradu volebních nákladů poskytuje pouze za volby do 

Poslanecké sněmovny. Vyplácí se těm subjektům, které za tyto volby získaly minimálně 1,5 % 

platných hlasů. Výše tohoto příspěvku je stanovena na 100 Kč za každý platný hlas. (Zákon č. 

247/1995 § 85) 

Nicméně dle původního tisku zákona 247/1995 Sb. o volbách do parlamentu České republiky náleželo 

politickým stranám za každý platný volební hlas, v případě splnění podmínky získání alespoň 3 % 

hladiny z platných volebních hlasů, 30 Kč. (Tisk 1048 zákona 247/1995 Sb.) 

Jeden ze zlomů v právní úpravě tohoto příspěvku přišel s vládním návrhem zákona o volbách do 

parlamentu ČR 37/2000 Sb., podle jehož původního znění, dle tisku 969, upravuje v §85 částku za 

každý hlas na 100 Kč. Před tímto zvýšením byl příspěvek za jednotlivý platný hlas 30 Kč. (Tisk 969, 

Textace bodu 34) 

Příspěvek na činnost 

2) Příspěvek na činnost zahrnuje příspěvek na mandát a stálý příspěvek. Nárok na stálý příspěvek je 

podmíněn získáním alespoň 3 % platných hlasů ve volbách do poslanecké sněmovny. V případě 3 % 

platných hlasů je příspěvek pro danou politickou stranu nebo hnutí 6 000 000 Kč ročně a za každou 

další i započatou desetinu procenta dostává strana navíc 200 000 Kč ročně. Hranice pro zvyšování 

tohoto příspěvku je do 5 % hlasů, od této hranice se již tento příspěvek nenavyšuje. Maximální výše 

stálého příspěvku je tak 10 000 000 Kč ročně. 

Příspěvek na mandát politické straně nebo hnutí je podmíněn získáním alespoň jednoho poslance, 

senátora, člena zastupitelstva hlavního města Prahy nebo člena zastupitelstva kraje. V případě získání 

mandátu poslance nebo senátora je výše tohoto příspěvku 855 000 Kč ročně. Pokud politická strana 

nebo hnutí získá člena zastupitelstva kraje nebo hlavního města Prahy, dostane od státu za 1 křeslo 

237 500 Kč ročně. (Zákon 424/1991 § 20) 

3 Metodologická část 

3.1 Případová studie 
Případová studie je typ výzkumného designu, který se soustředí na studium konkrétních událostí, 

institucí, procesů apod. za určitý časový úsek. Rozlišuje se jednopřípadová a vícepřípadová studie. 

Tato výzkumná strategie je vhodná i pro témata, v nichž se badatel obtížně orientuje. (Yin 2003: 12 in 

Veselý, Nekola 2007: 152) Používá se ke sběru velkého množství dat od malé skupiny respondentů. 

(Hendl 2005: 104) 

Nejčastější dělení, se kterým přichází Yin (Yin 1993 in Jelínková in Nekola, Geissler, Mouralová 2011: 

201) rozpoznává tři kategorie případových studií - průzkumnou, vysvětlující a popisnou. Průzkumná 

případová studie slouží jako pilotní sonda. Pro tento druh případové studie je typické, že definování 

výzkumných otázek a hypotéz proběhne v průběhu nebo až po sběru dat. Oproti tomu druhý typ, 

vysvětlující případová studie, do samotného zkoumání již vstupuje s nějakými informacemi o 

předmětu zkoumání, jejím cílem je potvrdit či vyvrátit předem stanovené hypotézy. Poslední třetí 

typ, popisná případová studie, předpokládá existenci určité teorie ještě před začátkem samotného 
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výzkumu. Tento typ pak slouží k vytvoření teorie nové. (Jelínková in Nekola, Geissler, Mouralová 

2011: 201 - 202) 

Samotný research design případové studie jsem zvolil z toho důvodu, že jsem v problematice tvorby 

politik v oblasti financování politických stran "nováčkem". Z toho důvodu jsem se rozhodl i pro typ 

průzkumné případové studie, která mi umožní lépe do problematiky proniknout a postupně ji 

pochopit. Účelem tedy je vytvořit předpoklady pro další výzkum. 

3.2 Sběr dat 
Data pro svoji práci jsem čerpal z provedených rozhovorů, včetně malého dotazníkového šetření s 

danými zainteresovanými aktéry z prostředí odborného zázemí politických stran. Pro doplnění 

navrhovaných politik a deskripce vývoje financování politických stran jsem použil dokumenty, které k 

této problematice vytvořily některé politické strany. Mám tedy dva druhy dat. Primární data, která 

jsem získal vlastním provedením rozhovorů a malého dotazníkového šetření. A sekundární, do 

kterých patří studie, publikace zainteresovaných skupin, zákony apod. (Veselý, Nekola 2007: 159) 

V rámci sekundárních dat čerpám z volebních programů, stanov a doporučených opatření z 

neziskového sektoru - tedy především z analýz Rekonstrukce státu. Kdežto primární data pro mne 

představují polostrukturované rozhovory. 

Zprvu jsem respondenty pro rozhovory hledal z řad aktérů, se kterými je nebo byla v kontaktu 

Rekonstrukce státu a jednala s nimi o zákonu o financování politických stran. Z daných lidí se mi však 

podařilo domluvit setkání jen se čtyřmi z nich, proto jsem se rozhodl provést ještě jeden další 

rozhovor s respondentem, který nebyl zahrnut v mém původním výběru. Pro výběr tohoto jednoho 

respondenta "navíc" jsem se rozhodl, protože se přímo podílel na vypracování tezí k financování 

politických stran, jež publikovala politická strana, v níž působí. 

Provedené rozhovory jsem zaznamenal na nahrávací zařízení a po té pořídil jejich částečný přepis, ze 

kterého jsem dál vycházel. Následovalo označení jednotlivých znaků napříč rozhovory. Sledoval jsem 

tak, s kým vším daná strana spolupracuje a jak se uvnitř ní tvoří expertíza, kdo se na ní podílí a jaká je 

jejich organizační struktura. 

Provedené rozhovory jsem anonymizoval, proto nyní uvedu jejich značení, abych na ně později v 

textu mohl odkazovat. 

ČSSD: Rozhovor A (11.2. 2015), B (8.4. 2015) 

Strana Zelených: Rozhovor C (10.2. 2015), D (12.3. 2015) 

ANO 2011: Rozhovor E (19.2. 2015) 

3.3 Vymezení problému 
Ve společenských vědách existují různé přístupy k vymezování problémů. V oblasti veřejných politik 

dominuje přístup, který vychází jak ze subjektivního, tak objektivního pojetí. (Veselý, Nekola 2007: 

193) Problém se vymezuje jako nepřijatelný rozpor mezi ideálem a realitou. (Hoppe 2002: 308 in 

Veselý, Nekola 2007: 193) K tomu, aby se mohl nějaký problém definovat, je zapotřebí jej umět 

nejdříve pojmenovat. Problém se tak stává sociálním konstruktem. (Veselý, Nekola 2007: 200) Existují 

tedy jen takové problémy, jaké dokážeme rozpoznat. To, že něco jako problém neidentifikujeme, 

ještě neznamená, že se to problémem v budoucnu nestane. 
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Pro lepší pochopení a vymezení problému je důležité popsání vývoje tématu financování politických 

stran v čase. 

3.4 Analýza aktérů 
Analýza aktérů neboli stakeholder analysis se používá k postihnutí zainteresovaných subjektů, které 

mají nebo mohou mít vliv na připravované politiky. Existují dva druhy analýzy aktérů, které jsou si do 

jisté míry podobné, nicméně rozdíly mezi nimi jsou stále patrné: 1) výzkumná analýza aktérů a 2) 

rychlá analýza aktérů. První z nich jde více do hloubky a je jak na přípravu, tak na provedení složitější. 

Druhá je pak rychlá analýza aktérů, která oproti první variantě nejde tak do hloubky. (Veselý, Nekola 

2007: 225 - 226) Já volím druhou možnost, tedy rychlou analýzu aktérů. 

Ta po základním vyjasnění problémů a stanovením cílů spočívá ve dvou základních částech. Za prvé je 

nutné identifikovat a klasifikovat konkrétní aktéry. Aktéři by pokud možno měli být postihnuti všichni. 

Když už víme, koho chceme oslovit, je zapotřebí aktéry kategorizovat. Jedna z možných kategorizací 

je podle Mongomeryho (Mongomery 1996 in Veselý, Nekola 2007: 228) dělení na primární a 

sekundární aktéry. Primární jsou danou politikou přímo dotčeni, ať je důsledek z toho plynoucí pro ně 

jakýkoli. Na rozdíl od nich, sekundárních aktérů se výsledek dané politiky vůbec netýká, ale přesto se 

na její tvorbě podílejí. (Veselý, Nekola 2007: 228) 

Druhá část spočívá v posouzení účasti aktérů z různých hledisek, především podle toho, jaký zájem 

má konkrétní aktér na dané politice, jaký k ní má postoj a jaká je jeho moc a vliv se podílet na tvorbě 

této politiky. (Veselý, Nekola 2007: 228 - 229) 

Zájmem aktéra na politice se myslí míra, v jaké ho může navrhovaná politika ovlivnit. Posouzení moci 

jednotlivých aktérů se odvíjí od toho, jak velkou šanci mají aktéři na prosazení právě jejich řešení. 

