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Abstrakt 

Diplomová práce Expertní vědění politických stran v oblasti mandatorních výdajů od 

roku 2006 do současnosti je zaměřena na mechanizmy generování expertízy, kterými 

disponují jednotlivé politické strany při rozhodování o výši mandatorních výdajů.  Práce 

zachycuje volební období, která jsou charakteristická jednak členstvím České republiky 

v Evropské unii spojeným se závazkem plnit Maastrichtská kritéria, dále pak důsledky 

celosvětové hospodářské krize, která se projevila i v české ekonomice. 

 Teoretická část charakterizuje rozpočtovou politiku s důrazem na vývoj a skladbu 

mandatorních výdajů v jednotlivých volebních obdobích, pojednává o organizaci 

politických stran a poradních orgánech, které tvoří kapacity při rozhodování o státním 

rozpočtu. Cílem empirické části práce je zjistit, jak je rozhodování politických stran, 

konkrétně ODS, ČSSD, TOP 09 a ANO 2011, o státním rozpočtu ovlivněno poradními 

orgány. Výzkum je realizován formou rozhovorů s poslanci jednotlivých politických 

stran a ostatními kapacitami, které ovlivňují jejich rozhodování. Výstupy rozhovorů 

jsou porovnány s dokumenty politických stran a makroekonomickými ukazateli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

The thesis Expert Knowledge of  the Political Parties Aimed at Mandatory Spendings 

from 2006 to present  is focused on mechanisms of generating expertisis, which are 

disposed by particular political parties dealing with amount of the manadatory 

spendings. Thesis captures election terms characterized by Czech membership in The 

European Union connected with the obligation of the following Maastricht criteria, then 

the results of the worldwide economical crisis, that took shape also in czech economics. 

The teoretical part characterizes the budgeting policy with the accent on progression and 

structure of the mandatory spendings in particular election terms, deals with the 

organizational theory of political parties and with the policy advisory systems, that 

forms capacities in the decision-making process of the state budget. The objective of the 

empirical part is to find out how policy advisory systems effect the decision making 

process of budgeting by political parties (ODS, ČSSD, TOP 09 and ANO 2011). 

The research is realised by interviews with the Members of Parliament (members of the 

particular political parties). The results of the interviews are compared with the 

documents of political parties and macroeconomical indexes. 

  

Klíčová slova 

Politické strany, Maastrichtská kritéria, expertíza, poradní orgány, mandatorní výdaje, 

veřejné politiky 

 

Keywords 

Political parties, Maastricht criteria, expertise, policy advisory systems, mandatory 

spendings, public policy 

 

Rozsah práce: 119 100 znaků 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval/a samostatně a použila jen 

uvedené prameny a literaturu.  

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.  

 

 

 V Praze dne 16. 5. 2014 Bc. Eva Králová 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu práce panu PhDr. Vilému 

Novotnému, Ph.D. za odborné vedení práce a cenné rady a připomínky při jejím 

zpracování. 

Dále bych velmi ráda poděkovala své rodině za podporu a trpělivost po celou dobu 

mého studia. 

 

 



 

Úvod 

 

Diplomová práce bude zaměřena na to, jakým způsobem mohou politické strany 

ve spolupráci s expertními kapacitami a poradenskými systémy změnit rozpočtový 

proces, konkrétně výši mandatorních výdajů. Pozornost přitom bude věnována „policy 

work“, tedy činnosti v oblasti veřejných politik, tomu jakým způsobem politické strany 

tvoří veřejné politiky. 

Mandatorní výdaje jsou takové, které vyplývají ze zákonů a smluvních závazků 

států. Jejich převážnou část tvoří výdaje na sociální transfery občanům.  

Právo na hmotné zabezpečení ve stáří, v nemoci, při nezpůsobilosti k práci, při 

ztrátě živitele či hmotné nouzi má každý občan státu dle Listiny základních práv a 

svobod [Listina základních práv a svobod; 1992]. Podrobnosti o výši jednotlivých dávek 

jsou upraveny dalšími zákony, ty jsou výsledky politických rozhodnutí. 

Práce bude zaměřena na období po roce 2006. Toto období je zajímavé tím, že 

zahrnuje také důsledky celosvětové hospodářské krize. Za její počátek je považována 

hypoteční krize v USA, té však již předcházela krize způsobená pádem nadhodnocených 

technologických akcií. Jednotlivé státy včetně České republiky neměly dostatek 

regulačních mechanismů na to, aby mohly na tyto změny ve finančnictví a bankovnictví 

okamžitě reagovat. Hospodářská krize se tedy promítla i v českém státním rozpočtu.  

Reakcí na hospodářskou krizi a nárůst rozpočtového schodku byla reforma 

veřejných financí 2007 – 2010, výsledkem bylo mimo jiné zrušení či úpravy nároku na 

vyplácení některých sociálních dávek. Reforma měla také směřovat k tomu, aby Česká 

republika jakožto členský stát Evropské Unie plnila Maastrichtská kritéria [Ministerstvo 

práce a sociálních věcí, 2006].  

Definice problému 

 

Cílem Maastrichtských kritérií je přimět státy Evropské Unie k tomu, aby 

dodržovaly fiskální disciplínu. Politické strany se snaží přesvědčit občany o tom, že 

tohoto dosáhnou snižováním výdajů, jejichž podstatnou část tvoří výdaje mandatorní, 
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převážně sociální transfery. Výzkumným problémem je zjistit, jakým způsobem 

politické strany využívají  poradenské systémy při rozhodování o veřejném rozpočtu. 

Výzkumné cíle, otázky a metody  

 

Výzkumné cíle 

 

Hlavní cíl práce  

1. Hlavním cílem práce je zjistit jak politické strany využívají expertízy a 

poradenských systémů při svém rozhodování o výši mandatorních výdajů. 

Dílčí cíle 

2. Porovnat výši a vývoj mandatorních výdajů státního rozpočtu ČR od roku 2006 

do současnosti. 

3. Zjistit přínos spolupráce politických stran s expertními kapacitami. 

 

Výzkumné otázky 

 

Pokládám si tyto hlavní výzkumné otázky: 

1) S jakými experty a poradenskými systémy politické strany spolupracují? 

2) Jaký je přínos z této spolupráce? 

3) Jaká je struktura mandatorních výdajů? Jak se struktura měnila od roku 2006? 

4) Plní Česká republika Maastrichtská kritéria? 

 

Metody 

 

Co se týče konkrétních metod, tak se bude jednat jednak o analytické metody, 

konkrétně o analýzu programů jednotlivých politických stran a analýzu koncepčních 

dokumentů (stanovy politických stran, vnitřní předpisy, zákony, strategické dokumenty 

a jiné). Nelze opomenout ani analýzu statistických dat, která ilustrují vývoj a strukturu 

mandatorních výdajů.  K formulaci závěru využiji metody syntézy a analogie, cílem 

bude najít spojitosti mezi těmito důležitými faktory, které ovlivňují tvorbu politiky 

týkající se veřejných výdajů. 



 

Bude realizován kvalitativní výzkum formou polostandardizovaných 

hloubkových rozhovorů s představiteli vybraných politických stran, případně s experty, 

kteří s těmito stranami spolupracují. Jelikož se jedná o kvalitativní výzkum zaměřený 

pouze na zástupce některých politických stran, jeho výsledky nebude možné považovat 

za obecně platné. 

 

Hlavní teoretická východiska 

 

Mandatorní výdaje jsou povinnými výdaji státního rozpočtu. Jejich vyplácení je 

stanoveno zákonem, jinou právní normou nebo smluvním závazkem státu. Z hlediska 

makroekonomického se veřejné výdaje dělí na mandatorní a nemandatorní, mandatorní 

se pak dělí na vládní výdaje na nákup zboží a služeb (týkají se financování jednotlivých 

resortů) a transferové výdaje, které směřují k domácnostem (například dávky sociálního 

zabezpečení a státní sociální podpory) [Pavlásek, Hejduková, 2010].         

Česká republika jako jedna z členských zemí Evropské Unie, které jsou zároveň 

členy hospodářské a měnové unie musí plnit Maastrichtská kritéria. Ta,  z hlediska 

veřejných financí, spočívají v tom, „že poměr plánovaného nebo skutečného schodku 

veřejných financí k hrubému domácímu produktu v tržních cenách nepřekročí 3 %“ a 

„že poměr veřejného dluhu v tržních cenách k hrubému domácímu produktu nepřekročí 

60 %“[Česká národní banka, 2004]. 

Dalšími východisky pro mou práci bude teorie veřejné volby, která pojednává o 

způsobech rozhodování o veřejných financích, o způsobech rozhodování jednotlivcem 

či kolektivním orgánem. Vztah veřejné volby a veřejných financí bude charakterizován 

dle teorie Jamese Buchana, kterou prezentuje ve svých pracích ze 70. let – Public 

Choice and Public Finance a Public Finance and Public Choice. 

K charakteristice typologie a organizace politických stran využiji rozdělení 

politických stran dle cílů, které sledují zejména v období voleb (Wolinetz), Krouwelovo 

rozdělení stran, které zohledňuje jejich vývojová specifika a práci Katze a Maira, která 

vystihuje zejména strukturální charakter politických stran. 

Následná kapitola bude zaměřena na kapacitu politických stran dle přístupu 

policy analytical capacity dle Howletta, poradenské systémy politických stran, které 

tuto analytickou kapacitu politických stran determinují, budou rozděleny dle 

Halliganova rozdělení na interní a externí poradenské systémy. 
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Úvod 

Téma své diplomové práce jsem zvolila vzhledem k veřejně velmi 

diskutovanému problému týkajícího se snižování mandatorních výdajů z důvodu 

udržení schodku státního rozpočtu v takové výši, aby byla dodržena Maastrichtská 

kritéria.  

Snižování mandatorních výdajů, které tvoří převážně sociální transfery 

občanům, má negativní dopad na skupiny příjemců sociálních dávek. Veřejné rozpočty 

jsou tedy jedním z významných nástrojů sociální politiky. 

S ohledem na proměnlivost postoje jednotlivých vlád k sociální politice, se 

zaměřuji na období po roce 2006, tedy včetně období, kdy vrcholila světová 

hospodářská krize. Od roku 2004, kdy se Česká republika stala členským státem 

Evropské unie a zavázala se tak k plnění Maastrichtských kritérií, se naplňování cílů 

sociální politiky a požadavky osob, které se ocitnou v situaci či věku, kdy jsou odkázáni 

pouze na příjem sociálních dávek, dostává do konfliktu se snahou o udržení optimální 

bilance státního rozpočtu. 

Výdaje na sociální ochranu členských států Evropské unie se od roku 2006 do 

roku 2011 pohybovaly v rozmezí mezi 26,7 až 29 procenty hrubého domácího produktu. 

V České republice se ve shodném období pohybují v rozmezí mezi 18 do 20,4 procenty 

hrubého domácího produktu, tedy pod průměrnou hodnotou [Český statistický úřad, 

2012].  

Klíčovým aktérem, rozhodujícím o státním rozpočtu, jsou politické strany, které 

mají své zástupce ve vládě a parlamentu a disponují mocenskými zdroji. České politické 

strany mají svá specifika, odlišné cíle a motivaci. Jejich cílem už není pouze 

reprezentovat zájmy občanů na principech zastupitelské demokracie, ale také 

formulovat odborná řešení veřejně politických problémů. Kvalifikované rozhodování 

založené na odbornosti a dostatečných znalostech je od politických stran očekáváno 

také ze strany společnosti. Od 70. let 20. století, v souvislosti se změnami role státu a 

požadavky na institucionalizaci a profesionalizaci veřejné správy, proto dochází 

k propojení politiky a expertízy, která se tak stává významným nástrojem argumentace 

Sestavování státního rozpočtu je sice záležitostí spíše technickou, která vyžaduje 

odborné znalosti, nicméně zároveň je jedním z významných politických témat, tento 

proces je tedy rámován politickým zadáním. 

. 
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Má diplomová práce je zaměřena na využití expertízy a poradenských systémů 

zástupci politických stran. S ohledem na to, že se politické strany zabývají velmi 

širokým spektrem záležitostí, jsem se zaměřila na expertní vědění v oblasti 

mandatorních výdajů od roku 2006 do současnosti.  

Práce je rozdělena na tři kapitoly. První z nich charakterizuje použité metody 

výzkumu, cíle práce a výzkumné otázky. Následující část je věnována rozpočtové 

politice, skladbě státního rozpočtu, struktuře mandatorních výdajů, zahrnuje přehled 

politického vývoje ve sledovaném období, makroekonomických ukazatelů a plnění 

Maastrichstkých kritérií v jednotlivých letech. 