Poslední hledisko (postoj) není pak nic jiného než samotný názor konkrétního aktéra k dané politice. 

Pak přichází na řadu hodnocení aktérů podle tří výše zmíněných dimenzí, zcela logicky podle škály od 

symbolu signalizujícího nejmenší hodnotu, přes střední hodnotu až po největší. Tyto výsledky se pak 

evidují v tabulce. Nekola a Veselý uvádějí jako příklad škálování pro dimenzi "moc" podle Dicka. 

Výsledky je pak možné zahrnout do klasického dvoudimenzionálního grafu, například podle moci a 

zájmu. Vzhledem k subjektivnímu kategorizování aktérů je doporučeno ještě provést značení odhadu 

spolehlivosti rozřazení aktérů do jednotlivých tří dimenzí. (Veselý, Nekola 2007: 229 - 230 

Jelikož je analýza aktérů heuristika (Veselý, Nekola 2007: 215), používám jí pro lepší pochopení mého 

tématu. Očekávám od ní pomoc při vymezení problému, který má zákon o financování politických 

stran řešit. Vstupní informace pro rychlou analýzu aktérů budu čerpat z informací o politických 

stranách, kterými disponuji. 

4 Empirická část 

4.1 Rychlá analýza aktérů 
Politické strany lze chápat jako institucionalizovanou arénu, ve které probíhají střety různých návrhů 

řešení určitého problému, přičemž vítězný pohled na věc určuje celkový postoj politické strany k 

určité oblasti. (Perottino, Polášek, Novotný 2014: 151) V této analýze jsem tedy zhodnotil aktéry -

politické strany a Rekonstrukci státu - jako celky. Vycházím zde z volebních programů, počtu 

mandátů, které politické strany obsadily v Poslanecké sněmovně, ale i z toho, zda politická strana 
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vytvořila k problematice financování politických stran i nějaký speciální dokument, ve kterém k 

tomuto tématu shrnuje své teze. Domnívám se, že existence uceleného dokumentu s konkrétními 

tezemi k financování politických stran je indikátorem toho, že daná strana má o toto téma zájem. 

Stejně tak je pro mne indikátor zájmu promítnutí tématiky financování politických stran do volebních 

programů. 

Za aktéry budu v této analýze brát tři politické strany - ČSSD, Stranu Zelených a ANO 2011, protože 

právě s respondenty z jejich řad jsem dělal rozhovory, a Rekonstrukci státu. Budu je posuzovat podle 

tří dimenzí, dle zájmu, postoje a moci. Hodnotit je budu na třístupňové škále (Dick in Veselý, Nekola 

2007: 229) 

Následující značení částečně přejímám od Veselého (Veselý, Nekola 2007: 229 - 231) 

Značení intenzity: V (vysoký), S (střední), M (malý) a + (kladný), 0 (neutrální), - (záporný). Značení 

spolehlivosti: / (spolehlivý odhad), ? (vcelku spolehlivý odhad), ?? (informovaný odhad), ??? (dohady) 

Aktér Zájem Moc Postoj 

Odhad Spolehlivost 
odhadu 

Odhad Spolehlivost 
odhadu 

Odhad Spolehlivost 
odhadu 

ČSSD V ? V ? + ? 

Strana 
Zelených 

V / M / + / 

ANO 2011 M ?? S ? 0 ??? 

Rekonstrukce 
státu 

V / S ? + / 

 

4.1.1 Odůvodnění rozdělení zájmů 

ČSSD má na úpravě problematiky financování politických stran zcela jistě vysoký zájem, neboť ze 

státního rozpočtu čerpá finanční zdroje v řádech stovek milionů korun. Také má evidentně zájem na 

tom se vymanit z externího finančního zatížení, které způsobují nákladné volební kampaně.  

Strana Zelených přistupuje k financování politických stran spíše z hlediska korupce, ale myslí i na 

horní limit volebních kampaní. Téma financování politických stran je pro ni prioritním tématem. 

ANO 2011 nemá veřejně dostupné žádné konkrétní teze k úpravě financování politických stran, z 

toho soudím, že této problematice zas tak velkou prioritu nepřiřazuje. 

Pro Rekonstrukci státu se zcela určitě o důležité téma jedná a aktivně jeho vývoj monitoruje. 

4.1.2 Odůvodnění rozdělení moci 

ČSSD má vzhledem k svému zastoupení v obou komorách parlamentu a ve vládě vysoké postavení z 

hlediska moci. A to vzhledem ke koaliční smlouvě, tedy dalším dvěma parlamentním stranám. 

Strana Zelených tím, že je zastoupena "pouze" v horní komoře parlamentu, a to šesti mandáty, nemá 

moc velkou šanci na ovlivnění procesu tvorby. Jsem si vědom toho, že tito senátoři nejsou všichni 

přímo členy Strany Zelených, nicméně byli za Stranu Zelených, někdy ještě i za jinou stranu (společné 

kandidátní listiny), zvoleni, a to podle mého názoru stačí. 
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ANO 2011 je sice zastoupené v Poslanecké sněmovně 47 mandáty, nicméně jich má o 3 méně než 

Česká strana sociálně demokratická a navíc má jen 4 mandáty v senátu. Proto hodnotím z hlediska 

moci jako střední. Avšak nemusím mít všechny informace, jaké má ANO 2011 možnosti k ovlivnění 

procesu tvorby politik. 

Rekonstrukce státu díky tomu, že je produktem několika tematicky zaměřených neziskových 

organizací - víceméně je sjednocuje - a tomu, že došlo k jistému obratu ve společnosti ve vnímání 

financování politických stran (korupční kauzy apod.), tak ač není politickou stranou, zaujímá podle 

mne na škále intenzity střední hodnotu. Tedy její cíle se jí s nejvyšší pravděpodobností podaří 

prosadit, ale bude to náročná cesta. 

4.1.3 Odůvodnění rozdělení postoje 

Rekonstrukce státu tím, že de facto způsobila, že se úprava financování politických stran začalo řešit 

na úrovni politiky, má zcela jistě k těmto změnám kladný postoj. Totéž dle mne platí i o Straně 

Zelených, protože prosazuje téměř shodná opatření ve financování politických stran jako 

Rekonstrukce státu. Proto má k těmto opatřením kladný vztah. Co se týká České strany sociálně 

demokratické tak pravděpodobně má zájem na změně financování politických stran, nicméně tím, že 

vlastní společnost Cíl a. s., jejímž prostřednictvím jsou ČSSD poskytovány finanční zdroje, nemusí mít 

zcela kladný postoj ke všem navrhovaným změnám. V případě ANO 2011 nedokážu zcela určit jaký 

zaujímá postoj k úpravám financování politických stran, ale řekl bych, že zaujímá neutrální 

stanovisko. 

4.1.4 Grafické znázornění 

Tím, že jsem provedl takovouto rychlou analýzu aktérů, mohu teď její výsledky graficky znázornit 

(Veselý, Nekola 2007: 230), abych si vytvořil přehled a lépe se v problematice financování politických 

stran zorientoval. 

 

4.1.5 Shrnutí analýzy aktérů 

Jsem si vědom toho, že jsem touto analýzou aktérů nezmapoval úplně všechny aktéry k tomuto 

tématu, ale to ani nebyl původní záměr. Rychlou analýzu aktérů jsem provedl z toho důvodu, abych si 

více ucelil souvislosti týkající se aktérů, na které se zaměřuji. Dimenzi moci vztahuji vzhledem ke 

koaličním stranám (vyjma Rekonstrukce státu), tedy ne k celé šíři mandátů, které mají politické strany 

dohromady v parlamentu. 
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Z výsledků vyplývá, že největší zájem a moc ovlivnit průběh procesu má z aktérů, na které jsem se 

zaměřil, Česká strana sociálně demokratická. Až na politické hnutí ANO 2011 mají ostatní tři aktéři na 

změně systému financování politických stran velký zájem. 

4.2 Identifikace aktérů podle východisek pro účast 
V procesu tvorby politik se rozlišují tři východiska, která se snaží postihnout to, jakou úlohu má aktér, 

který se zúčastní procesu vytváření konkrétní politiky. Toto rozlišení vyplývá z horizontálně - 

vertikálního rozměru politiky. Aktéry lze identifikovat na základě odbornosti, autority a řádu. 

(Colebatch 2005: 30 - 31) 

4.2.1 1) Autorita jako východisko pro účast 

Podle Colebatche je aspekt autority při tvorbě politiky nejrozšířenější. Její legitimita se odvíjí od 

legislativního vymezení. Typickým účastníkem při tvorbě politiky z hlediska autority je ministerský 

post - může to však být i vláda, výbor apod.. Ministr je ten, kdo rozhoduje o zavedení, zrušení či 

změně nějakého opatření - například vyhlášky. Autorita vytváří podmínky průběhu v procesu tvorby 

dané politiky. Jinými slovy autorita určuje pravidla "hry". (Colebatch 2005: 32 - 33) 

V mém případě se může jednat třeba o poltické strany, které jsou zastoupeny v parlamentu a jejichž 

parlamentní zastupitelé tak mohou o zákonu o financování politických stran rozhodovat. Při 

soustředění se ne přímo na zákon o financování politických stran, ale na jednotlivé teze, které k této 

problematice politické strany vytvářejí, se pak jedná o ty aktéry, kteří schvalují přijetí daných tezí. 

Může se pak jednat například o poslance a senátory. 

4.2.2 2) Odbornost jako východisko pro účast 

Odbornost jako taková nepředstavuje univerzální, nýbrž dosti specifické vědění. Jinými slovy, nelze 

být odborníkem na všechno. Jedná se o specializaci na určitou oblast. Od této oblasti se pak odvíjí 

institucionální zakotvení dané odbornosti. V rámci přístupů k určitým problémům se však mohou dílčí 

institucionalizované odbornosti mezi sebou prolínat. Specializací se na určitý politický problém se 

vytvářejí skupiny lidí, kteří mohou využívat různých druhů komunikace ke konfrontaci svých názorů 

na řešení daného problému s ostatními lidmi z jejich tematické komunity. Účelem institucionálně 

ukotvených expertních orgánů je zarámovat a identifikovat daný problém. Problémy je však možné 

vykládat různými způsoby. (Colebatch 2005: 34 - 35) 

Typickými aktéry, kteří se účastní tvorby dané politiky z hlediska své odbornosti, jsou akademičtí 

odborníci, odborné komise a členové odborného zázemí politických stran nebo členové různých 

agend příslušných ministerstev. 

4.2.3 3) Řád jako východisko pro účast 

Jedním z principů politiky je utvářet stabilní a předvídatelné organizované jednání. Při tvorbě 

nějakého řádu je stěžejní zajistit, aby se daná politika promítla napříč celou organizací, pokud možno 

nedosahujíc extrémů přehnané byrokratické rigidnosti a přílišného uvolnění. Jde o to nevynechat z 

procesu tvorby politiky ty aktéry, kteří by mohli nějakým způsobem znemožnit její tvorbu. (Colebatch 

2005: 36 - 37) 

Může se jednat třeba o změnu společenského klimatu, v jehož důsledku vzniknou organizace 

zabývající se danými problémy. Například Rekonstrukce státu, která mimo jiné přichází s reformou 

financování politických stran tím, že má relativně velkou podporu veřejnosti ve svých aktivitách, se 
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podílí na tvorbě daných opatření - mám zde na mysli lobbing a získávání podpory zákonodárců pro 

své návrhy, ale i pořádání různých tematických konferencí apod. Rekonstrukce státu se tvorby 

politiky tedy účastní z hlediska řádu. 

4.3 Rekonstrukce státu 
Rekonstrukce státu je projekt, jenž garantuje pět různých neziskových organizací. Tyto organizace se 

více či méně zabývají problematikou korupce. Jedná se o Frank Bold (dříve Ekologický právní servis), 

který tento projekt inicializoval, Oživení, Naši Politici, Centrum aplikované ekonomie a Otevřená 

společnost. Cílem tohoto jejich společného projektu je prosadit několik protikorupčních opatření. 

Tento projekt vznikl v březnu roku 2013. (Rekonstrukce státu, web) 

Dokument Rekonstrukce státu "Financování politických stran v České republice a potřebné změny 

regulace" popisuje nekalé praktiky a zneužívání českého systému ve snaze dalšímu takovému jednání 

zamezit. Navrhuje transparentnější jednání politických stran s úmyslem zabránit korupčnímu jednání 

a manipulacím, které jsou v českých politických stranách velmi časté a bohužel i velmi snadné, jelikož 

zákony a regulace jsou podle něj v současné chvíli v oblasti financování politických stran 

nedostatečné. Existuje zde mnoho kliček a zákonem neošetřených možností, které politické strany (a 

nejen ty) využívají. Dokument udává zásadní body k jednotlivým opatřením, které se Rekonstrukce 

státu snaží prosadit. Patří sem například zavedení transparentních účtů pro politické strany (v 

kombinaci pouze s bezhotovostními transakcemi, které by rovněž zvýšily transparentnost, je zde 

jasné, od jakého dárce a na jaký účet jde daná částka), právo přispívat stranám jen fyzickými osobami 

s možností volit (zde je problém i v anonymitě oněch dárců, jelikož dárci mnohdy nebývají pouze 

spokojení voliči či členové strany, ale často jsou mezi dárci firmy, takže není jasné, kdo dané straně ve 

skutečnosti finanční dar poskytl a zda se nejedná např. o úplatek), prověřování darů, zpřísnění 

kontroly a auditů (zajištění nezávislosti auditorů), on-line zpřístupněná data o financování stran (data 

jsou dostupná pouze v jedné verzi v Parlamentní knihovně). (Půlpánová, Lišková, Mottl 2013) 

K prosazení daných politik vytváří Rekonstrukce státu na zákonodárce jednotlivých politických stran, 

dá-li se to tak říci, společenský tlak, odpovědnost. To je dle mne patrné například z vytváření 

seznamů politiků, kteří se písemně "zavázali" podpořit návrhy Rekonstrukce státu, ale i z toho, že se 

monitoruje, zda některý z těchto politiků svůj slib porušil. (Rekonstrukce státu 2015) 

Podíváme-li se na kontext, kdy vznikla Rekonstrukce státu, která po svém založení zahájila propagační 

kampaň (například na sociálních sítích) a dostala se tak do povědomí určité části voličů (březen 2013), 

a kdy se začali politické strany věnovat tématu financování politických stran ve svých volebních 

programech (volby v roce 2013 proběhly 25. a 26. října a například 18. září uveřejnila ČSSD svůj 

volební program na internetu), je patrné, že Rekonstrukce státu patrně výrazně přispěla k tomu, že se 

politické strany začaly financováním politických stran zabývat ve svých programech. Problematika 

financování politických stran už však byla řešena jednotlivými neziskovými organizacemi ještě dříve, 

než vznikl jejich společný projekt Rekonstrukce státu. Tím, že se tímto tématem zabývaly už před 

vznikem Rekonstrukce státu, připravili pro tento projekt lepší podmínky. 

Rekonstrukce státu o svých návrzích vyjednává i se zástupci jednotlivých politických stran. Její 

zahrnutí do tvorby politik je zakotveno v koaliční smlouvě mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL na 

volební období 2013 - 2017. (ČSSD, ANO 2011, KDU-ČSL 2013) Je tak spolutvůrcem politiky z hlediska 

řádu. Tím, že má Rekonstrukce státu podporu ze strany společnosti, by její vyřazení nebo ignorování v 
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procesu tvorby politiky mohlo vést k problematizaci jejího vytváření. Právě proto nebyla 

Rekonstrukce státu z procesu tvorby zákona o financování politických stran vynechána. 

Zákon o financování politických stran vidí jako nástroj k omezení míry korupce. Z toho vyplývá i 

vymezení problému, jak jej chápe Rekonstrukce státu. Ten je dán nepřijatelností stavu, kdy je politika 

ovlivněna korupčností a vytouženým stavem, kdy je politika korupce zbavena. 

4.4 ČSSD 
Česká strana sociálně demokratická byla svým vývojem dotlačena k profesionalizaci volebních 

kampaní, které jsou však jak finančně tak organizačně náročné. V devadesátých letech měla ČSSD 

finanční problémy, které záhy s příchodem dvacátého prvního století zmizely. Důvodem této změny 

jednak bylo, že Česká strana sociálně demokratická vyhrála soudní spor o Lidový dům a zvýšily se její 

příjmy z kategorie sponzorských darů, ale hlavně to, že se změnil způsob financování politických 

stran. (Polášek 2012: 81 - 85; Výroční finanční zprávy ČSSD) Trend finanční závislosti na státních 

dotacích pokračuje dodnes. Například v roce 2006 tvořili příjmy ze státního rozpočtu z celkových 

příjmů ČSSD 53% (cca 283 milionů Kč). Mezi léty 2007 až 2011 sice dotace ze státního rozpočtu 

nepřesáhly polovinu všech příjmů ČSSD, ale jednalo se o velmi velké sumy. V roce 2012 se sice 

jednalo o přibližně 32 %, nicméně vyplacená částka ze státního rozpočtu se pohybovala přes hranici 

160 milionů Kč. Za to v roce 2013, kdy se na rozdíl od předešlých let konaly volby do Parlamentu, 

tvořili příjmy ČSSD ze státního rozpočtu již necelých 50% jejích celkových příjmů (cca 246,5 milionu 

Kč). S velkými příjmy se zde však pojí i velké výdaje (v řádech stovek milionů Kč) (ČSSD 2006, 2007, 

2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013) 

Vidíme tak, že dochází k naplnění určitých znaků typických právě pro kartelové strany. Tedy finanční 

prostředky tvořené z velké absolutní hodnoty (dotace v řádech stovek milionů Kč) ze zdrojů státního 

rozpočtu a profesionalizace politiky. 

Z České strany sociálně demokratické jsem provedl rozhovory se dvěma aktéry, kteří se zabývají, 

nebo zabývali v rámci jejich politické strany problematikou financování politických stran. Nechť se 

jmenují aktér A a aktér B. Vzhledem k jejich specifickým postavením v rámci strany nebudu je při 

jejich citaci rozlišovat, protože tím zaručím větší míru anonymity, která jim byla informovaným 

souhlasem přislíbena. 

4.4.1 Dokument tezí ČSSD: Financování politických stran a politických nadací 

Česká strana sociálně demokratická se už kolem roku 2012 začala zajímat o problematiku financování 

politických stran. Své teze tehdy sepsala do dokumentu, ke kterému přizvala k diskuzi další aktéry. 