Třetí kapitola je zaměřena na proces tvorby politik politickými stranami při 

rozhodování o státním rozpočtu, vycházím zde z typologie politických stran, jejich 

analytické kapacity a poradenských systémů, které mají při rozhodování k dispozici. 

Čtvrtá kapitola shrnuje poznatky zjištěné prostřednictvím rozhovorů se zástupci 

vybraných politických stran, popisuje jejich charakter dle Krouwelovy typologie 

a způsoby generování expertízy. 

V závěrečné části práce porovnávám teoretické poznatky s výstupy výzkumu 

a snažím se tak odpovědět na výzkumné otázky, které jsem si stanovila.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

1 Metody, výzkumné cíle a otázky 

Tato část je věnována podrobnější charakteristice metod, které jsem využila 

k výzkumu. Dále shrnuje výzkumné cíle a otázky, na něž se snažím v této práci 

prostřednictvím výzkumu odpovědět. 

 

1.1 Výzkumné cíle a otázky 

Hlavním výzkumným cílem mé diplomové práce je zjistit jak politické strany 

využívají expertízy a poradenských systémů při svém rozhodování o mandatorních 

výdajích státního rozpočtu. Kromě toho jsem si stanovila dva vedlejší cíle. Prvním 

z nich je zhodnocení přínosu spolupráce politických stran s experty a poradenskými 

systémy. Druhým je porovnání výše a vývoje mandatorních výdajů od roku 2006 

do současnosti. Snažím se nalézt odpovědi na tyto výzkumné otázky: 

S jakými experty a poradenskými systémy politické strany spolupracují? 

Jaký je přínos z této spolupráce? 

Jaká je struktura mandatorních výdajů? Jak se struktura měnila od roku 2006? 

Plní Česká republika Maastrichtská kritéria? 

 

1.2 Charakter dat a způsob sběru 

První část výzkumu spočívala ve studiu a analýze dvou kategorií stranických 

dokumentů. První kategorii tvoří zejména stanovy všech zkoumaných politických stran, 

na základě kterých jsem získala přehled o organizační struktuře politické strany nebo 

hnutí, kterou jsem v rámci rozhovorů ověřovala a navázala tak na způsoby rozhodování 

jednotlivých politických stran. Druhou kategorií jsou programy politických stran 

a hnutí, které vystihují zejména zaměření a preference, které mají vliv také konkrétně 

na rozhodování o mandatorních výdajích. 

Kromě stranických materiálů má příprava zahrnovala také analýzu 

makroekonomických ukazatelů, které jsou uvedeny ve druhé části práce, konkrétně výše 

deficitu v jednotlivých letech či údajů vztahujících se k plnění Maastrichtských kritérií, 

a to proto, že rozhovor obsahuje také otázky týkající se vývoje mandatorních výdajů. 

Tyto otázky jsou sice obecné, ale během rozhovoru je třeba pohotově reagovat 

a v případě potřeby doplnit specifičtější podotázku, která předchozí odpověď upřesní či 

vyjasní, což vyžaduje určitou úroveň znalosti problematiky.  
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Druhá část výzkumu je realizována prostřednictvím hloubkových 

polostrukturovaných rozhovorů zaměřených na způsoby generování expertízy v oblasti 

rozhodování o státním rozpočtu a výši mandatorních výdajů.  

Před samotnou realizací výzkumu jsem ověřila správnost, srozumitelnost 

a vhodnou formulaci otázek prostřednictvím pilotního rozhovoru se členem politické 

strany, který byl také poslancem Federálního shromáždění v roce 1992, zároveň byl 

opakovaně zvolen do zastupitelstva statutárního města. Tento politik má tedy zkušenosti 

s prací politické strany na centrální i komunální úrovni, nicméně přímo pro účely mého 

výzkumu není vhodným respondentem. 

Celkem byli dotazováni 4 členové poslaneckých klubů a politických stran, které 

ve sledovaných volebních obdobích hrály či hrají klíčovou roli při rozhodování 

o státním rozpočtu. Reprezentované strany měly svého člena na postu ministerstva 

financí, předsedy vlády nebo jejich poslanci byli na straně, která předkládá Poslanecké 

sněmovně návrh státního rozpočtu. Výzkum je tedy zacílen na poslance za ODS, ČSSD, 

TOP 09 a STAN a hnutí ANO 2011. 

Kromě toho, že jsou vybraní respondenti poslanci Parlamentu České republiky, 

většina z nich má také četné zkušenosti s politickou činností na komunální či krajské 

úrovni.  

Jeden z respondentů byl také v předcházejícím volebním období na pozici 

ministra a ve stávajícím volebním období je členem rozpočtového výboru, předsedou 

poslaneckého klubu, mimoto byl v letech 2002 – 2010 primátorem statutárního města. 

Do funkce poslance za ODS byl zvolen ve volbách v roce 2010 a 2013. 

Druhý respondent byl zvolen ve volbách v roce 2013 poslancem a současně již 

od roku 1998 zastává funkci starosty jedné menší obce v Moravskoslezském kraji. 

Tento poslanec není členem žádné politické strany, ani v minulosti členem nebyl. 

Ve volbách do poslanecké sněmovny kandidoval na kandidátce TOP 09 a STAN. Je 

členem poslaneckého klubu TOP 09 a STAN. Pro účely tohoto rozhovoru byl rozhovor 

upraven a zaměřen na získávání expertízy v poslaneckém klubu. 

Třetím respondentem je poslanec ČSSD, který tuto funkci zastával ve všech 

sledovaných volebních obdobích, současně je místopředsedou strany, v těchto volebních 

obdobích je také členem zastupitelstva statutárního města. 
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 Pouze jeden z respondentů nemá předchozí zkušenosti s výkonem funkce 

na komunální úrovni a kvalifikoval se pouze ve volbách do poslanecké sněmovny 

v říjnu roku 2013 za hnutí ANO 2011. 

Pro účely výzkumu jsem oslovila poslance reprezentující Moravskoslezský kraj. 

Tuto lokalitu jsem zvolila s ohledem na lokalizaci mého bydliště, tedy z důvodu lepší 

dostupnosti, a kontaktů, které mi umožnily s touto skupinou respondentů hovořit. Tyto 

aspekty však mohou mít vliv na objektivitu výzkumu a způsobovat jisté zkreslení 

informací. Zkreslení může souviset také s tím, že Moravskoslezský kraj je, v porovnání 

s ostatními kraji, dle statistik územním potýkajícím se s vyšší mírou registrované 

nezaměstnanosti, v roce 2012 dosahovala hodnoty 12,34 procent [ČSÚ, 2014b]. Tento 

ukazatel spolu s dalšími faktory může zvyšovat citlivost Moravskoslezského kraje ke 

snižování mandatorních výdajů a vzbuzovat tak větší zájem o tuto problematiku 

ze strany politiků. 

Rozhovor obsahuje otázky týkající se hodnot v politické straně či poslaneckém 

klubu, organizační struktury a způsobů rozhodování Podstatná část je tvořena otázkami 

zaměřenými na získávání expertízy a využití poradenských systémů. Třetí část zahrnuje 

otázky zacílené na postoj k výši mandatorních výdajů, schodku státního rozpočtu 

a nastavení Maastrichtských kritérií. Součástí rozhovoru jsou také otázky na předchozí 

politické a jiné profesní zkušenosti. 

 

1.3 Průběh sběru dat 

Celkem jsem uskutečnila 4 rozhovory s poslanci Parlamentu České republiky 

(ANO 2011 – respondent 1, ODS – respondent 2, ČSSD – respondent 3, TOP 09 a 

STAN – respondent 4). 

Tímto se bohužel nepodařilo naplnit původní záměr, a to zrealizovat rozhovory 

alespoň se dvěma respondenty z každé zúčastněné strany a také alespoň dva rozhovory 

s odborníkem, který s politickou stranou spolupracuje, ale není jejím členem. Důvodem 

tohoto nedostatku byla nízká ochota zúčastnit se výzkumu, vzhledem k obavám 

z poškození jména, nedůvěře, někteří potencionální respondenti měli strach také z toho, 

že nebudou schopni odpovědět na všechny otázky. Významnou roli hrála také 

zaneprázdněnost politiků. 

Svůj zájem o rozhovor s poslanci jsem vyjádřila přímo prostřednictvím 

telefonátů s asistenty poslanců, neoslovovala jsem je emailem z důvodu vyšší efektivity 



 

8 

 

při osobním telefonickém dotázání. Již v této fázi, která předcházela samotnému 

výzkumu, jsem spatřila rozdíly ve způsobu organizace a plánování programu poslanců. 

Někteří poslanci se chtěli domluvit přímo se mnou. Jeden z nich chtěl rozhovor poslat 

předem a při následné realizaci byla patrná pečlivá příprava odpovědí. Dvěma 

poslancům v podstatě program plánovala asistentka či asistent poslance. Jednoho 

respondenta jsem se odhodlala se žádostí o rozhovor navštívit osobně v poslanecké 

kanceláři, mému požadavku vyhověl a hned bez přípravy také rozhovor absolvoval. 

Jak jsem již nastínila, rozhovory se třemi poslanci se uskutečnily v jejich 

regionálních poslaneckých kancelářích. Rozhovor s panem starostou byl realizován 

přímo na půdě obecního úřadu v kanceláři starosty. 

Rozhovory trvaly průměrně 30 minut, byly nahrávány na diktafon, nejsou celé 

přepisovány, ale v práci jsou použity doslovné citace těchto rozhovorů. Své svolení 

s nahráváním a citováním pasáží z rozhovorů stvrdili 2 respondenti podpisem 

informovaného souhlasu. Dva poslanci nepocítili potřebu podepisovat tento dokument 

a informovat se tak o přesném způsobu využití dat. Všichni respondenti vyjádřili zájem 

o výsledky výzkumu a chtějí zaslat finální verzi mé diplomové práce. S neochotou 

zúčastnit se výzkumu jsem se u respondentů nesetkala. 

 

1.4 Zpracování dat a analýza výstupů 

Rozhovory nejsou v práci přepisovány jako celek, využívám pouze citace 

týkající se jednotlivých zkoumaných oblastí. Citace jsou očištěny od dialektů 

a případných chyb souvisejících s větnou skladbou. Přínos je zejména v obsahové 

náplni rozhovorů.  

K analýze dat z jednotlivých rozhovorů jsem využila metodu podobnou 

tematické analýze[Hendl, 2008: 208], která je jednou z metod analýzy kvalitativního 

výzkumu.  

Rozhovory byly nahrávány na diktafon po předchozím písemném či ústním 

souhlasu respondenta. Při analýze je kladen důraz na zachování anonymity a nejsou 

uváděny informace, které by vědomě vedly k identifikaci respondenta. Analýza dat 

spočívala ve vyhledávání klíčových kódů v jednotlivých nahrávkách, jejich propojením 

jsem získala jednotlivá témata. Tato témata se snažím vztahovat k teoretickým 

východiskům, zejména pak k typovému určení jednotlivých politických stran, které 
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usnadní identifikovat mechanismy prosazování expertízy k rozhodujícím orgánům 

politické strany. 

V první fázi analýzy jsem si poslechla všechny nahrávky v pořadí shodném 

s pořadím jejich pořízení. Následoval ruční doslovný přepis zvukových záznamů, a to 

z důvodu lepší orientace v textu. Při čtení jsem si barevně vyznačila části, které zařadím 

do své práce. Zpozorovala jsem odchylky v odpovědích na otázky a odbočky, které se 

vztahovaly zejména k zaměření respondentů, tedy k oblastem zájmu související s jejich 

prací ve výborech Poslanecké sněmovny. Zejména v části věnované otázkám názoru, se 

projevily odlišné postoje odrážející příslušnost k pravicové či levicové části politického 

spektra. 

Dle teoretických východisek jsem rozdělila vybrané části do čtyř tematických 

oblastí: 

 předchozí politické a profesní zkušenosti poslance; 

 organizace strany, její hodnoty a způsoby rozhodování; 

 využití expertízy a poradenských systémů; 

 postoj k mandatorním výdajům a Maastrichtským kritériím. 

K těmto oblastem jsem přiřadila vybrané citace z nahrávek a doplnila je 

o teoretické poznatky vycházející ze stranických dokumentů a níže popsaných 

teoretických východisek. 
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2 Rozpočtová politika 

Vzhledem k tomu, že je práce zaměřena na expertní vědění v oblasti 

mandatorních výdajů, nastiňuji v této kapitole skladbu státního rozpočtu, podíl 

mandatorních výdajů na celkových výdajích v jednotlivých volebních obdobích, 

makroekonomické ukazatele, které souvisí s plněním Maastrichtských kritérií a způsoby 

rozhodování o veřejných financích. Začínám obecnou charakteristikou rozpočtové 

politiky, z důvodu vymezení oblasti, na niž se orientuji. 