Autory těchto opatření jsou podle titulní strany Jiří Dientsbier, Patrik Eichler, Bohuslav Sobotka a 

Radovan Suchánek. (ČSSD, Financování politických stran a politické nadace 2012) 

Podle tohoto dokumentu chce ČSSD změnit způsob financování politických stran zavedením limitů jak 

ve výdajích tak v příjmech. V případě sněmovních, krajských a evropských voleb by se jednalo o 

hranici 80 milionů Kč a na senátní volby 3 miliony Kč jednotlivě pro každého kandidáta. Takto 

ušetřené peníze by se podle ČSSD měly investovat do budování odborného zázemí - tzv. politické 

nadace. Následují další návrhy, které jsem již zmiňoval z jejich volebního programu za tok 2013 (zákaz 

darů od právnických osob apod.). Přichází však i se zvětšením transparentnosti financování 

politických stran. Auditoři by neměli být členy stran, které kontrolují, a měla by být zavedena sankce 
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ve výši 5 % ve výši ročního státního příspěvku na činnost za porušení pravidel regulace. (ČSSD 2012, 

Financování politických stran a politické nadace) 

Politické nadace ČSSD definuje jako instituci, která posiluje roli politického stranictví a stabilitu 

politického systému. Jejich úkolem má být vzdělávání široké veřejnosti v politickém myšlení a 

procedurách. Zároveň tyto instituce mají upevňovat a rozšiřovat expertní zázemí politických stran. 

Mají umožnit spolupráci s akademiky, experty a zástupci občanské společnosti, kteří nechtějí či 

nemůžou spolupracovat přímo s politickou stranou. Konkrétní návrhy jsou, aby každá politická strana 

mohla založit jen a právě jednu politickou nadaci, příjmy z výdělečné činnosti nadací netvořily více 

než 10 % jejích celkových příjmů, členové statutárního orgánu byli odvoláváni či jmenováni 

zakladatelem nadace, politická nadace nemohla straně poskytovat půjčky či dary. (ČSSD 2012, 

Financování politických stran a politické nadace) 

Vyvstává otázka, jak se k této problematice ČSSD dostala, co jí vedlo k sepsání tohoto dokumentu? 

Jiný dokument, od Ekologického právního servisu, "Financování politických stran v České republice a 

potřebné změny a regulace" tím důvodem patrně nebude, protože vznikl v říjnu roku 2012, kdežto 

Česká strana sociálně demokratická sepsala své teze ještě před jejím vznikem (minimálně před 

květnem roku 2012). Dle mne je možná souvislost s hodnotící zprávou od organizace GRECO (Skupina 

států proti korupci, jejímž členem je i ČR) z roku 2011. V tomto dokumentu GRECO doporučuje určitá 

opatření pro zajištění větší transparentnosti financování politických stran v České republice. Z 

dokumentu vyplývá, že GRECO jednalo se zastupiteli Ministerstev vnitra a financí, dvěma tehdy 

vládními stranami (ODS, VV), dvěma opozičními stranami (ČSSD, KSČM) a mimoparlamentní Stranou 

Zelených. 

Podle pořízených rozhovorů vznikal tento dokument sice v širším kolektivu, nicméně za obsah v něm 

jsou zodpovědní Jiří Dientsbier, Patrik Eichler a Radovan Suchánek, za politický směr pak Bohuslav 

Sobotka. Zadání pro odborné zázemí ČSSD přichází ze strany politického grémia, předsedy strany 

apod. (Rozhovory A, B 2015) 

Dále by měly politické strany, aby mohly generovat "kvalitní" expertízu, dostávat více peněz ze 

státních dotací. (Rozhovory A, B 2015) Podle této informace z rozhovoru a navrhovaného opatření na 

zavedení limitů výdajů na kampaně plyne, že ČSSD jako aktér vidí problém, nebo jeden z problémů, 

který by měl zákon o financování politických stran řešit, v množství finančních prostředků, na jedné 

straně přijímaných, na druhé straně vynakládaných. Neakceptovatelným stavem zde tedy je 

nedostatečné financování odborného zázemí na straně jedné a ideálním stavem pak převedení 

ušetřených peněz z volebních kampaní na podporu odborného zázemí. To je vymezení problému 

financování politických stran z pohledu ČSSD. 

4.4.2 Východisko pro účast na tvorbě 

Budeme-li brát jako aktéra samotnou ČSSD, jejím východiskem pro tvorbu této politiky je rozhodně 

autorita - jedná se o vládní stranu zastoupenou v parlamentu. Pokud budu brát v úvahu aktéry jako 

jednotlivce, bude východisko pro účast aktéra A (který se tématem zabýval) spíše autorita, protože 

měl funkci, která mu účast umožňovala. V případě aktéra B se pak jedná jednoznačně o odbornost. 

4.4.3 Policy work 

Z hlediska policy work v případě aktéra B (a jak za chvíli uvidíme, i v případě aktéra D) se jedná o 

přístup k tvorbě hlavně v rámci strukturované interakce, protože při formulování tezí k úpravám 
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financování politických stran navštěvoval aktér B společné diskuze, kde se s ostatními účastníky 

rozebíralo financování politických stran (Rozhovor s aktérem D) Typ vědění tohoto aktéra je 

jednoznačně "techné", protože jeho východisko pro účast je odbornost. 

Co se týká aktéra A, tak jeho přístup by se dal označit spíše jako přístup moci, ale částečně i 

přístupem strukturované interakce, protože vyjednával s Rekonstrukcí státu, tedy s ní hledal společný 

kompromis. Z toho vyplývá, že jeho vědění je z části typu epistéme a z části techné. 

Aktéra A klasifikuji jako procesního experta, neboť má bohaté zkušenosti z různých funkcí napříč 

stranou, ale i vládních. Aktéra B řadím do skupiny "policy analysts" protože se podílel jak na vymezení 

problému financování politických stran, tak na implementaci daných tezí k tomuto tématu. 

4.4.4 Tvorba expertízy ČSSD k financování politických stran 

V analýze expertních kapacit ČSSD budu vycházet ze Statutu odborných komisí (ČSSD 2014), ale 

hlavně z provedených rozhovorů (Rozhovor A, B). 

Expertní kapacity v ČSSD jsou z jisté části v odborných komisích, ale i v Masarykově demokratické 

akademii, což je sociálně demokratický think tank. Na každou z těchto dvou struktur se vážou experti 

z odborů, neziskových organizací apod.  (Rozhovor B) Členství v odborných komisích není podmíněno 

členstvím ve straně, přičemž se komise skládají z předsedy, zástupce parlamentního nebo 

zastupitelského klubu ČSSD a odborníků z příslušného oboru. (ČSSD 2014)  

Zaměřím se zde hlavně na respondenta B, protože jeho role při formulování tezí byla klíčová. ČSSD se 

inspirovala od Friedrich Ebert Stiftung, což je politická nadace Sociálně demokratické strany 

Německa. Z diskursu mezi odborným zázemím a vedením strany vzešel dokument, ve kterém jsou 

teze financování politických stran podle ČSSD. Po jeho vytvoření byl tento dokument k dispozici k 

veřejné diskuzi a tudíž k podrobení kritice zvenčí. (Rozhovor B) 

Shrnutí 

Podle výše uvedeného je tedy organizační struktura odborného zázemí ČSSD otevřená i nestraníkům 

a o tématu financování politických stran proběhl v rámci vedení ČSSD a odborného zázemí diskurs. K 

výslednému materiálu byl poskytnut přístup veřejnosti. Inspirace k zabývání se financováním 

politických stran (a politickými nadacemi) přichází ze zahraničí, konkrétně například z materiálů 

politické nadace Friedrich Ebert Stiftung. 

4.5 Strana Zelených 
Strana Zelených je menší politickou stranou, o to více se u ní projevuje vliv státních dotací na její 

celkové příjmy. V roce 2006 tvořily její příjmy ze státního rozpočtu 93 % (cca 44 milionů Kč - příspěvek 

na úhradu volebních nákladů a na činnost) z jejích celkových příjmů. Obdobný poměr je patrný i z 

výroční finanční zprávy za rok 2007 (zde se jedná jen o příspěvek na činnost). Prakticky až do roku 

2010 tvoří dotace ze státního rozpočtu u Strany Zelených vždy více než polovinu jejích příjmů. Poté 

dochází v roce 2011 k úplnému výpadku státních dotací. Nicméně v roce 2012 měla Strana Zelených 

opět nárok na příspěvek na činnost a v roce 2013, vlivem voleb do Parlamentu, tvoří její příjmy ze 

státních dotací opět značnou část (cca 85%) z celkových příjmů. (Strana Zelených 2006, 2007, 2008, 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013) 

V rámci Strany Zelených jsem provedl dva rozhovory, které budu označovat jako rozhovor C a D. 
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4.5.1 Dokument tezí Strany Zelených: Konkrétní návrhy pro vymýcení korupce 

Také Strana Zelených disponuje písemným materiálem, ve kterém má zpracované návrhy na změny v 

oblasti financování politických stran. Autorem tohoto dokumentu jsou Ondřej Liška, Václav Láska, 

Libor Michálek a Tomáš Průša. Celý dokument je obecně zaměřený na korupci, nicméně financování 

politických stran se v něm objevuje v částech, jejichž autoři jsou Václav Láska a Tomáš Průša. Nutno 

podotknout, že Tomáš Průša se ve své části věnuje financování politických stran více dopodrobna. V 

jejich návrhu se tak objevují body jako nutnost zavedení transparentních účtů, dary politickým 

stranám jen od průhledných firem a občanů Evropské unie či zavedení maximální výše členských 

příspěvků. Mimo to je zde zmíněno i zavedení maximálního limitu na volební náklady, jenž navrhují v 

případě voleb do Poslanecké sněmovny stanovit na 75 milionů Kč. (Strana Zelených, 2013) 

Tím, že se jedná v porovnání s ostatními dvěma stranami o ne tak robustní a poměrně malou 

politickou stranu, má Strana Zelených i menší odborné zázemí. Spíše než o odborných komisích se dá 

hovořit o odborných týmech, které vytvářejí různé expertízy. Podle provedených rozhovorů a tezí 

vymezuje Strana Zelených problém financování politických stran spíše jako korupční záležitost. 

(Rozhovory C, D 2015) Ano, v jejich návrhu je sice zmíněno zavedení horního limitu pro volební 

kampaně, ale na rozdíl od České strany sociálně demokratické se podle všeho nepočítá s tím, že by se 

ta část peněz, která se zavedením limitu ušetří, přelila na fungování odborného zázemí dané politické 

strany. 

Problém je tedy v případě Strany Zelených dán spíše nepřijatelností korupčního jednání při tvorbě 

politiky a ideálním stavem, kdy je z politické sféry korupce odstraněna. 

4.5.2 Východisko pro účast na tvorbě 

Strana Zelených jako aktér se sice nezískala ve volbách v roce 2013 žádný mandát v Poslanecké 

sněmovně, nicméně disponuje šesti senátory (7,4% hlasů v Senáru). Podle mě to však nestačí na to, 

aby jejím východiskem pro účast na tvorbě byla autorita. Straně Zelených do jisté míry pomáhá, že 

její návrhy na změny v oblasti financování politických stran jsou téměř shodné s prosazovanými 

návrhy od Rekonstrukce státu. Vzhledem k této skutečnosti a k tomu, že vytvořila výše uvedený 

dokument, se tedy dá říct, že jejím východiskem pro účast je odbornost a řád. 

Podíváme-li se na jednotlivé respondenty z rozhovorů jako na aktéry, pak oba dva se účastní procesu 

tvorby zčásti z kritéria autority a zčásti z kritéria odbornosti. To především z toho důvodu, že oba dva 

mají jistou pozici, která autoritou disponuje, ale mají zároveň o tématu patřičné znalosti. 

4.5.3 Policy work 

V případě aktérů C a D jde z části jak o přístup moci, tak ale spíše víc o přístup strukturované 

interakce. Oba dva vyjednávali ohledně tématu za Stranu Zelených s Rekonstrukcí státu a opět, jejich 

pozice jim přináší jistou míru moci potřebnou k tomu, aby mohli více ovlivnit směr, jakým se vydat. 

Oba dva tito aktéři budou mít i stejné typy vědění. Tedy jak "epistéme", tak "techné", přičemž opět 

podle mne druhý typ vědění u nich převažuje nad prvním. 

Respondent C podle mne spadá do kategorie funkčních expertů, protože před tím, než přišel k Straně 

Zelených, působil v jedné neziskové organizaci, která se zabývá transparentností politiky. 

Respondenta D kategorizuji do skupiny "policy analysts", protože se podílel jak na vymezení 

problému, tak na formulaci jeho možných řešení. K tomu nasvědčují informace z provedených 
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rozhovorů, kdy například podle rozhovoru D, pomáhal respondent D s přípravou respondenta C k 

diskuzi ve financování politických stran, která se odehrála v televizním vysílání. (Rozhovor D) 

4.5.4 Tvorba expertízy Strany Zelených k financování politických stran 

Co se týká tvorby expertízy budu v rámci Strany Zelených vycházet jen z provedených rozhovorů, 

protože jednak nedisponuji dokumentem, který by byl obdobou stanov komisí jako u ČSSD, ale taky 

opět na tomto tématu i ve Straně Zelených pracovalo jen několik lidí a podle informací z rozhovorů se 

v tomto případě nejedná o organizovanou skupinu. Sami respondenti hovoří spíše o pracovním týmu. 

Součástí tohoto týmu mohou být i nestraníci. (Rozhovory C, D) 

Tento pracovní tým nejprve provedl analýzu současného stavu financování politických stran a poté 

navrhl body, které by se měly změnit. V průběhu tvorby této expertízy byl respondent D osloven 

organizací GRECO, zda by jim mohl poskytnout zpětnou vazbu na financování politických stran v ČR. V 

té době už expertíza probíhala a organizaci GRECO bylo předloženo 10 bodů, které říkaly, co je podle 

nich na způsobu financování politických stran špatně. Následně GRECO všechny tyto body zmínilo ve 

své hodnotící zprávě (plus některé další), kde navrhovalo úpravy financování politických stran v ČR. 

Právě toto bylo podle respondenta D hlavní motivací se problematikou financování politických stran 

dále zabývat. (Rozhovor D) 

V průběhu expertízy se sepsaly desítky bodů, které by se měly ve financování politických stran podle 

Strany Zelených změnit, nicméně ne všechny byly navrhnuty do zákona o financování politických 

stran, protože by jeho přijetí zproblematizovaly (Rozhovor D). Pro Stranu Zelených je na této 

problematice stěžejní spolupráce s neziskovým sektorem (Rozhovor C, D) Neziskový sektor jim v 

současnosti pomáhá svými odbornými kapacitami, poskytováním například komparativních analýz. 

Další spolupráce s neziskovým sektorem spočívá v účastnění se různých tematických konferencí 

(veřejných). (Rozhovor C) 

Tím, že Strana Zelených prosazované návrhy v oblasti financování politických stran "testuje" sama na 

sobě, jedná se svým způsobem o netradiční věci, které se do té doby neprováděly, a z toho důvodu 

poskytuje centrála SZ ostatním oblastním odnožím školení, jak se tyto věci mají provádět. De facto 

tím tedy realizuje danou policy, ale jen na sobě samé. (Rozhovor D) 

Shrnutí 

Strana Zelených ohledně problematiky financování politických stran do velké míry spolupracuje s 

neziskovým sektorem a co se týká konkrétních opatření, má velkou shodu s organizací GRECO. Tyto 

skutečnosti jsou patrně důvodem, proč má Strana Zelených své teze k financování politických stran 

tak blízké k tezím Rekonstrukce státu. K tomu se zástupci Strany Zelených zúčastní veřejných 

konferencí k financování politických stran, které jsou opět pořádány neziskovým sektorem. 

4.6 ANO 2011 
ANO 2011 je relativně novým hráčem na dnešní politické scéně. První státní dotace se u ANO 2011 

objevují po volbách v roce 2013, kdy získává příspěvek na činnost a na úhradu volebních nákladů. 

Tyto příspěvky dohromady tvoří 44% z celkových příjmů a pohybují se lehce nad hranicí jednoho sta 

milionů korun. (ANO 2011 2013) 

Z politického hnutí ANO 2011 se mi podařilo provést rozhovor pouze s jedním respondentem, nechť 

se označuje jako rozhovor E. 
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Na rozdíl od předešlých dvou politických stran se mi nepodařilo nalézt žádný ucelený dokument, ve 

kterém by byly rozebrány konkrétní teze k financování politických stran. ANO 2011 se tedy sice ve 

volebních tezích hlásilo k tomu, že je zapotřebí změnit financování politických stran, aby se lépe 

potírala korupce, ale neexistuje od něj žádný veřejný podklad, který by jasně říkal, co má ANO 2011 v 

tomto tématu v plánu. 

Politické hnutí ANO 2011 nemá vzhledem ke svému stáří zatím vytvořené vlastní odborné zázemí, 

specifické tematické problémy mají na starosti jednotliví členi poslaneckého klubu. Chybějící kapacitu 

odborného zázemí doplňuje z aparátu ministerstev. Co se týká konkrétnějšího směru ANO 2011 k 

úpravě financování politických stran (vyplývajících z rozhovoru), jedná se o větší transparentnost a 

zavedení nezávislého kontrolního orgánu. (Rozhovor E 2015) 

4.6.1 Východisko pro účast na tvorbě 

ANO 2011 jako aktér má vzhledem k svému druhému nejsilnějšímu postavení v Poslanecké sněmovně 

a zastoupení ve vládě velkou moc ovlivnit proces tvorby nových pravidel financování politických 

stran, procesu se tedy zúčastní z hlediska autority. 

Pokud budu brát jako aktéra svého respondenta z rozhovoru E, bude jeho východisko pro účast také 

autorita, protože získal mandát v Poslanecké sněmovně a má v politickém hnutí ANO 2011 přiděleno 

téma financování politických stran. Kdyby mandát v Poslanecké sněmovně neměl, vůbec by se na 

tvorbě nepodílel. 

4.6.2 Policy work 

Přístup k pracovní činnosti v oblasti veřejných politik u aktéra E nebude z hlediska moci dle mne v 

tomto případě tak jednoznačný, protože ač se sice účastní tvorby politiky z hlediska autority svého 

poslaneckého mandátu, tak tím, že politické hnutí ANO 2011 je na politické scéně teprve chvíli, lze 

jen spekulovat o tom, do jaké míry má aktér E moc rozhodnout o dané politice. Narážím zde na 

samotnou povahu hnutí ANO 2011 a tedy na to, jakou roli v něm má při rozhodování jeho předseda. 

S tím se pojí i problém s určením typu experta. Standardně bych jej zařadil do skupiny 

specializovaných politiků (Polášek, Perottino, Novotný 2014) a tedy s tím spojený typ vědění 

"epistéme", protože se odvíjí od jeho autoritativní pozice. 