Rozpočtová politika je veřejnou politikou, jejímž prostřednictvím vláda realizuje 

své programové cíle. Vlády využívají rozpočet také ke kontrole svých fiskálních 

záležitostí. Rozpočtová politika je procesem utváření daňové soustavy a veřejných 

výdajů s cílem a) napomoci utlumit výkyvy hospodářského cyklu; b) přispět 

k zachování rostoucí ekonomiky s vysokou zaměstnaností bez vysoké a kolísavé inflace 

[Samuelson, 1995: 385]. 

Cíle rozpočtové politiky jsou naplňovány rozpočtovou soustavou. Tu tvoří 

veřejné rozpočty a mimorozpočtové fondy. Státní rozpočet České republiky je klíčovým 

nástrojem rozpočtové politiky a nejvýznamnějším prvkem veřejných rozpočtů. Je 

každoročně schvalován a má podobu zákona. Státní rozpočet má tři základní funkce, 

stabilizační, alokační a redistribuční. Rozpočtové položky se třídí z několika hledisek, 

základním tříděním je však druhové, které člení operace na příjmy, výdaje 

a financování. Základní schéma státního rozpočtu má tuto podobu [Peková, 2008: 153]: 

Tabulka č. 1 Schéma státního rozpočtu 

Příjmy Výdaje 

Běžné: 

 Daňové: 

- svěřené daně 

- sdílené daně 

- cla 

- správní poplatky 

- povinné příspěvky na soc. zabezpečení a 

státní politiku zaměstnanosti 

 Nedaňové: 

- příjmy z pronájmu majetku 

- příjmy od OS, PO, z podniků 

- odvody ČNB 

- přijaté úroky 

- přijaté sankce za porušení rozpočtové 

kázně 

- ostatní 

- přijaté dotace 

Běžné (neinvestiční): 

 Alokační: 

- mzdy a platy 

- povinné pojistné za zaměstnance 

- materiálové 

- energie, apod. 

 Redistribuční: 

- transfery, dotace – účelové 

-                                   neúčelové 

- OS, PO, podnikům, obč. sdružením, 

obcím a krajům, mimorozpočtovým fondům 

- úroky 

- důchody 

- sociální dávky 

- platby do zahraničí 

- ostatní 
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- běžné neinvestiční dotace 

z mimorozpočtových fondů apod. 

Kapitálové: 

- z prodeje akcií a majetkových podílů 

- příjmy z emise státních obligací 

- přijaté splátky z vládních úvěrů, 

půjček 

- ostatní 

Kapitálové (investiční): 

- na hmotný a nehmotný majetek 

- nákup cenných papírů 

- investiční účelové dotace OS, PO, 

obcím a krajům 

- investiční půjčky různým subjektům 

- splátky úvěrů a půjček 

- ostatní 

 

Státní rozpočet je každoročně navrhován Ministerstvem financí, schvalován 

vládou a ve třech čteních projednáván v poslanecké sněmovně. Sestavuje se na základě 

zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech.  

 

2.1 Veřejné příjmy 

Veřejné příjmy jsou zdrojem krytí veřejných výdajů a představují tedy v případě 

politiky vyrovnaného rozpočtu rozpočtové omezení. Rozhodujícím zdrojem příjmů jsou 

příjmy daňové. Klíčovou funkcí veřejných příjmů je zabezpečit dostatečné množství 

finančních prostředků na financování výdajů a alokovat je hlavně na zajištění veřejných 

statků [Peková, 2008: 268]. 

Veřejné příjmy se dělí dle několika hledisek. Dělení dle zákona o rozpočtových 

pravidlech je uvedeno v tabulce č. 1. Obecně lze příjmy státního rozpočtu rozdělit 

z hlediska návratnosti na nenávratné, které do rozpočtu plynou ze strany občanů či firem 

a nemusí se vracet, jedná se zejména o poplatky, daně či dávky, a návratné, které jsou 

součástí rozpočtu jen omezenou dobu a poté se vracejí, jedná se o bankovní úvěry, 

příjmy z emise obligací či státních pokladničních poukázek apod.[Peková, 2008: 270]. 

 

2.2 Veřejné výdaje 

Veřejné výdaje představují vztahy rozdělení a využití veřejných rozpočtů a 

mimorozpočtových fondů. Veřejnými výdaji se financují netržní činnosti státu a územní 

samosprávy. Veřejné výdaje plní trojí funkci: 

 stabilizační – těmito výdaji se stát snaží ovlivnit ekonomiku, zejména hospodářský růst 

a zaměstnanost. Patří zde například výdaje na nákup zboží a služeb pro veřejný sektor. 

 alokační – cílem je zabezpečit veřejné statky pro obyvatelstvo, jsou to výdaje na nákup 

zboží a služeb, výdaje na zabezpečování veřejných statků prostřednictvím veřejného 
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sektoru, ale i veřejnými zakázkami u soukromého sektoru. Alokační výdaje sice rostou, 

ale jejich podíl na celkových výdajích dlouhodobě klesá nebo stagnuje, protože dochází 

ke zvyšování podílu redistribučních výdajů. 

 redistribuční – jedná se zejména o peněžní transfery subjektům, jejich cílem je 

snižování rozdílu v majetku a v důchodech. Jedná se o účelové i neúčelové dotace, 

příspěvky a plošné i adresné sociální dávky [Peková, 2008: 214 - 215]. 

 

2.2.1 Mandatorní výdaje 

Podstatná část výdajů státního rozpočtu je pravidelně odváděna do různých 

oblastí. Na rozdíl od ostatních výdajů jsou tyto odváděny „povinně“, tedy na základě 

zákona, jiné právní normy nebo na základě smluvního závazku. Tyto výdaje jsou 

nazývány mandatorními. 

Mandatorní výdaje patří do skupiny takzvaných plánovatelných výdajů, jinými 

slovy takových, jejichž rozložení lze přesně naplánovat nejen v horizontu jednoho 

fiskálního roku, ale také v dlouhodobém časovém horizontu, v rozpočtové prognóze. 

Mandatorní neboli obligatorní výdaje tvoří největší objem plánovatelných výdajů, patří 

zde například výdaje na starobní důchody, na vzdělání, na podporu v nezaměstnanosti, 

obranu a podobně. U těchto výdajů je poměrně obtížné snižování jejich výše, protože se 

zpravidla jedná o zákonné úpravy, které podléhají politickému vyjednávání 

v parlamentu [Peková, 2008: 221 - 222].  

Celkové mandatorní výdaje státního rozpočtu se každým rokem zvyšují a jejich 

podíl na výdajích státního rozpočtu, je v roce 2013 očekáván ve výši 58,4 %. 

V porovnání se schváleným rozpočtem roku 2013 dochází ke zvýšení podílu 

mandatorních výdajů státního rozpočtu na celkových výdajích státního rozpočtu o 0,1% 

[Poslanecká sněmovna ČR, 2013]. 
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Tabulka č. 2 Podíl mandatorních výdajů na celkových výdajích státního rozpočtu (v 

mld. Kč) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Schválený 

rozpočet 2013 

Výdaje SR 

celkem 
1 092,3 1083,9 1167,0 1156,8 1155,5 1189,7 1180,8 

Mandatorní 

výdaje 

celkem 

554,5 581,8 622,0 628,1 652,7 690,8 688,7 

Podíl MV 

na výdajích 

SR v % 

50,8 53,7 53,3 54,3 56,5 58,1 58,3 

Zdroj: Zpráva k návrhu zákona o státním rozpočtu pro rok 2014, Ministerstvo financí 

 

Podíl mandatorních výdajů na příjmech státního rozpočtu je v roce 2014 

očekáván ve výši 64,3 %, což je o 0,6 % více než v roce předchozím. 

Z tabulky je patrná rostoucí tendence jak celkových výdajů, tak i samotných 

mandatorních výdajů a tedy i jejich podílu na celkových výdajích státního rozpočtu. 

Politickými stranami je tímto ilustrována nutnost tyto výdaje snižovat, což však často 

vede k negativním sociálním důsledkům pro občany. 

 

2.2.1.1 Členění mandatorních výdajů 

Podle návrhu zákona o státním rozpočtu z roku 2002 se mandatorní výdaje člení 

do těchto skupin: 

a) Mandatorní výdaje dané zákonem – jedná se například o dávky sociálního 

zabezpečení, státní sociální podpory, státní příspěvky na penzijní připojištění či stavební 

spoření, výdaje na dluhovou službu, odvody státu na zdravotní pojištění. 

b) Mandatorní výdaje vyplývající z jiných právních norem a z jiných smluvních 

závazků -  například hypotéční úrokové podpory, souhrnné pojištění vozidel, vládní 

úvěry, odvody a příspěvky do rozpočtu EU. 

c) Quasi  - mandatorní výdaje – jedná se o dlouhodobé záruky státu dané zákony, 

jsou podstatnou výdajovou položkou, nicméně se o nich méně hovoří než 

o mandatorních výdajích. Patří zde výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti, kapitolu 

ministerstva obrany, zahraniční pomoc, mzdy zaměstnanců veřejné správy, platy 

duchovních a administrativních pracovníků a investiční pobídky. 
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2.3 Rozpočtový deficit 

Nerovnováhou mezi příjmy a výdaji státního rozpočtu vzniká takzvaný 

rozpočtový deficit. Deficit státního rozpočtu nelze jednoznačně hodnotit jako negativní, 

stejně tak přebytek nelze hodnotit jako pozitivní. Pro objektivní zhodnocení výsledku 

hospodaření státu je třeba hodnotit spíše příčiny, které vedly k deficitu či přebytku. 

Významnou příčinnou deficitu je zejména růst mandatorních výdajů státu. 

Je třeba rozlišovat mezi schváleným návrhem například deficitního rozpočtu, 

jakožto finančním plánem a skutečným výsledkem hospodaření s veřejnými prostředky. 

Významný vliv na to má zejména schopnost odhadu, ale také široká škála 

nepředvídatelných faktorů, které mohou způsobit například fakt, že plánovaný 

vyrovnaný rozpočet se reálně stane schodkovým. Cílem koncepce vyrovnaného státního 

rozpočtu je dosáhnout co největší hospodárnosti v rozpočtové sféře a neplýtvat 

veřejnými prostředky [Peková, 2008: 455]. 

Od roku 2006 a stejně tak i několik let předtím se mnoho zemí včetně České 

republiky potýká se schodkovým rozpočtem. Protože na tento schodek mají vliv také 

deficity rozpočtů samosprávných celků či parafiskálních fondů, je třeba příčiny hledat 

v celé rozpočtové soustavě, nikoli pouze na nejvyšší úrovni. 

Veřejné příjmy jsou tvořeny zejména (z 90 %) daňovými příjmy, plnění 

příjmové strany rozpočtu je tedy dáno zejména nastavením „daňového kalendáře“. 

Výdajová strana je dána rozpočtovými pravidly. 

Z hlediska krátkodobé nerovnováhy rozlišujeme tři druhy deficitu: 

a) saldo navržené vládou a schválené parlamentem  - jedná se o plán vyjadřující 

záměr vlády o hospodaření s veřejnými prostředky. Na vědomí jsou vzaty také 

makroekonomické odhady o působení vnějších vlivů. 

b) důsledek okamžitých peněžních toků – takové saldo vzniká během rozpočtového 

roku. 

c) saldo na konci rozpočtového roku – výsledek hospodaření vlády a odraz vnějších 

vlivů [Ochrana, 2010: 138]. 

Podle příčin se deficit dělí na aktivní, který vznikl nastavením expanzivní 

politiky či například kvůli zvýšení důvěry voličů a pasivní deficit vzniklý na základě 

příčiny, kterou vláda nedokáže přímo ovlivnit, jedná se například o hospodářský pokles 

či růst inflace. 
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Deficit vzniká jako: 

a) deficit vzniklý z důvodu zvýšení rozpočtových výdajů při konstantních příjmech 

b) deficit způsobený poklesem příjmů rozpočtu při nezměněných výdajích 

c) deficit způsobený růstem výdajů i příjmů 

d) deficit způsobem výdajů a poklesem příjmů 

Typy deficitu mají různý vliv na makroekonomické veličiny[Ochrana, 2010: 261]. 

Míra zadlužení státu je Ministerstvem financí měřena dle fiskálních 

Maastrichtských kritérií. Cílem těchto kritérií je snaha přimět státy Evropské Unie 

k tomu, aby dodržovaly fiskální disciplínu a směřovaly tak k vyrovnanému 

či přebytkovému hospodaření. To by mělo poskytnout prostor pro snižování vládního 

dluhu a umožnit fungování automatických stabilizátorů.  