4.6.3 Analýza expertních kapacit 

Tím, že politické hnutí ANO 2011 nemá vytvořené pevné odborné zázemí, nelze zde probírat jeho 

organizační strukturu. Z rozhovoru se mi však podařilo zjistit, že dílčí problémy mají na starosti 

jednotliví zvolení poslanci, kteří za jim svěřené téma vyjednávají například s neziskovým sektorem. 

Podle rozhovoru se bude o financování politických stran vyjednávat v rámci koaličních stran, avšak 

není zcela zřejmé, zda se bude respondent E, ač má financování politických stran na starosti, těchto 

jednání účastnit. (Rozhovor E) 

5 Závěr 
Ve své práci jsem se zaměřil na to, jak politické strany vytvářejí svoje teze k financování politických 

stran. Jaká je jejich motivace se touto problematikou zabývat, jaké je jejich expertní vědění a jaký 

mají dílčí politické strany na této problematice zájem. Informace pro svoji práci jsem čerpal z 

primárních a sekundárních dat, tedy z polostrukturovaných rozhovorů a dokumentů. Výběr 

respondentů jsem provedl z těch lidí, kteří byli vyjednavači za problematiku financování politických 



 

20 

 

stran s Rekonstrukcí státu - všechny strany, na které jsem se zde zaměřil, tedy s Rekonstrukcí státu 

určitým způsobem spolupracují (tzn. s neziskovým sektorem). Celkem jsem provedl pět rozhovorů s 

aktéry ze tří politických stran (ČSSD, SZ, ANO 2011). Co se týká sekundárních dat, pracoval jsem s 

dokumenty jako jsou volební programy, výroční finanční zprávy, jednotlivé návrhy politických stran k 

změnám v systému financování politických stran a zákony. 

Celkovým záměrem práce bylo lépe pochopit problematiku tvorby politik v oblasti financování 

politických stran. Z toho důvodu jsem zvolil případovou studii průzkumného typu, která vytváří 

prostor pro další výzkum. 

U politického hnutí ANO 2011 se mi nepovedlo zformulovat odpovědi na dílčí výzkumné otázky ač 

sice prosazuje například ztransparentnění financování politických stran, nicméně se mi nepodařilo 

zjistit konkrétní návrhy, kterými toho chce dosáhnout a tudíž nelze hovořit o tom, jak se tyto 

konkrétní návrhy vytvářely. Další věcí je, že nemá vzhledem ke svému stáří vytvořené vlastní odborné 

zázemí. 

Co se týká motivace aktérů se financováním politických stran zabývat, tak ČSSD se na problematiku 

financování politických stran nedívá jen z toho hlediska, že by chtěla v nějaké míře omezit korupci, 

ale i z hlediska finančního. Tedy, prosazovaným návrhem chce zlepšit financování svého odborného 

zázemí. Hlavní motivací Strany Zelených pak je prosazovanými návrhy zamezit korupci ve financování 

politických stran. 

Česká strana sociálně demokratická se při vytváření návrhu svých tezí inspirovala hlavně v zahraničí, a 

to od politické nadace Friedrich Ebert Stiftung, která spadá pod Sociálně demokratickou stranu 

Německa. Strana Zelených má velkou shodu s organizací GRECO a ostatními subjekty z neziskového 

sektoru, jako je například Rekonstrukce státu. K tomuto tématu využívá i expertízu, kterou generuje 

například Rekonstrukce státu či jiné neziskové organizace zabývající se tématem financování 

politických stran. 

Ohledně expertních kapacit, ČSSD disponuje rozsáhlým odborným zázemím. Její odborné kapacity 

jsou soustředěny jednak v odborných komisích, ale i v Masarykově demokratické akademii. Ač má 

velké množství odborných komisí, financování politických stran je tak specifické téma, že na něj není 

explicitně vytvořena žádná odborná komise. Požadavky na odborné zázemí jsou kladeny z vedení 

strany, ale například i z politického grémia.  

Tím, že Strana Zelených je malou politickou stranou, nemá tak robustní odborné zázemí jako ČSSD. 

Expertíza se v případě financování politických stran generuje především v malém týmu, ale do jisté 

míry využívá i expertízu, kterou generuje neziskový sektor. 

Až na politické hnutí ANO 2011 mají ostatní dvě politické strany na změně systému financování 

politických stran velký zájem. 

Východiska pro účast aktérů 

Východiskem pro účast na tvorbě politik týkajících se financování politických stran je v případě ČSSD 

a ANO 2011 autorita, protože se jedná o strany silně zastoupené v Poslanecké sněmovně a navíc mají 

své zastoupení i ve vládě, nicméně u ČSSD kvůli generování příslušné expertízy lze hovořit i o 
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odbornosti. Východiskem pro účast Strany Zelených je pak vzhledem k jím sepsanému dokumentu a 

velké shodě s Rekonstrukcí státu a organizací GRECO odbornost a řád. 

Policy work 

ČSSD ohledně financování politických stran disponuje jak expertem z kategorie "policy analysis", 

jehož typ vědění je vzhledem k jeho odbornosti techné, tak expertem procesním, jehož typy vědění 

určuji z části jako epistéme a z části jako techné. 

Ve straně Zelených jsem z provedených rozhovorů identifikoval jednoho funkčního experta a jednoho 

experta z kategorie "policy analyst", který se podílel jak na vymezení problému tak i na formulaci jeho 

možných řešení. Tito aktéři zastupují ve Straně Zelených typy vědění epistéme a techné, přičemž 

druhý zmiňovaný typ je u těchto dvou aktérů dominantnější než první zmiňovaný. 

Faktory posuzování policy analytical capacity (PAC) 

Jak ČSSD tak Strana Zelených vytvořili k problematice financování politických stran své konkrétní 

návrhy, které zveřejnili na internetu v příslušných dokumentech a poskytli je tak k veřejné diskuzi, 

tzn. kritice. K vytvoření těchto dokumentů se pojí i to, že dokázaly relativně rychle zareagovat na 

potřebu k tomuto tématu zaujmout nějaký postoj. Zároveň je jejich odborné zázemí otevřeno i 

nestraníkům, což znamená, že generování idejí uvnitř strany je ovlivněno i mimostranickými vlivy. Dál 

se zástupci těchto stran účastnili společných tematických diskuzí. 

Ve výše uvedeném lze vidět čtyři faktory posuzování PAC - organizační struktura generování idejí, 

rychlost reakce na určitý problém, poskytnutí daných idejí k veřejné diskuzi a účastnění se odborných 

diskuzí (tedy vzdělávání se v dané problematice). Na základě toho usuzuji, že míra policy analytical 

capacity je v případě financování politických stran u těchto dvou aktérů vysoká. 

Možný přínos pro zkoumání této problematiky vidím v rozlišení významu financování politických 

stran na základě dvou dimenzí. Tedy na základě toho, zda se jedná jen o finanční obsah (objem), nebo 

i o úpravu pravidel financování politických stran. Na základě tohoto rozlišení je pak možné analyzovat 

dokumenty ze dvou různých pohledů. 
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Já, níže podepsaný ……………………………………………………….. dávám tímto souhlas k záznamu a 

zpracování rozhovoru, pořízeného se mnou za účelem realizace odborných výzkumných záměrů 

PhDr. Martina Poláška, PhD. (FF UK), PhDr. Viléma Novotného, PhD. (ISS FSV UK) a doc. Michela 

Perottina (IPS FSV UK) a na ně navázaných odborných výzkumných záměrů studentů FF UK a FSV UK. 

Prohlašuji tímto též, že jsem byl informován o způsobu, jakým bude s poskytnutými informacemi 

naloženo, a trvám na dodržení následujících podmínek: 

 

1. Získané informace budou využity pouze pro potřeby realizace odborných výzkumných 

záměrů, resp. pro potřeby publikace jejich výstupů (odborné publikační výstupy dle 

metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací RVVI a studentské závěrečné 

práce dle vymezení zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění). 

V případě jakéhokoli dalšího využití bude nutný můj zvláštní souhlas. 

2. Rozhovor se mnou provádějí a informace zpracovávají pouze výše zmínění akademici 

sami, nebo jimi přímo pověřené osoby z FF UK a FSV UK.  

3. Získané informace nebudou v žádné formě poskytnuty třetí straně mimo případ uvedený 

v bodě 1 (tj. mimo jejich využití v rámci odborných publikačních výstupů a studentských 

závěrečných prací). 

4. Získané informace budou v publikačním výstupu v maximální míře anonymizovány. 

Pokud anonymizace nebude z jakéhokoli důvodu možná, budu na tuto skutečnost 

upozorněn a budu moci vznést námitku vůči uvedení informací. Námitce musí být 

vyhověno tak, abych s výslednou podobou využití informace souhlasil. 

5. Nahrávky a přepisy nahrávek mi budou v případě zájmu zpřístupněny. 

6. Bezprostřední kontaktní osobou je pro mě tazatel, který se mnou rozhovor vede: 

 

……………………………………………………………………………………………. 

7. Kontaktní osobou pro koordinaci tazatelů jako celku je PhDr. Vilém Novotný, PhD. 

(vilem.novotny@fsv.cuni.cz).    

 

 

 

……………………………………. 

 

Místo a datum 

 

……………………………………….. 

 

Podpis respondenta 

 

mailto:vilem.novotny@fsv.cuni.cz
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Příloha číslo 2 

Přibližná osnova rozhovoru 

 

Úvod, představení, informovný slouhlas 

 

1. Jaké byly Vaše důvody pro zapojení se do práce na tomto tématu?  (obsahový zájem, pracovní 

povinnost, potřeba mít přehled o dění….). 

2. Kde se na zákonu o financování politických stran dnes pracuje především, ve straně nebo ve 

vládě? (příp. quasivládním orgánu typu „nezávislé komise“ ustavené vládou)?  

3. Pro vládní strany: Jak v přípravě dané policy pomáhá aparát ministerstev, jakou část práce 

ministerstva dělají? 

4. Jaká je v přípravě zákonu o financování politických stran role aparátu strany? (organizuje jednání, 

z aparátu vychází agenda, aparátu se předává projednaná agenda ke schválení nebo třeba zajistí 

místnost, občerstvení, rozesílá účastníkům výsledky a podklady jednání…) 

5. Je zvykem, že poslanec/ministr se s vámi/vaší komisí/oddělením přichází radit?  

Jak se dozvídáte o práci ministra/poslance na dané policy? (informuje vás neformálně, formálními 

kanály typu newsletter, na pravidlených poradách/setkáních nějakého druhu, jen z médií….)? 

6. Jak jste se stal členem komise? (někdo vás doporučil, z titulu funkce, někoho zastupujete…) 

7. Jste za svou práci placen?  

8. Kdo svolává schůze? (pravidelná práce, šéf, tajemník, kolektivní rozhodnutí členů, orgán strany, 

ministerstvo) 

Jak často se scházíte (podle potřeby, pravidelně v návaznosti na nějaký cyklus např. přípravu zákona, 

pravidelně x krát za rok) nebo jak často se účastníte schůzí komise? 

Kdo vám zadává témata práce/odkud přichází podněty (vnitřní rozhodnutí (vedoucí/členové), 

rozhodnutí vyšších/nižších orgánů strany, žádost od poslanců nebo senátorů, popřípadě 

kvantifikovat)? 

9. V jaké výstupy ústí práce vaší komise? (Typy: materiály pro veřejnost (novinové články, internet, 

podklady pro vystupování poslanců či ministrů v médiích, programové dokumenty...), materiály pro 

interní potřebu (texty k vnitrostranické diskusi, podklady pro práci poslanců, ministrů atd.), nebo jiné 

materiály (ptát se jaké).)  

10. Do těchto výstupů ústí vaše práce přímo, nebo musí váš postup ještě někdo schvalovat, nebo 

mu dávat definitivní podobu?  

Pokud musí někdo schvalovat, kdo? 
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11. Je na výstupy Vaší komise nějaká reakce (ať už pozitivní či negativní) a pokud ano, jaká? 

(primárně z vedení strany – na to se vždy zeptat, pokud by to respondent vynechal -, ale i z různých 

pater strany, z aparátu strany, od řadových členů, z médií, z odborných kruhů…).  

12. Dokážete své návrhy prosadit (tj. vaše vlastní návrhy)? Jak se to projevuje? (ať respondent 

pokud možno uvede konkrétní příklad u dané policy; zajímá nás přitom nejen to, jestli něco dokázal 

prosadit skrze komisi, u funkčních expertů nás zajímá zda něco dokázali prosadit jakoukoli cestou, 

třeba osobní vazbou k decision-makers místo formální cesty přes komisi)  

(Příp. doplnit možnostmi: stávají se součástí stranických programů? osvojují si je vaši 

poslanci/ministři v diskusi se zástupci jiných stran nebo při veřejných vystoupeních? stávají se 

věcným záměrem zákonů? předkládá je poslanec/ministr jako konkrétní opatření typu 

paragrafovaného znění zákona?)  

14. Domníváte se, že stávající způsob generování expertízy ve vaší straně odpovídá v zásadě jejím 

potřebám, nebo by se měl změnit? Pokud ano, jak?  

15. Proč podle Vás dochází k nesrovnalostem ve výročních zprávách? 

(Např. ve výkazech příjmů a výdajů - např. Čím je podle Vás způsobeno, že se uvedené celkové příjmy 

liší od provedeného kontrolního součtu všech příjmů?) 

16. Jak probíhá v současnosti vybírání auditorů finančních zpráv? 

(Např. Kdo všechno rozhoduje o tom, jaká auditorská společnost a jaký člověk konkrétně bude audit 

provádět?) 

 

 

 

 

Příloha číslo 3 

DOTAZNÍK PRO ÚČASTNÍKY VÝZKUMU EXPERTNÍCH KAPACIT POLITICKÝCH 

STRAN 

Zvolené odpovědi, prosím, vyznačte zakroužkováním příslušného čísla. Vyplněný dotazník 

nám předejte na začátku hloubkového rozhovoru. Případné nejasnosti můžete vyřešit 

s tazatelem během rozhovoru. 

 

1. Jste členem nějaké politické strany (tj. strany či hnutí)? 
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Ano 1 

Ne 2 

 

2. Pokud jste členem nějaké politické strany, můžete uvést jaké? Vyberte jednu možnost. 

 

1. ANO 2011 

2. ČSSD  

3. KDU-ČSL  

4. KSČM 

5. ODS 

6. Strana zelených 

7. TOP 09 

8. Úsvit přímé demokracie (Tomia Okamury) 

9. Jiná strana / 

hnutí................................................................................................... 

 

3. Pokud jste členem nějaké politické strany, jak dlouho jste členem? Uveďte počet let. 

 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

4. Pokud nejste členem žádné politické strany, k jaké politické straně máte nejblíže? 

Vyberte jednu možnost. 

 

1.  ANO 2011 

2.  ČSSD 
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3.  KDU-ČSL 

4.  KSČM 

5.  ODS 

6.  Strana zelených 

7.  TOP 09 

8.  Úsvit přímé demokracie (Tomia Okamury) 

9.  Jiná 

strana/hnutí......................................................................................................  
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5. Jak dlouho pracujete pro Vaší/Vám blízkou stranou (ať již jako zaměstnanec, člen, nebo 

jako spolupracovník)? Uveďte počet let. 

 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

6. V jakých oblastech jste pracoval/a před tím, než jste začal/a pracovat pro Vaší/Vám 

blízkou stranu nebo v jakých pracujete paralelně s tím, kdy pracujete pro tuto stranu? 

Vyberte z nabízených možností všechny, které se Vás týkají. 

 

1. Akademická sféra         

2. Ministerstvo  

3. Jiná organizace ústřední státní správy než ministerstvo    

4. Krajský (popř. okresní) úřad       

5. Jiná organizace na krajské úrovni veřejné správy     

6. Nestátní neziskový sektor        

7. Komerční sektor         

8. Zahraniční (popř. nadnárodní) organizace veřejné správy   

9. Jiná oblast, prosíme, upřesněte: 

.............................................................................................................   

10. Nemám předchozí pracovní zkušenosti       
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7. Jakým tématům jste se ve své dosavadní práci pro Vaší/Vám blízkou stranu věnoval/a 

či věnujete? Vyberte z nabízených možností všechny, které se Vás týkají. 

 

 

1. Regionální rozvoj 

2. Životní prostředí 

3. Vzdělávání / školství  

4. Zdravotnictví, ochrana veřejného zdraví 

5. Sociální politika, sociální péče, sociální zabezpečení 

6. Finance (veřejné rozpočty, daně, poplatky a clo, finanční kontrola) 

7. Doprava 

8. Cestovní ruch 

9. Územní plánování a stavební řád 

10. Bezpečnost a krizové řízení 

11. Živnosti a podnikání 

12. Zemědělství, vodní hospodářství, správa lesů, myslivost a rybářství 

13. Záležitosti Evropské unie  

14. Vnitřní správa 

15. Mezinárodní vztahy 

16. Věda, výzkum a vývoj 

17. Sport 

18. Trh práce a zaměstnanost  

19. Kultura  

20. Soudy a státní zastupitelství, vězeňství, probace a mediace 

21. Obrana, armáda 

22. Bydlení 

23. Průmysl a obchod 
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24. Energetika a suroviny 

25. Elektronická komunikace a poštovní služby 

26. Požární ochrana 

27. Evidence obyvatel a cestovní doklady 

28. Informační systémy veřejné správy a koordinační výkon veřejné správy 

29. Jiná oblast, prosím upřesněte .................................................................. 

...........................................................................................................................   



 

33 

 

8. Jaké slovo podle Vás nejlépe vystihuje Vaší roli ve vztahu k tvorbě expertizy 
ve Vaší/Vám blízké straně? Pod pojmem „expertiza“ máme na mysli expertizu v oblasti 
veřejných politik (policy). Vyberte jednu možnost.  

 

1. Poradce  

2. Analytik  

3. Komunikátor  

4. Koordinátor  

5. Ředitel  

6. Úředník 

7. Manažer  

8. Plánovač  

9. Výzkumník  

10. Jiné: Uveďte 

........................................................................................................... 

 

 

9. Odhadněte, jaký podíl Vašeho pracovního času pro Vaší/Vám blízkou stranu Vám 
zaberou následující činnosti (v procentech). Vypište číselné hodnoty. Součet hodnot musí 
dát 100 %. 

 

 % 

1. Strategické činnosti (s více než ročním časovým horizontem):  

2. Taktické činnosti (s horizontem 6 – 12 měsíců):   

3. Operativní činnosti (s horizontem do 6 měsíců):   

4. Okamžité „hašení požárů“:  

5. Jiné činnosti:  

Celkem 100 % 
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10. Jak často se v souvislosti se svou prací pro Vaší/Vám blízkou stranu věnujete některé z 
následujících aktivit? Vyberte v každém řádku jednu možnost. 