„Fiskálními kritérii jsou: 

a) kritérium schodku vládního sektoru k hrubému domácímu produktu, 

což je poměr schodku vládního sektoru vyjádřený ke hrubému domácímu produktu 

v tržních cenách. Tento úhrnný schodek by neměl překročit 3 %. 

b) kritérium hrubého veřejného dluhu k hrubému domácímu produktu, 

což je poměr hrubého dluhu vládního sektoru v nominální hodnotě vyjádřený ke 

hrubému domácímu produktu v tržních cenách. Tento poměr by neměl překročit 60 %. 

Hrubý dluh vládního sektoru znamená hrubý úhrn dluhů (emitované cenné papíry, 

přijaté úvěry) ke konci roku, konsolidovaných uvnitř a mezi jednotlivými subsektory 

vlády.“ [Ministerstvo financí ČR, 2007] 

Maastrichtská kritéria jsou jednou z podmínek vstupu státu do Evropské unie 

a měnové unie a činí některým zemím poměrně velké potíže. Kromě výše zmíněných 

zde patří tato: 

c) cenová stabilita – v období jednoho roku před vstupem do měnové unie 

nepřesáhne inflace měřená spotřebitelskými cenami průměr tří zemí s nejnižší inflací 

o více než 1,5 %; 

d) stabilita dlouhodobých nominálních úrokových měr – rok před vstupem tyto 

úrokové míry nemají převýšit o více než 2 % průměr stejného ukazatele ve třech zemích 

s nejnižší inflací; 

e) měna země – má být bez velkých výkyvů, dva roky před vstupem nesmí být 

devalvována a musí dodržovat kurzové rozpětí stanovené v ERM [Neumann, 

Žamberský, Jiránková, 2010: 149].  
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2.4 Vývoj makroekonomických ukazatelů, sociálních důsledků 

a plnění Maastrichtských kritérií v letech 2006 – 2013 

Tato kapitola je přehledem bodů z programů jednotlivých vlád 

a makroekonomických ukazatelů, které ilustrují skutečné výsledky hospodaření státního 

rozpočtu, v jednotlivých volebních obdobích. 

V roce 2008 zasáhla svět počínaje USA světová hospodářská krize, podobně 

jako v dalších zemích došlo v roce 2009 v České republice k překročení 3 % hranice 

deficitu rozpočtu a hrubý veřejný dluh meziročně vzrostl, ten byl však stále hluboko 

pod hranicí 60 %. Více než celkový dluh bylo však varovným signálem rychlé tempo 

zadlužování projevující se rozpočtovými deficity. Česká ekonomika byla vzhledem 

k ostatním zemím Evropské unie relativně mírně zadlužená, ale s vysokým 

rozpočtovým deficitem [Potužáková, 2012: 14 - 24]. 

Česká ekonomika v roce 2008 v podstatě nebyla zasažena krizí přímo, zasáhl ji 

však propad zahraniční poptávky a velmi silná recese v Německu, na kterém je česká 

ekonomika závislá. 

Níže uvádím konkrétní přehled vývoje výdajů státního rozpočtu České republiky 

a sociálních dopadů v jednotlivých volebních obdobích. 

 

2.4.1 Volební období 2006 – 2010 (vláda koalice ODS) 

V červnových volbách v roce 2006 zvítězila ODS v čele s předsedou 

Miroslavem Topolánkem, ten byl také pověřen k sestavení vlády. Takto sestavená vláda 

však nezískala důvěru Poslanecké sněmovny a po krátkém trvání byla nucena podat 

demisi. Po dlouhých jednáních, která skončila až v lednu 2007, sestavil Miroslav 

Topolánek novou vládu. Vytvořil koaliční kabinet, který sestával ze členů ODS, 

 KDU – ČSL a Strany zelených. V Poslanecké sněmovně tyto strany disponovaly 

potenciálem se 100 hlasy. Topolánkův kabinet vládl až do března 2009, kdy mu byla 

vyslovena nedůvěra. 

Po pádu druhé Topolánkovy vlády, se dosavadní koaliční partneři a opoziční 

ČSSD dohodli na vzniku úřednické vlády, jejím předsedou se stal statistik Jan Fischer. 

Fischerem sestavená vláda získala důvěru Poslanecké sněmovny. Měla být pouze 

vládou dočasnou, nicméně fungovala až do voleb v květnu roku 2010 a mimo jiné 

dokončila i funkci českého předsednictví EU (1. 1. 2009 – 30. 6. 2009). 
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Funkci ministra financí plnili v tomto volebním období Vlastimil Tlustý (4. 9. 

2006 – 8. 1. 2007), Miroslav Kalousek (9. 1. 2007 – 8. 5. 2009) a Eduard Janota (8. 5. 

2009 – 13. 7. 2010). 

 

2.4.1.1 Návrhy úprav týkající se sociální politiky státu a snižování 

mandatorních výdajů 

V době působnosti Topolánkovy vlády došlo k novelizaci zákona č. 435/2004 

Sb. o zaměstnanosti a došlo ke změnám zákona o státní sociální podpoře. Dále byla 

připravována důchodová reforma, která měla mít tři fáze, z nichž byla zrealizována 

pouze první, která se týkala zvýšení důchodového věku.  

V programovém prohlášení měla tato vláda následující návrhy opatření týkající 

se sociální politiky: 

 podpořit důchodovou reformu a pokračovat v její realizaci za účelem dosažení 

mezigenerační solidarity; 

 snížení nákladů na správu a omezení byrokracie v oblasti sociálního, 

zdravotního a důchodového systému; 

 snížení odvodů na sociální pojištění; 

 systém průběžného financování důchodů bude doplněn o systém, který zvýší 

motivaci občanů k vytváření individuálních zdrojů na stáří; 

 bude zaveden motivační systém adresné sociální podpory a to tak, aby se 

vyplatilo pracovat [Vláda České republiky, 2006]. 

Jednou z priorit, kterou si ve svém programovém prohlášení stanovila vláda Jana 

Fishera, byla realizace kroků vedoucích k oživení tuzemské ekonomiky zasažené 

globální ekonomickou krizí a boj s rostoucí nezaměstnaností. Těmito kroky měli být: 

 zaměření se na oblasti výdajů, které vykazují výrazný multiplikační efekt; 

 sestavení rozpočtu, jehož schodek nepřesáhne 170 mld.; 

 privatizace podniků, které neslouží k poskytování veřejných statků, mimo jiné 

také z důvodů očekávaných výnosů pro státní rozpočet; 

 usilování o zmírnění negativních dopadů krize na malé a střední podniky; 

 v sociální oblasti měla Vláda v plánu monitorovat sociální situaci občanů a 

přijímat opatření, které zamezí propadům jejich příjmů, dále pak valorizaci 

důchodů či podporu aktivní politiky zaměstnanosti [Vláda, 2009]. 
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2.4.1.2 Makroekonomické ukazatele 

Rok 2006 zaznamenal poměrně výkonnou ekonomiku s reálným HDP 7%. 

V následujícím roce 2007 byl výsledek hospodaření státu lepší, než se předpokládalo 

v návrhu státního rozpočtu, výsledný deficit činil 66,4 mld. Kč oproti předpokládaným 

91,3 mld. Kč. V roce 2008 došlo v české ekonomice k určitým výkyvům spojeným 

s globální hospodářskou krizí. Oproti roku 2007 kleslo HDP na 3,1%. Důsledky krize 

se projevily i v následujícím roce, kdy HDP pokleslo na -4,5% a na konci volebního 

období opět vzrostlo na hodnotu 2,5% [Český statistický úřad, 2014a]. 

Sledované parametry nastavené Maastrichtskými kritérii vypadaly v tomto období 

následovně: 

1. kritérium vládního deficitu – v letech 2006 – 2008 dosahoval poměr vládního 

dluhu a HDP požadovaných hodnot do 3%, poté v období výkyvů vzniklých v období 

ekonomické krize v roce 2009 a 2010 tento poměr přesahoval požadovanou hodnotu. 

Tedy nebylo splněno toto kritérium nastavené Evropskou Unií. 

2. kritérium vládního dluhu – díky poměrně nízké výchozí hodnotě dluhu nemá 

ČR problémy s plněním tohoto kritéria, v letech 2006 – 2010 se hodnoty pohybovaly 

v rozmezí 27,9 – 38,4 % oproti požadované maximální hodnotě 60% [Český statistický 

úřad, 2014a]. 

V letech 2006-2010 se schodek státního rozpočtu nejdříve snižoval, nejnižší 

hodnoty dosáhl v roce 2008, čítal 20 mld. Kč. Byl způsoben omezením na výdajové 

straně rozpočtu, což znamenalo zejména snížení výdajů na sociální politiku státu. 

V roce 2009 naopak schodek dosáhl jedné z nejvyšších hodnot v historii, a to 192,4 mld. 

Kč. K jeho mírnému poklesu na 156,4 mld. Kč došlo v roce 2010. 

Následující tabulka ilustruje výši celkových výdajů státního rozpočtu, mandatorních 

výdajů a z toho výdajů na sociální dávky včetně důchodů. 
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Tabulka č. 3 Výdaje státního rozpočtu v letech 2006 – 2009 (v mld. Kč) 

 2006 2007 2008 2009 

Celkové 

výdaje 
973,1 1092,3 1083,9 1167,0 

Mandatorní 

výdaje 
511,3 554,5 581,8 622,0 

Výdaje na 

sociální 

dávky 
371,9 519,0 425,2 456,3 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle Státních závěrečných účtů Ministerstva financí ČR (2006-

2010) 

Z tabulky hodnot Ministerstva financí je patrný pozvolný nárůst celkových 

výdajů státního rozpočtu v letech 2006-2009 a mírný pokles v roce 2010. Naopak 

mandatorní výdaje mají v celém volebním období rostoucí tendenci, podobně jako 

výdaje na sociální dávky. Nárůst tohoto typu výdajů je spojován zejména se stárnutím 

obyvatelstva a z toho plynoucími výdaji na důchody, které například v roce 2010 tvořily 

80,34% z veškerých výdajů na sociální dávky.  

 

2.4.2 Volební období 2010 – 2013 

V květnových volbách v roce 2010 zvítězila ČSSD se 22 % hlasů, předsedou 

této strany byl Jiří Paroubek, který však krátce poté rezignoval.  Jeho nástupcem se stal 

Bohuslav Sobotka.  

ČSSD ani spolu s KSČM nedosáhla většiny mandátů, na rozdíl od ODS, TOP 09 

a Věcí Veřejných, které dohromady získaly 118 mandátů z 200. Sestavením vlády byl 

proto pověřen Petr Nečas (ODS), Nečasova vláda byla sestavena v červenci 2010. Tato 

vláda měla charakter středopravicový, přičemž koalici vytvořili ODS, TOP 09 a od 

května roku 2012 také LIDEM (původně Věci Veřejné).  

V červnu roku 2013 provedl útvar pro odhalování organizovaného zločinu razii 

proti několika politikům, úředníkům a podnikatelům podezřelých ze zneužití pravomoci 

úřední osoby a korupce. Mezi zadrženými byla i vrchní ředitelka sekce kabinetu 

předsedy vlády České republiky Jana Nagyová. Dle policie mohl být v kauze činný 

i Petr Nečas. Opozice proto premiéra vyzvala k rezignaci. Ten skutečně 17. června 2013 

rezignoval na pozici předsedy vlády a odstoupil také z čela ODS.   
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10. července pak byla jmenována vláda Jiřího Rusnoka, krátce na to, v srpnu 

2013 byla této vládě vyslovena nedůvěra poslanecké sněmovny a premiér podal demisi. 

Jiří Rusnok byl však prezidentem Milošem Zemanem pověřen k vedení vlády v demisi 

až do sestavení vlády nové. Ta byla sestavena 29. ledna 2014 Bohuslavem Sobotkou 

(ČSSD). 

Ministry financí byli v tomto volebním období Miroslav Kalousek (13. 7. 2010 – 

10. 7. 2013) a Jan Fischer (10. 7. 2013 – 29. 1. 2014). 

 

2.4.2.1 Návrhy úprav týkající se sociální politiky státu a snižování 

mandatorních výdajů 

V programovém prohlášení měla Nečasova vláda následující návrhy týkající se 

sociální politiky a související s mandatorními výdaji: 

 reformovat veřejné finance s cílem nastavit parametry rozpočtové politiky tak, 

aby bylo v roce 2016 dosaženo vyrovnaného rozpočtu; 

 provést důchodovou reformu tak, aby tento systém byl schopen reagovat 

na zvyšující se věk obyvatelstva; 

 přijmout opatření, která povedou ke zvýšení transparentnosti u veřejných 

zakázek a omezí prostor pro korupci; 

 snížit platy ústavních činitelů o 5 %; 

 předložit ústavní zákon o rozpočtové kázni; 

 omezení pro příjemce sociálních dávek; 

 zrušit sociálního příplatku; 

 zpřísnit výplat podpory v nezaměstnanosti; 

 dotace pro oblast sociálních služeb; 

 snížení státního příspěvky u stavebního spoření a posílení jeho účelovosti [Vláda 

České republiky, 2010]. 

Vláda Jiřího Rusnoka považovala také za jednu ze svých priorit obnovení 

hospodářského růstu, navrhuje: 

 zodpovědné a efektivní využívání prostředků z fondů Evropské Unie; 

 boj proti daňovým únikům zajištění kooperací složek Ministerstva financí 

s orgány činnými v trestním řízení; 

 potlačení lichvy zvýšením dohledem nad bankovními institucemi, které 

zneužívají nepříznivé sociální situace občanů; 
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 boj proti nezaměstnanosti založený na podpoře vytváření pracovních míst a 

zmírňování negativních dopadů nezaměstnanosti v regionech; 

 obnovení důvěry občanů ve zdravotnický a důchodový systém, který bude 

respektovat zachování důstojných podmínek života občanů [Vláda, 2013a] 

2.4.2.2 Makroekonomické ukazatele 

V roce 2011 dosahovala hodnota reálného HDP 1,8 %, což znamenalo pokles 

oproti předchozímu roku. V roce 2012 reálné HDP dosáhlo -1% a v roce 2013 tato 

hodnota nepatrně stoupla na -0,9 % [Český statistický úřad, 2014a]. 

Maastrichtská kritéria byla dle zprávy Ministerstva financí plněna takto: 

1. kritérium vládního deficitu – v letech 2010 – 2012 Česká republika toto 

kritérium vzhledem k výši schodku státního rozpočtu a HDP neplnila, v roce 2013 již 

po mnoha letech plní (1,5) a dle zprávy se předpokládá i plnění v roce 2014. 

2. kritérium vládního dluhu – přestože jeho hodnota v letech 2010 – 2012 stoupla 

na 41,4 – 46,9 %, hodnoty se nadále pohybovaly v rozmezí oproti požadované 

maximální hodnotě 60% [Ministerstvo financí ČR, 2014]. 

V letech 2006-2010 se schodek státního rozpočtu nejdříve snižoval, nejnižší 

hodnoty dosáhl v roce 2008, čítal 20 mld. Kč. Byl způsoben omezením na výdajové 

straně rozpočtu, což znamenalo zejména snížení výdajů na sociální politiku státu. 

V roce 2009 naopak schodek dosáhl jedné z nejvyšších hodnot v historii, a to 192,4 mld. 

Kč. K jeho mírnému poklesu na 156,4 mld. Kč došlo v roce 2010. 

Následující tabulka ilustruje výši celkových výdajů státního rozpočtu, 

mandatorních výdajů a z toho výdajů na sociální dávky včetně důchodů. 
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Tabulka č. 3 Výdaje státního rozpočtu v letech 2011 – 2013 (v mld. Kč) 

 2010 2011 2012 2013 

Celkové 

výdaje 1156,8 1155,5 1152,4 1173,1 

Mandatorní 

výdaje 628,1 679,6 694,9 698,8 

Výdaje na 

sociální 

dávky 

459,5 450,4 520,9 
 

533,8 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle Státních závěrečných účtů Ministerstva financí ČR (2011-

2013) 

Z tabulky vyplývá, že v tomto volebním období mandatorní výdaje plynule narůstaly 

oproti plánovaným návrhům na jejich snižování. 

 

2.4.3 Výsledky voleb v říjnu roku 2013 

Ve volbách v říjnu loňského roku zvítězila ČSSD se ziskem 20,45% hlasů 

a získala celkem 50 mandátů. Vytvořila koalici s hnutím ANO 2011 a KDU – ČSL, 

která zaujímá celkem 111 mandátů. 

Sestavením vlády byl prezidentem Milošem Zemanem pověřen Bohuslav 

Sobotka. Vláda byla sestavena na konci ledna letošního roku. Ministrem financí se stal 

předseda hnutí Ano 2011 Andrej Babiš. 

Makroekonomické ukazatele pro toto období budou dostupné v příštích letech. 

Stejně tak dopady návrhů na snížení schodku státního rozpočtu nelze momentálně 

hodnotit. 

 

2.5  Rozhodování o státním rozpočtu a mandatorních výdajích 

z pohledu teorie veřejné volby 

Vzhledem k tomu, že se zaměřuji také na to, jakým způsobem experti 

či poradenské orgány ovlivňují rozhodování politiků, je jedním z předmětů mého zájmu 

způsob rozhodování o veřejných financích. 
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 Zvolila jsem teorii veřejné volby, která propojuje ekonomické teorie 

s politickým chováním a zabývá se ekonomickým jednáním jedinců, kteří se pohybují 

v prostředí s omezenými ekonomickými zdroji [Buchanan, Musgrave, 1999].  

Pohled dle teorie „public choice“ je na české politické scéně jedním 

z nejrozšířenějších, může tedy napomoci lepšímu pochopení problematiky a porozumět 

postojům českých politiků k mandatorním výdajům. 

O veřejných rozpočtech včetně státního rozpočtu České republiky rozhodují 

zástupci jednotlivých politických stran převážně kolektivním hlasováním. Rozhodovat 

může také jedinec, který k tomu má pravomoci, například ministr financí nebo starosta. 

Rozhodování bývá ztíženo tím, že odráží preference voličů, kteří zpravidla 

nejsou racionální vzhledem k nedostatku informací. Druhým významným problémem je 

projevování rozdílných názorů při volbě preferencí.  

Při rozhodování o tom, jaká bude výše a struktura výdajů státního rozpočtu, by 

měly být využity ušlechtilé motivy, které směřují k paretovskému zvýšení všeobecného 

prospěchu. Zdroje jsou alokovány a redistribuovány tak, aby maximalizovaly funkci 

společenského blahobytu. O jeho odvození agregací individuálních užitků se v minulém 

století pokoušeli Abram Bergson a Keneth J. Arrow. Realita je však poněkud odlišná 

a politici rozhodují především na základě skupinových politických motivů [Dvořák, 

2008: 14]. 

 

2.5.1 Veřejná volba při tvorbě rozpočtové politiky 

„Vše, co jsem v životě potkal je mou součástí.“ (James M. Buchanan) 

Teorie veřejné volby je součástí proudu pozitivního ekonomického myšlení. 

Představitelé tzv. Virginské školy (Tullock, Tollison, Wagner a Goetz) se pokoušeli 

na přelomu 50. a 60. let prozkoumat oblast stojící na pomezí ekonomie, politiky a práva 

[Dvořák, 2008: 14]. 

 Významnou roli sehrála také osobnost Jamese Buchanana, který popisuje vztah 

veřejných financí a teorie veřejné volby ve svých pracích ze 70. let – Public Finance 

and Public Choice a Public Choice and Public Finace. 

Hlavní oblasti zájmu člení na: 

1. ekonomickou teorii politiky, kde upozorňuje na to, že politici nejsou 

při rozhodování ovlivněni pouze motivy, které směřují k dosažení společenského 

blahobytu, ale přirozeně také motivy individuálního a skupinového zájmu. Politik se 
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snaží vyhovět voličům, nicméně výsledky nejsou vždy efektivní, protože názory voličů 

nejsou vždy racionální [Buchanan, Musgrave, 1999: 107]. 

Dosažení toho, že volič bude mít dostatek informací a bude tak moci rozhodovat 

racionálně by bylo velmi drahé a časově náročné, proto k tomu zpravidla nedochází. 

Voliči jsou si také vědomi zanedbatelné váhy svých hlasů, respektive toho, že pokud 

zvolí špatně, nebudou potrestáni a pokud zvolí dobře, nebudou pochváleni. Neexistuje 

zde tedy pro voliče jakákoli motivace. 

2. konstituční ekonomie, jedná se o analýzu významu a fungování politických 

institucí s vlivem na rozhodování ve fiskální politice, klade důraz na to, že tradiční 

normativní přístup ustupuje od vlivu institucí na výsledek rozhodování v dané oblasti. 

3. formalizace postupů kolektivního rozhodování, centrální či místní vlády 

a parlament jsou orgány, které rozhodují v oblasti veřejných financí. V demokratické 

společnosti se jedná vždy o kolektivní volbu [Buchanan, Musgrave, 1999: 107]. 

Rozhodování při tvorbě rozpočtové politiky není tedy společensky optimální, 

protože se zájmy celé společnosti, ale vždy zájmy skupinovými. Nelze zde tedy 

uplatňovat normativní hlediska, ale je třeba zohledňovat teorii veřejné volby [Dvořák, 

2008: 16]. 

Škola veřejné volby předpokládá, že rozhodování politiků je „podřízeno stejným 

zákonům jako chování jednotlivce na trhu, jehož cílem je maximalizace svého vlastního 

prospěchu“[Holman, 2005: 481]. 

Z tohoto pohledu jsou politici chápáni jako racionálně uvažující jednotlivci, kteří 

se snaží zejména o maximalizaci svého vlastního prospěchu. Tímto prospěchem je 

především získání a udržení moci. Politici jsou také těmi, kteří mohou vědomě ovlivnit 

ekonomiku. Na základě toho také vytvářejí své volební programy, které mají být co 

nejvíce atraktivní pro voliče a směřovat tak ke znovuzvolení politických stran. 

Velký význam mají zejména volby do Poslanecké sněmovny, která je orgánem 

hrajícím důležitou roli v procesu schvalování návrhu státního rozpočtu. 

 

2.5.2 Proces rozhodování o státním rozpočtu České republiky 

Projednávání státního rozpočtu v Poslanecké sněmovně je v podstatě 

kontinuálním procesem, protože se vytváří státní závěrečný účet předchozího fiskálního 

roku, který je shodný s rokem kalendářním, a zároveň se připravuje návrh státního 
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rozpočtu na následující rok. Jednotlivé rozpočtové kapitoly jsou analyzovány a také 

konzultovány s odborníky. 

Návrh státního rozpočtu vypracovává Ministerstvo financí v součinnosti 

se správci kapitol, územními samosprávnými celky a státními fondy. Ministerstvo tento 

návrh předkládá Vládě. Po posouzení ve Vládě je návrh projednáván v Poslanecké 

sněmovně, v Senátu nikoli. Po prvním čtení je diskutován v jednotlivých výborech, 

na základě toho jsou pak ve druhém čtení předkládány pozměňovací návrhy. Po třetím 

čtení se hlasuje o přijetí návrhu státního rozpočtu. K tomu je zapotřebí získání 

nadpoloviční většiny hlasů. Návrh státního rozpočtu je přijat v podobě zákona, který 

podepisuje prezident a zveřejní se ve Sbírce zákonů. V případě, že se nepodaří návrh 

rozpočtu schválit, hospodaří se podle takzvaného rozpočtového provizoria [zákon č. 

218/2000 Sb.] 

Výsledek hospodaření je zpravidla odlišný od návrhu státního rozpočtu 

a Poslanecká sněmovna rozhodne o rozdělení přebytku nebo způsobu hrazení deficitu. 

Na legislativním procesu se kromě politiků podílí také odborníci, a to zejména 

poradní orgány ministra financí či expertní týmy jednotlivých politických stran. Proces 

je také ovlivněn zájmy voličů a zájmových skupin, které se snaží získat co nejvíce 

prostředků ve svůj prospěch. 
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3 Tvorba veřejných politik politickými stranami, 

poradenské systémy politických stran 

V současné době nabývá v oblasti studia veřejných politik na důležitosti také 

oblast praxe veřejných politik, neboli pracovní činnosti, shrnuté pod anglický termín 

„policy work“. 

Touto tématikou se ve svých studiích zabývá například Colebatch (2006) 

či Colebatch, Hoppe a Noordegraaf (2010). Jejich klíčovým spojovacím článkem je 

vnímání proměny, a to ve třech rovinách. V první rovině dochází k transformaci 

předmětu studia, tedy praxe veřejných politik. Druhá perspektiva je zaměřena 

na proměnu samotného střešního pojmu a jeho významu. Třetí hledisko poukazuje 

na proměnu přístupů ke zkoumání praxe veřejných politik, tedy tomu jak je praxe 

veřejných politik vnímána výzkumníky. Z výše uvedených pohledů vyplývá, že 

pracovní činnost v oblasti veřejných politik je nejen předmětem bádání, ale také 

samotným badatelským přístupem [Novotný, 2013: 137]. 

V praxi se veřejné politiky staly významnou činností státu, tedy představitelů 

politických stran, které jej reprezentují. Od 70. let, kdy se mění role státu, dochází 

k institucionalizaci a profesionalizaci politiky. Dochází tak ke změně, při které se 

analytici veřejných politik stávají pracovníky v oblasti veřejných politik. Tyto změny 

popisuje ve své práci Beryl Radinová (2000). 