 

 Nikdy 
Několikrát 

za rok 

Několikrát 

za čtvrtletí 

Několikrát 

za měsíc 

Několikrát 

za týden 

Den

ně 

1. Sběr dat a informací  1 2 3 4 5 6 

2. Vědecký výzkum 1 2 3 4 5 6 

3. Identifikace problémů  1 2 3 4 5 6 

4. Identifikace možných řešení  1 2 3 4 5 6 

5. Vyhodnocení možných 

řešení  
1 2 3 4 5 6 

6. Implementace veřejných 

politik a programů tj. přímý 

podíl na výkonu určité politiky 

(v rámci jakékoli organizace 

státní správy a samosprávy)  

1 2 3 4 5 6 

7. Konzultace nebo 

vyjednávání s politickým 

vedením ministerstev (tj. 

ministr a jeho kabinet). 

1 2 3 4 5 6 

8. Konzultace nebo 

vyjednávání s orgány ústřední 

státní správy (tj. veškerý 

nepolitický aparát ministerstev 

a ostatní orgány ústřední státní 

správy např. ČSSZ, školní 

inspekce apod.).  

1 2 3 4 5 6 

9. Konzultace nebo 

vyjednávání s volenými politiky 

na celostátní úrovni (prezident, 

poslanec, senátor) 

1 2 3 4 5 6 

10. Konzultace nebo 

vyjednávání s orgány územní 

samosprávy (kraje, obce) 

1 2 3 4 5 6 
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11. Konzultace nebo 

vyjednávání s aparátem 

Vaší/Vám blízké strany 

1 2 3 4 5 6 

12. Konzultace nebo 

vyjednávání s dalšími 

zainteresovanými aktéry (např. 

zájmové skupiny apod.) 

1 2 3 4 5 6 

13. Konzultace s veřejností  1 2 3 4 5 6 
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11. Účastníte se v rámci výkonu své práce pro Vaší/Vám blízkou stranu jednání nějaké 

pracovní skupiny, oddělení či komise složené ze zástupců jiných stran, než Vaší/Vám blízké 

strany? (např. koaliční komise, komise složené ze zástupců všech parlamentních stran, 

politické vedení ministerstev které nespravuje Vaše/Vám blízká strana apod.) 

 

Ano 1 

Ne 2 

 

 

12. Pokud se jednání zmíněných v předchozí otázce účastníte, můžete uvést jednu takovou 

skupinu, oddělení či komisi, kterou pokládáte za nejdůležitější? 

 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

13. Absolvoval/a jste v posledních 5 letech vzdělávání zaměřené na následující oblasti? 

Pod pojmem "vzdělávání" máme na mysli školení, semináře, kurzy, stáže atd. bez ohledu 

na to, zda byly, nebo nebyly akreditovány. Nemáme na mysli klasické denní studium 

střední či vysoké školy. Vyberte z nabízených možností všechny, které se Vás týkají. 

 

1. Strategické řízení a plánování 

2. Metody analýzy a tvorby veřejných politik 

3. Evaluace veřejných politik a programů 

4. Komunikace s veřejností nebo zapojování veřejnosti, mediace, facilitace 

5. Manažerské dovednosti (projektový management, řízení lidských zdrojů atd.) 

6. Vůdcovství, leadership 

7. Politiky Evropské unie 

8. Práce s počítačem, zvládnutí nového software, práce se spisovou službou 
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9. Jiná aktivita. Prosím, uveďte jaká: 

......................................................................... 

 

.......................................................................................................................................

...  

10.  Vzdělávání tohoto druhu jsem v posledních 5 letech neabsolvoval/a 

 

 

14. Pokud jste nějakou formu výše zmíněného vzdělání absolvoval/a, jednalo se o 

vzdělávání vnitrostranické příp. obecně organizované Vaší/Vám blízkou stranou? 

 

Ano 1 

Ne 2 
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15. Jak často při své práci využíváte následující zdroje informací? Vyberte v každém řádku 

jednu možnost. 

 

 Nikdy Občas Často 
Velmi 

často 

1. Domácí odbornou literaturu a vědecké 

časopisy 
1 2 3 4 

2. Zahraniční odbornou literaturu a vědecké 

časopisy 
1 2 3 4 

3. Technické a hodnotící zprávy, podkladové 

materiály 
1 2 3 4 

4. Strategické a koncepční dokumenty krajů 1 2 3 4 

5. Strategické a koncepční dokumenty 

z celostátní či nadnárodní úrovně (např. vláda a 

ministerstva, EU apod.) 

1 2 3 4 

6. Konzultace s domácími odborníky 1 2 3 4 

7. Konzultace se zahraničními odborníky 1 2 3 4 

8. Konzultace s kolegy z organizací veřejné 

správy 
1 2 3 4 

9. Informace z masmédií (tisk, televize a rozhlas, 

internetové zpravodajství) 
1 2 3 4 

10. Data z rozpočtů, informace o výdajích a další 

finanční ukazatele 
1 2 3 4 

11. Profesionální poradenství 1 2 3 4 

12. Osobní zkušenost 1 2 3 4 

13. Informace od zástupců komerční sféry 1 2 3 4 

14. Informace od neziskových organizací 

(servisní organizace, think-tanky apod.) 
1 2 3 4 

15. Materiály politických stran 1 2 3 4 
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16. Právní předpisy (zákony)  1 2 3 4 

17. Směrnice, nařízení, vyhlášky a metodické 

pokyny  
1 2 3 4 
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16. Jak důležité je podle Vás následující téma pro Vaší/Vám blízkou stranu? Vyberte 
v každém řádku jednu možnost. 

 

 

V
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1. Důchodová reforma 1 2 3 4 

2. Sociální politika obecně 1 2 3 4 

3. Reforma vysokých škol  1 2 3 4 

4. Vzdělávací politika obecně 1 2 3 4 

5. Elektronizace státní správy (e-government)  1 2 3 4 

6. Fungování veřejné správy obecně 1 2 3 4 

7. Financování politických stran 1 2 3 4 

8. Hospodaření politických stran 1 2 3 4 

 

 

17. Jak důležité je podle Vás následující téma pro voliče Vaší/Vám blízké strany? Vyberte 
v každém řádku jednu možnost. 

 

 

V
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1. Důchodová reforma 1 2 3 4 

2. Sociální politika obecně 1 2 3 4 

3. Reforma vysokých škol  1 2 3 4 

4. Vzdělávací politika obecně 1 2 3 4 
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5. Elektronizace státní správy (e-government)  1 2 3 4 

6. Fungování veřejné správy obecně 1 2 3 4 

7. Financování politických stran 1 2 3 4 

8. Hospodaření politických stran 1 2 3 4 
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SOCIODEMOGRAFICKÉ ÚDAJE + ÚDAJE O VZDĚLÁNÍ 

 

Ve kterém roce jste se narodil/a? 

 

    

 

Jaké je Vaše pohlaví? 

 

Muž 1 

Žena 2 

 

Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání? 

 

1. základní 

2. vyučení bez maturity, střední škola bez maturity 

3. vyučení s maturitou 

4. středoškolské s maturitou - střední odborná škola 

5. středoškolské s maturitou - gymnázium 

6. středoškolské s maturitou - lyceum 

7. vyšší odborné 

8. vysokoškolské bakalářské 

9. vysokoškolské magisterské 

10. vysokoškolské doktorské  

 

Pokud je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání vysokoškolské, můžete uvést jakou vysokou 

školu příp. jaké vysoké školy jste absolvoval? 
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…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 
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Jaký byl obor studia v němž jste dosáhl/a nejvyššího ukončeného vzdělání? Vyberte jednu 

možnost. Pokud jste nejvyššího ukončeného vzdělání dosáhl/a na více školách (např. tituly 

Mgr. ze dvou různých vysokých škol), vyberte z nabízených možností všechny, které se Vás 

týkají. 

 

1. Matematické obory 

2. Geologické obory 

3. Geografické obory 

4. Chemické obory 

5. Biologické obory 

6. Ekologie a ochrana životního prostředí 

7. Fyzikální obory 

8. Informatika a informatické obory 

9. Strojírenství, hutnictví 

10. Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 

11. Potravinářství 

12. Architektura 

13. Stavebnictví, geodézie a kartografie 

14. Doprava a spoje 

15. Interdisciplinární obory 

16. Zemědělství a lesnictví 

17. Lékařství, medicína  

18. Farmaceutické vědy 

19. Zdravotnictví 

20. Filozofie, teologie 

21. Ekonomie, finance, bankovnictví a účetnictví 

22. Hospodářská politika a správa 

23. Ekonomika a management, Business Administration 
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24. Regionální rozvoj 

25. Gastronomie, hotelnictví a turismus 

26. Politologie 

27. Sociologie 

28. Mezinárodní vztahy a diplomacie 

29. Sociální práce, sociální péče  

30. Veřejná a sociální politika 

31. Právo a právní vědy 

32. Veřejná správa 

33. Historie 

34. Žurnalistika a mediální studia  

35. Jazyky a filologické obory  

36. Tělesná kultura, tělovýchova a sport 

37. Pedagogika, učitelství  

38. Psychologie 

39. Teorie a dějiny umění 

40. Vojenství  

41. Jiný obor, uveďte 

který........................................................................................... 
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