V kontextu rozhodování o státním rozpočtu a mandatorních výdajích zástupci 

politických stran volím Howlettův přístup analytické kapacity (policy analytical 

capacity approach – dále jen PAC), a to z toho důvodu, že je zaměřen na rozdíl 

od Colebatchova konstruktivistického přístupu na zdůraznění aktivit pracovníků 

v oblasti veřejných politik. Zde tedy konkrétně zkoumáme to, jak různé politické strany, 

které hráli či hrají klíčovou roli při rozhodování o státním rozpočtu, získávají výstupy 

výzkumu, a jak je dokážou aplikovat v praxi, případně vytvářet prognózy do budoucna. 

Politická strana je organizací, která je proměnlivá, má specifickou strukturu 

a všechny strany nemají stejný charakter a stejné cíle, kterých chtějí dosáhnout. 

Typologie politických stran popisuje více autorů, ve svém výzkumu vycházím 

z typologie dle Wollinetze (2006) a Krouwella (2006) a organizační teorie, kterou 

definoval Katz a Mair (1993). 
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Politické strany využívají poradenské systémy, které determinují jejich kapacity. 

Jedná se o nejrůznější aktéry, komise či organizace. Ve výzkumu využívám rozdělení 

poradenských systémů na vnitřní a vnější dle Halligana (1995). 

  

3.1 Přístup analytické kapacity 

Klíčovým teoretickým východiskem pro mou práci je přístup analytické 

kapacity, který vychází z procesu tvorby veřejných politik, založeného na důkazech. Je 

zaměřen na to, aby byly eliminovány nedostatky vznikající nesouladem vládních 

očekávání a ostatních okolností. Státní rozpočet a nastavení výše mandatorních výdajů 

je jedním z nejdůležitějších problémů, o kterých politici rozhodují a v současné době 

vzhledem k velmi širokému spektru oblastí, do kterých zasahuje, je získávání informací 

o okolnostech a prognózování možných dopadů nezbytností, vyžaduje tedy určitou 

analytickou kapacitu. 

„Lepší rozhodnutí jsou ta, která zahrnují co nejvíce dostupných informací, je 

očekáváno, že zvýšení informační základny politických rozhodnutí, zlepší výsledky 

jejich implementace a opakující se monitoring a evaluace výsledků v oblasti umožní 

vychytání a korekci chyb [Bennett, Howlett, 1992].“ 

Vzhledem k níže uvedeným teoretickým východiskům týkajících se organizace 

a cílů jednotlivých typů politických stran je poněkud obtížné hovořit o tom, která 

rozhodnutí jsou správná či nesprávná. České politické strany usilují především o to, aby 

získaly voliče a jejich hlasy ve volbách. Prioritou tedy je rozhodnout tak, aby se 

výsledek rozhodnutí líbil voličům. Nicméně i voliči vyžadují od politiků určitou 

odbornost. 

 

3.1.1 Policy analytical capacity (analytická kapacita) 

Kapacita v oblasti veřejných politik je definována jako koncept, který pokrývá 

celou škálu problémů spojených s kontrolou vládních upořádání, formulace a 

implementace politik v rámci její působnosti. Dále se také zabývá původem a kvalitou 

zdrojů a jejich praktickým využitím [Fellegi, 1996]. 

S tímto konceptem ve své práci a výzkumu pracuji, z toho důvodu, abych 

dokázala odpovědět na otázku, zda české politické strany pracují s materiály, které jim 

poskytují odborníci a zohledňují výsledky analýz, statistik a jiných podobných 
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materiálů při rozhodování o tocích peněz ze státního rozpočtu do jednotlivých oblastí 

s ohledem na potřeby sektorů a množství prostředků, se kterými mohou disponovat.  

Jednou z prvních zemí, ve kterých byl tento přístup praktikován, byla Kanada, 

na jejímž příkladě Howlett demonstruje využití přístupu analytické kapacity. Zde byl 

tento přístup zkoumán kvantitativními metodami na různých úrovních veřejné správy. 

Howlett sleduje zejména povahu a původ analytiků veřejných politik, ale také to, 

co je vlastně náplní jejich práce. Druhou sledovanou oblastí je způsob jejich profesní 

přípravy a otázka toho, zda jejich profesní příprava odpovídá jejich práci [Howlett, 

2009]. 

 

3.2 Organizace a typologie politických stran 

Tuto kapitolu jsem do své práce zařadila z důvodu provázanosti expertízy 

se strukturou a směřováním politické strany. Na základě znalosti jednotlivých typů stran 

a jejich cílů mohu charakterizovat jednotlivé strany a hnutí, které jsou předmětem mého 

výzkumu a z toho usuzovat na mechanismech generování expertízy a prosazování 

názorů k orgánům, které mají pravomoci k rozhodování. Těmito orgány jsou v oblasti 

mandatorních výdajů státního rozpočtu zejména poslanecké kluby, jejichž zástupci jsou 

zároveň respondenty v rozhovorech k této práci.  

Poslanci jsou většinou členy politické strany či hnutí, mají reprezentovat zájmy 

svých voličů a zároveň mít o problematice dostatek informací získaných využitím 

outsourcingu a expertízy. 

V aktuálním volebním období dominují v parlamentu a ve vládě kromě 

politických stran také dvě hnutí, hnutí Ano 2011 a hnutí Starostové, kteří se připojili 

k TOP 09. Vzhledem k tomu, že politické strany a hnutí jsou na území České republiky 

vytvářeny na základě zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách 

a hnutích, který ve své podstatě neshledává rozdíly mezi politickou stranou a hnutím 

a všechny jeho součásti jsou pro tyto dva typy organizací shodné, nebudu ani v této 

práci charakterizovat politická hnutí odděleně [zákon č.424/1991]. Název hnutí lze 

vnímat spíše jako snahu některých politických sdružení o vyjádření své odlišnosti od 

ostatních politických stran. 

Typologií dle kterých jsou politické strany členěny a charakterizovány existuje 

více, pro účely výzkumu ke své práci jsem zvolila typologii dle Stephena Wolinetze 

(2002) a Andrého Krouwella (2006). Krouwelova práce vychází z Katze a Maira 
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(1995), která představuje klíčový proud myšlení o způsobech organizace politických 

stran. Wolinetzovu typologii využívám spíše jako doplňující a zobrazující zejména 

rozdělení politických stran na základě cílů, které považují za důležité zejména v období 

voleb. 

Ve své práci využívám také organizační členění struktury politických stran dle 

Katze a Maira (1993), které se vztahuje k rozlišení mezi členy, kteří tvoří takzvanou 

členskou základnu (party on the ground), vedením strany (party in central office) 

a členy zastávající veřejné funkce (party in public office). V českém politickém 

prostředí představuje členská základna lokální organizace dané strany, vedením strany 

je myšleno vedení na centrální úrovni. Členové ve veřejných funkcích působí na 

centrální i lokální úrovni. 

Rozhovory, které jsou součástí empirické části této práce, byly realizovány 

zejména se členy ve veřejných funkcích, a to konkrétně poslanci v aktuálním volebním 

období nebo v obdobích předcházejících. Tito politici jsou však současně členy 

tvořícími členskou základnu a někteří z nich se podílí také na vedení strany. 

 

3.2.1 Typologie dle Wolinetze 

Wolinetz rozlišuje politické strany dle cíle, kterého chtějí dosáhnout. Tyto cíle se 

navzájem mohou, ale nemusí vylučovat. Rozdělení stran charakterizuje následující 

obrázek [Wolinetz, 2002:161]. Zobrazuje to, k jakému cíli tíhnou jednotlivé vývojové 

typy stran. 
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Obrázek č. 1  

 

 Vote seeking – jsou politické strany, jejichž cílem je maximalizovat zisk hlasů 

ve volbách, případně volby vyhrát. Tomuto modelu se v českém politickém prostředí 

blíží například ODS či ČSSD, které chtějí sice také zaujmout významné funkce, 

nicméně klíčovým zájmem je, získat co nejvíce hlasů, přesvědčit co nejvíce voličů, 

zaujmout více sociálních skupin najednou. 

 Office seeking -  cílem takové strany je zejména zaujmout významné pozice ve 

vládě či v parlamentu. K jeho dosažení postačí zaujmout určitou skupinu voličů, není 

třeba zaujmout všechny sociální skupiny. Příkladem takové české politické strany je 

KDU – ČSL. 

 Policy seeking – strany, které chtějí především prosadit konkrétní veřejné 

politiky, což je charakteristické spíše pro minoritní strany, které však zpravidla 

ve volbách nevítězí. Jedná se o strany, které jsou úzce orientovány na jeden problém. 

Na české politické scéně je to například Strana zelených [Wolinetz, 2002].  

Wolinetzovo rozdělení politických stran využívám ve své práci pouze jako 

doplňující, za klíčové považuji zejména Krouwellovo rozdělení, které v sobě nese také 

prvky historického vývoje stran. 
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3.2.2 Vývoj politických stran 

Z vývojového hlediska jsou politické strany členěny dle typologie, kterou 

vytvořili Katz a Mair (1995) a Krouwel na jejich výzkum navazuje ve své studii z roku 

2006. Součástí kapitoly je i tabulka rozdělení a charakteristik jednotlivých typů 

politických stran. Tato tabulka popisuje u jednotlivých typů stran čtyři významné 

dimenze. Jedná se o dimenzi genetickou, která charakterizuje původ strany, dimenze 

volební určuje cílovou skupinu voličů a také sociální podporu strany či sociální původ 

členů. Třetí dimenze je nazvána ideologickou a je zaměřena na soutěživost politické 

strany. Poslední dimenze je organizační, která charakterizuje strukturu členů politické 

strany a vystihuje jejich důležitost pro působení strany jako celku. Organizační dimenze 

také vymezuje způsoby získávání zdrojů pro realizaci volebních kampaní a fungování 

politické strany. Stěžejní je pro mou práci zejména organizační dimenze, která může 

ovlivňovat mechanismy generování expertízy. Celkové rozdělení stran dle Krouwelovy 

typologie slouží k pochopení kontextu, a následném zaměření se na ty charakteristiky, 

které mohou determinovat získávání expertízy. 

Tabulka je vytvořena dle Krouwela (2006) a Katze a Maira (1995). 

Tabulka č. 5 Vývoj a charakteristika politických stran 
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3.2.2.1 Elitní strana 

Vývojově nejstarším typem stran jsou elitní strany, které vznikaly v 19. století. 

V době existence tohoto typu strany neexistovalo všeobecné volební právo. Strany 

oslovovaly voliče zejména prostřednictvím osobního kontaktu s příslušníky vyšší vrstvy 

společnosti. Ideologie strany je založena na tradičním vysokém společenském postavení 

členů. V elitních stranách fungovala silná autonomie a vliv jednotlivých členů 

Nejvýznamnější postavení měli členové parlamentu, tento typ strany má svůj původ 

právě v této instituci. Členové elitních stran se rekrutovali z vyšších společenských 

vrstev. [Krouwel, 2006: 254].  

 

Organizace elitní strany 

Elitní strany měly poměrně jednoduchou strukturu charakterizovanou 

koncentrací moci. Členská základna (party on the ground) zde byla minimální, nebo 

prakticky nebyla vytvořena, podobně jako vedení strany (party in central office). 

Klíčovou roli zde však hráli členové ve veřejných funkcích (party in public office) 

[Katz, Mair, 2002: 112-115]. 

Strany byly financovány ze soukromých zdrojů pocházejících od jejich vlivných 

členů. 

V polovině 20. století, tedy v poválečném období došlo k proměnám modelu 

politické strany. Tyto proměny spočívaly v nárůstu počtu členů a rozšíření členské 

základny o občany z jiných společenských vrstev. Vznikaly takzvané masové strany. 

 

3.2.2.2 Masová strana 

Základem modelu masové strany byly přesně definované sociální skupiny, 

členství bylo úzce spojeno se všemi aspekty života jednotlivce [Neumann, 1956: 403]. 

S rozšířením volebního práva na širší vrstvy občanů narostl také počet členů 

politické strany. Politika byla založena na soutěži, konfliktu a spolupráci jednotlivých 

skupin. Politické strany byly orgány, které měly tyto zájmy hájit, měly své zástupce 

na významných pozicích. Sociální skupiny své zájmy promítaly do volebního programu 

své strany [Katz, Mair, 1995: 6]. 

Původem byla masová strana mimoparlamentní. Rekrutovala své členy 

z různých společensky znevýhodněných skupin, kteří prostřednictvím členství ve straně 

hájili své skupinové zájmy. 
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Organizace masové strany 

Nejvýznamnější součástí masové strany založenou na dobrovolném členství byla 

členská základna, která měla významný podíl na rozhodování. Část členů členské 

základny tvořilo vedení strany, jehož cílem bylo rozšiřovat sítě lokálních organizací 

a alokovat zdroje. Členové ve veřejných funkcích byli voleni z vedení strany. Měli 

omezené pravomoci a byli podřízeni ostatním strukturám strany, konkrétně zejména 

centrálnímu vedení. Na rozdíl od elitních stran, je zde patrné odlišení jednotlivých 

strukturálních částí strany. Masové strany byly financovány z dobrovolných příspěvků 

či příspěvků různých organizací [dle Krouwela 2006: 257] 

 

3.2.2.3 Catch – all strana 

V polovině 20. století došlo ke vzniku nového typu politické strany, takzvané 

catch – all strany. Její vznik je spojen několika významnými společenskými změnami. 

V 60. letech dochází k rozbourání sociálních hranic, s tím je spojeno oslabení dříve 

velmi výrazné kolektivní identity. To usnadnilo určení jednotlivých okruhů voličů 

a zaměření se na zájmy dlouhodobého charakteru. Druhá změna je spojena 

s hospodářským růstem a rostoucí důležitostí welfare state, což podpořilo zpracovávání 

stranických programů, které nebyly už nezbytně nejednotné či stranické, ale které byly 

orientovány na zájmy široké veřejnosti. Třetí změna je spojována s rozvojem masmédií, 

která vyvolává u lídrů strany zájem o oslovení širokého spektra voličů, zároveň se voliči 

stávali spíše konzumenty než aktivními participanty [Katz, Mair, 1995: 8]. 

Catch – all strana vzniká spojením masové strany se zájmovou skupinou. Snaží 

se svým volebním programem oslovit především nejpočetnější střední třídu. 

 

Organizace  catch – all strany 

Marginalizovaná členská základna zde nemá významný podíl na moci. Vedení 

strany se podřizuje členům ve veřejných funkcích, kteří koncentrují zdroje, moc 

a rozhodovací pravomoci. 

S rozvojem masmédií je spojeno velmi časté oslovování potencionálního 

voličstva. Zdrojem financí pro tento typ strany nejsou již jen příspěvky členů, ale také 

státní dotace nebo dary sponzorů. Sponzorské dary mohou být poskytovány ve spojitosti 

se záměry zájmových skupin, a to za účelem směny za voličskou a finanční podporu. 
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Volební kampaně jsou vytvářeny odborníky v oboru marketingu, což je spojeno 

s vyššími náklady. Cílem takových kampaní je zaujmout široké spektrum voličů a zvýšit 

povědomí o politické straně. 

 

3.2.2.4 Kartelová strana 

V návaznosti na catch – all strany, se v 70. letech vyvíjí model kartelové strany. 

Vzniká na základě fúze členů ve veřejných funkcích se zájmovými skupinami a státním 

aparátem. Hlasy voličů si získává příslibem serióznosti a skutečné implementace 

veřejných politik, které jsou zásadní zejména pro voliče. Důraz je kladen zejména 

na vyšší efektivitu státní správy. Kartelové strany jsou příznivě nakloněny ke tvorbě 

koalic a sdílení moci, protože jejich klíčovým cílem je udržení svého postavení 

ve veřejných funkcích [Wolinetz, 2002: 146 - 148]. 

 

Organizace kartelové strany 

Členskou základnu tvoří členové, kteří jsou zdrojem pro rekrutaci zaměstnanců 

státní správy. Zahrnuje největší podíl lidského kapitálu ve straně. Členové ve veřejných 

funkcích mají největší rozhodovací pravomoci. Dochází zde proto k tomu, že tato 

úroveň shromažďuje lidský i peněžní kapitál strany. Vedení strany je silně propojeno 

se členy ve veřejných funkcích. Hlavním zdrojem financí jsou pro kartelové strany 

státní finance. Strany také využívají možností marketingu, a to zejména například 

na ministerstvech, kde si najímají poradce, ať už politické, ekonomické nebo mediální. 

 

3.2.2.5 Strana podnikatelského typu 

Tento typ strany je charakteristický zejména pro Evropu. Hlavním cílem 

je vytvořit stranu podobající se firmě. Základním je rozděleni stran na dva typy. První 

typ je zacílen na vytvoření strany, která bude sestávat ze struktury již existující 

soukromé firmy a druhým typem je strana, která bude od firmy oddělena. Strana 

podnikatelského typu pochází z podnikatelského subjektu, který je soukromý. Voliči 

jsou považováni za konzumenty, kteří přijímají nabídky ze strany politické strany, 

analogicky k principům trhu v ekonomii. Členové pocházejí z firem a zájmových 

skupin. Zdrojem financování jsou soukromé subjekty. Stálá ideologie zde chybí, strana 

je orientována především na aktuální témata, která se mění a také na osobnosti 

[Krouwel, 2006: 260 - 261]. 
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Organizace strany podnikatelského typu 

Členská základna je v takových stranách minimální a nehraje podstatnou roli. 

Její klíčovou úlohou je zvyšování voličského potenciálu v období voleb. Vedení strany 

je minimalizované a při rozhodování nehraje významnou roli. Nejdůležitější postavení 

tak mají členové ve veřejných funkcích a prezentují tak zástupce strany, kteří mají 

největší rozhodovací pravomoci.  

Tyto strany mají minimum byrokratických struktur, je pro ně charakteristická 

spolupráce s externími experty, která je zároveň marketingovým tahem a způsobem jak 

se co nejlépe „prodat“ [Hopkin, Paolucci, 1999: 333]. 

 

3.3 Poradenské systémy českých politických stran 

Determinantami analytické kapacity politických stran jsou poradenské systémy. 

Ty se stávají významnými strukturami v prakticky každém rozhodovacím procesu. 

Zástupcům ve veřejných funkcích radí jednak odborníci, kteří toto mají v popisu své 

práce či ostatní skupiny poradců zvenku, ať už se jedná o odborníky z řad vědců, 

analytiků, ekonomů, právníků či zájmové skupiny a think tanky [Craft, Howlett, 2012].  

Obecným a stejně tak mým cílem v této práci je zjistit, jaký mají tyto skupiny 

vliv na rozhodování. Jednotlivé poradenské orgány jsou zde rozčleněny na interní 

a externí (Halligan, 1995). Zaměřuji se na aktéry, kteří se podílí a podíleli 

na rozhodování o státním rozpočtu ČR, potažmo mandatorních výdajích, ve sledovaném 

období. Toto téma je velmi široké, protože otázka rozpočtu se promítá do všech sektorů 

a veřejné finance jsou jedním z nejdůležitějších nástrojů k tomu, jak implementovat 

politiky v jednotlivých oblastech. S tím také souvisí zapojení širokého spektra aktérů. 

Toto rozčlenění aktérů a jejich rolí v rozhodovacím procesu mi poslouží k porovnání 

těchto teoretických poznatků s výstupy z rozhovorů. 

Někteří z těchto aktérů radí politickým stranám na základě sdílení stejných nebo 

podobných hodnot, proto jim dávají doporučení k tomu jak rozhodovat. Jiní mohou být 

nestranní a poskytovat obecné odborné informace či podklady. A nelze opomenout také 

skupiny, které hájí své zájmy, a smyslem jejich vlivu je spíše prosadit konkrétní veřejné 

politiky. 

V polovině 90. let 20. století došlo k vytvoření konceptu „policy advisory 

systems“ (poradenských systémů), byly zde charakterizovány jako uzavřený systém 
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aktérů, kteří mají specifické složení v každém sektoru a specifické pravomoci. Poskytují 

informace, vědění a doporučení k rozhodnutím politiků. Dochází tak k externalizaci  

u politických stran tím, že využívají externí zdroje informací, a zároveň politicizaci 

poradenských systémů, které tak vstupují do politických procesů a stávají se 

významným aktérem v rozhodovacím procesu [Halligan, 1995]. 

 

3.3.1 Externalizace 

Všeobecně platí, že existující modely poradenských systémů (dále jen PAS) 

představují různou úroveň vlivu na rozhodování v závislosti na místě jejich působnosti, 

tedy uvnitř nebo vně vlády [Wilson, 2006: 152]. 

Vnitřní systémy jsou tvořeny převážně samotnými politiky, kteří jsou zároveň 

odborníky v oboru, dále také úředníky, a vnější poradenské systémy tvoří převážně 

aktéři, kteří nejsou členy politické strany, a poskytují odborné informace nebo prosazují 

své zájmy a názory. Většina autorů zabývajících se problematikou PAS přirovnává 

různé názory velkého množství aktérů při rozhodování k „trh“ myšlenek a informací. 

Základním problémem souvisejícím s modely PAS je fakt, že pouze někteří 

participanti mohou ovlivnit rozhodovací procesy a ostatní nikoli. Je to způsobeno tím, 

že vlády předpokládají, že by bylo možné jednoduše kontrolovat vnitřní poradenské 

systémy na rozdíl od vnějších poradenských systémů [Craft, Howlett, 2013: 189]. 

Zájmové skupiny, média, think tanky a další externí poradenské orgány tak 

mohou, ale nutně nemusí prosadit implementaci svých navrhovaných veřejných politik. 

Nicméně trend, který charakterizuje právě pojem externalizace, směřuje k širšímu 

zapojení externích aktérů, kteří mohou ovlivňovat politické rozhodovací procesy, 

a k aktivnímu využívání outsourcingu politickými stranami, zejména jejich členy ve 

veřejných funkcích.  

Dynamika externalizace bývá charakterizována jako systém nabídky a poptávky. 

Tato vysvětlení zahrnují hypotézu o tom, že externalizace je vedlejším produktem 

pokusů volených veřejných činitelů a slouží k zajištění větší politické kontroly 

a odpovědnosti týkající se výkonu státní správy. Kromě dosud užívaných způsobů 

se jedná zejména o širší využití externích poradenských systémů (například nevládních 

organizací), čímž dojde k oslabení vnímání politik veřejného sektoru jako monopolu 

[Peters, Pierre, 2004: 10]. 
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3.3.2 Politicizace 

Současné výzkumy týkající se některých součástí PAS, jako jsou politické 

strany, média či straničtí sympatizanti, poukazují na další proces, který podrývá tradiční 

typologii modelů PAS, polititcizaci. Znamená to, že mnoho externích i interních 

poradců, dnes stejně jako v minulých letech, poskytují rozhodovatelům rady, které 

vycházejí z jejich osobních názorů, veřejného mínění, postojů zúčastněných stran 

a myšlenek, kterými jsou ovlivněni voliči [Craft, Howlett, 2013: 191]. 

Názory na původ PAS jsou často v protikladu s politickými názory nebo 

stranickou ideologií a představují hodnoty založené na více „objektivní“či „technické“ 

radě a často zdůrazňují význam současného a ignorují nebo bagatelizují dřívější [Radin, 

2000: 92]. 

Od poradců jsou proto ze strany politických stran vyžadovány převážně odborné 

podklady. Při rozhodování o státním rozpočtu jsou tak poradci vyzýváni k tomu, aby 

poskytovali odborné ekonomické studie a prognózy. Tyto podklady nejsou pouze 

ekonomické, ale také například statistické či demografické. Rozdílný význam pak mají 

aktéři, kteří se snaží spíše prosazovat své názory. 

Rozsah politizace se liší v jednotlivých státech a jejich územních jednotkách. 

V České republice je také odlišná úroveň poradenských systémů na regionální 

a centrální úrovni. 

 

3.3.3 Členění poradenských systémů 

PAS lze rozčlenit do dvou hlavních dimenzí. První dimenze představuje 

umístění vztažené k vládnímu systému, člení PAS na externí a interní. Druhou dimenzi 

představuje úroveň vládní kontroly nad poradenskými systémy [Halligan, 1995: 140]. 

Souvislosti mezi těmito dvěma dimenzemi znázorňuje tabulka rozdělení 

poradenských systémů na základě studia veřejné správy [Halligan, 1995:161]. Toto 

rozdělení zde přebírám pro oblast politických stran [Halligan, 1995:161]. 
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Tabulka č. 6. Umístění PAS a úroveň vládní kontroly 

                                              Vládní kontrola 

Umístění 

Vysoká 
Nízká 

Veřejná služba oddělení nadřazené poradcům, 

poradci pro centrální agendy, 

strategické politické jednotky 

úřednická místa ve veřejných 

službách 

Vládní (interní) 
politické poradní orgány: 

kanceláře ministrů, kancelář 

premiéra, dočasné poradní 

jednotky, parlament 

stálé politické poradní orgány; 

vládní úřady; 

zákonodárci 

 

Nevládní (externí) soukromý a nevládní sektor na 

základě kontraktu, komunitní 

organizace využívající vládního 

grantu a úmluvy; mezinárodní 

organizace 

odbory, zájmové skupiny, atd.; 

komunity; 

mezinárodní společenství a 

organizace 

 

3.3.3.1 Vnitřní poradní systémy (uvnitř strany) 

Do této skupiny řadíme poradenské orgány na jednotlivých organizačních 

úrovních politické strany. Jejich propojením je determinována analytická kapacita stran.  

Na úrovni členské základny politické strany existuje několik poradenských 

orgánů. Členské základny českých politických stran se vytvářejí na úrovni jednotlivých 

obcí a krajů, kde tvoří kolektivní orgány, zastupitelstva obce či kraje a radu obce či 

kraje. V čele obce pak stojí starosta či primátor a v čele kraje hejtman. Na této úrovni 

politické strany jsou vytvářeny specializované komise, zabývající se oblastmi, které 

spadají do působnosti obce či kraje.  

Na rozhodování o mandatorních výdajích mají tyto úrovně poměrně výrazný 

vliv, protože města a kraje jsou subjekty, které čerpají finance ze státního rozpočtu, 

snižování výdajů tedy na ně má přímý dopad. Na úřadech obcí a krajů pak působí 

úředníci, kteří zpravidla mají adekvátní vzdělání k tomu, aby mohli veřejné politiky 

zavádět do života občanů. Členské základny politických stran jsou různě velké, a to 

od desítek tisíců členů déle působících stran, jako je ODS, ČSSD či KSČM až po strany, 

které jsou nové a mají zatím členů méně (ANO 2011 či Úsvit přímé demokracie Tomia 

Okamury). 
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Na úrovni vedení strany rozlišujeme skupinu poradců předsedy strany, odborní 

mluvčí. Vedení strany také vybírá zaměstnance politické strany, kteří vykonávají 

administrativní práci spojenou s činností politické strany. Jednotlivé strany mají různý 

počet zaměstnanců, jejich mzdy jsou vypláceny z rozpočtu politické strany. Náplň práce 

těchto zaměstnanců se do jisté míry podobá práci ve veřejné správě a působí především 

na regionální úrovni. 

Expertní kapacitu politické strany ovlivňují vnitrostranické odborné sekce, 

jedná se o Politickou sekci u ODS, Politicko – analytická sekce u ČSSD, TOP 09 

a ANO 2011 podobné analytické útvary nevytváří. Tyto expertní útvary nemají mnoho 

členů, jedná se spíše o dvou až pětičlenné sekce. Jejich činnost spočívá v přípravě 

odborných dokumentů formou studií, sociologických výzkumů a dalších, které jsou 

projednávány na setkáních politiků. 

Významným aktérem uvnitř politické strany je také oddělení PR a marketingu, 

které zprostředkovává kontakt politické strany s médii. Jejich činnost spočívá v podpoře 

přípravy politických vystoupení v médiích, tedy v televizi, rádiu, na internetu a tak dále. 

ODS zřídila pro tento účel Mediální sekci; ANO 2011 nevytváří speciální oddělení, 

nicméně má tiskové mluvčí, ředitele komunikace či manažery online kanálů; TOP 09 

má Tiskové oddělení a ČSSD má Sekci PR a marketingu. 

Vnitrostranickými aktéry, kteří tvoří expertní kapacity, vytvářejí takzvané 

ústřední odborné komise. S ministerstvem financí spolupracuje Národní hospodářská 

komise, která má svého předsedu z řad členů ČSSD. Tyto komise zveřejňují výsledky 

svých studií v podobě materiálů, které jsou také podpůrnými materiály ve volebním 

období. Jedná se například o Oranžovou knihu Finance z roku 2010, jejímž autorem 

je Bohuslav Sobotka, který byl v roce 2010 zároveň stínovým ministrem financí. 

U ODS jsou tyto volební materiály produktem ideových konferencí, které 

se konají téměř každý rok a jsou zaměřené na různá témata. Aktuálními dokumenty 

vytvořenými na ideových konferencích ODS jsou Agenda 2014 a Vize 2020.                                                                                                                                                                

Na úrovni členů ve veřejných funkcích hrají podstatnou roli zejména 

poslanecké kluby, senátní kluby a ministerstva, která mají ve svém čele člena politické 

strany. Ministři mají své specializované poradní orgány, které jsou charakterizovány 

v úvodu této kapitoly. 
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Strany, které jsou v opozici, vytvářejí od roku 2002 takzvanou stínovou vládu, 

která má v případě potřeby nahradit stávající vládu. Stínová vláda je také poradenským 

orgánem, který má odborné předpoklady k výkonu této funkce. 

 

3.3.3.2 Vnější poradní systémy (vně strany) 

Vnější PAS tvoří aktéři, kteří nejsou přímo členy politické strany a nepodílejí se 

na výkonu moci ani nedisponují zákonodárnou mocí. Dle výše uvedené tabulky lze 

externí poradce rozdělit do několika skupin: 

a) zájmové skupiny, zaměstnavatelské svazy, lobbisté – výrazně ovlivňují 

rozhodování politiků a poskytují jim cennou zpětnou vazbu, která se týká dopadu 

veřejných politik do praxe. Každá z těchto skupin je orientována na konkrétní 

problematiku, která se jí dotýká, proto konečné rozhodnutí o změnách závisí 

na politicích a dalších odbornících, kteří jsou kompetentní zhodnotit dopady a přínosy 

těchto změn. 

Organizacemi, které se také snaží prosazovat své zájmy na politické scéně, jsou 

zaměstnavatelské svazy, odbory či profesní organizace jako je Česká advokátní komora, 

Česká lékařská komora, Česká lékárnická komora a další.  

b) spolupracovníci z nevládního či soukromého sektoru, mezinárodní instituce: 

- akademici, univerzity – mezi členy politické strany a akademickou sférou 

v České republice probíhá spolupráce v podobě konzultací různých veřejně 

politických problémů. Jedná se o soukromé univerzity, jejichž zakladatelem je 

bývalý nebo současný člen politické strany. Veřejné vysoké školy by naopak 

měly být zcela apolitickými, jakákoli politická angažovanost je tedy vyloučena. 

Někteří významní akademici však působí jako sympatizanti politických stran a 

poskytují jim odborné podklady, je to například prof. Martin Potůček 

(Univerzita Karlova, think tank CESTA), profesor Jan Keller (Ostravská 

univerzita, kandidát do Evropského parlamentu v roce 2014 za ČSSD) a další. 

Jedním z nejvýznamnějších projektů, který vytvořil think tank CEVRO 

sympatizující s ODS, bylo založení CEVRO institutu v roce 2006. Tato 

organizace poskytuje svým studentům vysokoškolské vzdělání a podporuje 

prosazování pravicových hodnot. 

- sympatizanti politických stran – jsou skupinami lidí, kteří chtějí z různých 

důvodů být nestrannými, nejsou tedy členy žádné politické strany, nicméně 
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sdílejí stejné hodnoty jako politické strany, které podporují. Všechny čtyři 

strany, které jsou objektem mého výzkumu, takové podporovatele mají. 

 

ODS  

 Modrý tým – označují svou činnost jako volnější formu podpory, která 

je zajišťována sympatizanty a dobrovolníky, jejichž cílem je podpora úspěchu ODS 

na české politické scéně. Členství je dobrovolné a význam Modrého týmu stoupá 

zejména v předvolebním období, kdy se podílejí na propagaci politické strany. Mohou 

však projevovat i vlastní iniciativu pořádáním akcí či setkání [ODS, 2014]. 

 Mladí konzervativci – jedná se o občanské sdružení, které nemá přímo určené, 

kterou politickou stranu podporuje, sdružuje mladé lidi, kteří sdílejí pravicovou 

konzervativně liberální ideologii. Na rozdíl od Modrého týmu, který je organizací 

s volnou strukturou, jsou Mladí konzervativci sdružením, které má své stanovy a jasně 

vymezenou organizační strukturu. Snaží se ovlivnit rozhodování politiků tím, 

že pořádají konference a diskusní setkání nejen s politiky, ale také s odborníky z praxe 

nebo akademické sféry. Sami spolupracují s celou řadou dalších institucí jako je 

CEVRO nebo Liberální institut. Na svých stránkách také prezentují výstupy z těchto 

setkání. Řada současných významných politických osobností, a to zejména z řad ODS 

vzešla právě z této organizace [Mladí konzervativci, 2013]. 

ČSSD 

 Přátelé sociální demokracie – jedná se o dobrovolné společenství lidí, které 

podporuje program a ideje sociálně demokratické strany, jejich činnost spočívá zejména 

v organizační podpoře strany v předvolebním období, nicméně pořádají také neformální 

setkání se členy politické strany, ať už na regionální nebo celorepublikové úrovni. 

Podmínkou členství v tomto společenství je, že nestrannost zájemců [Přátelé sociální 

demokracie, 2013]. 

 Sociálně demokratické ženy, Klub seniorů, Křesťansko -  sociální platforma 

ČSSD, Zvonečník – ekologie při ČSSD – jsou dalšími hnutími, platformami 

a organizacemi, které podporují ČSSD v různých oblastech. Některé z nich sdružují 

pouze nečleny ČSSD, jiné jsou tvořeny i politiky. Jejich spolupráce s politickou stranou 

spočívá v pořádání konferencí, na kterých prezentují své záměry. Jsou sympatizanti 

ČSSD, nicméně je možné tyto organizace zařadit také mezi zájmové skupiny, a to 
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vzhledem k tomu, že se zaměřují na konkrétní oblasti, ve kterých se snaží prosazovat 

své zájmy. 

 Mladí sociální demokraté – popisují se jako mládežnickou, samostatnou 

a nezávislou organizaci se sociálně demokratickou orientací. Na rozdíl od Mladých 

konzervativců na svých webových stránkách přímo hovoří o úzké spolupráci s ČSSD. 

Pořádají semináře a diskuse nejen s českými politiky a spřátelenými organizacemi, ale 

také například se členy výborů Evropské unie. 

TOP 09 

 Volím TOPku – TOP 09 považuje skupinu svých sympatizantů za velmi 

důležitou, jejich činnost spočívá především v podpoře politické strany v období voleb. 

Tato politická strana také vytvořila speciální portál, který slouží k tomu, aby 

sympatizanti spolu i s politiky komunikovali [Volím TOPku, 2014]. 

ANO 2011 

 Sympatizanti ANO 2011 – jedná se o skupinu podporovatelů hnutí ANO 2011, 

jejich role souvisí převážně s organizací předvolebních kampaní. Zúčastňují se také 

setkání s politiky a mohou se zde veřejně vyjadřovat. Registrují se na webových 

stránkách hnutí, svou registrací stvrzují souhlas s hodnotami a ideologií hnutí, a pokud 

by měli zájem stát se plnohodnotným členem, mají k tomu přednostní právo [Ano 2011, 

2013].  

c) think tanky – jsou skupinami odborníků, kteří se zabývají analýzou veřejných 

politik a jsou spojovacím článkem mezi akademickou sférou a politikou. Pravicových 

think tanků je více (Liberální institut, CEP, CEVRO, Občanský institut, eStat a další) 

a jsou podporovány německými stranickými nadacemi Konrad – Adenauer – Stiftung 

a Hanns – Seidel – Stiftung. Levicový think tank CESTA vzniká až v roce 2011.  

Masarykova demokratická akademie je sociálnědemokratickou vzdělávací institucí, 

která není přímo univerzitou, ale zaměřuje se spíše na pořádání debat, seminářů a 

školení. Je možné ji považovat spíše za think tank než univerzitu. Spolupracuje se 

zahraničními nadacemi, německou Fridrich – Ebert – Stiftung a slovenským Smer SD 

[Masarykova demokratická akademie, 2013]. 
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3.3.4 Přínosy využití poradenských systémů 

Změny v současném stylu vládnutí vypovídají o vývoji poradenských systémů 

a jejich interakcí s politiky, ať už na úrovni administrativní nebo politické, dále také 

o vývoji interních i externích systémů poradenství a spolupráce. 

Pozornost týkající se dynamiky těchto aktivit směřuje také k zohlednění jejich 

přínosů.  

Jak je z předchozích odstavců patrné, české politické strany disponují poměrně 

širokou sítí poradců a expertů, kteří mohou mít vliv na jejich rozhodování, a to jak 

v obecné rovině, tak i v oblasti mandatorních výdajů. 

Co se týče vnitřních PAS, tak ty jsou tvořeny převážně členy strany, z nichž však 

mnozí jsou zároveň odborníky. Jedná se o především kolektivní orgány (komise, 

výbory), jejichž cílem je nalézt určitou shodu v názorech a prezentovat navrhovaná 

opatření jakožto výsledky jednání celého orgánu. 

Přínosem pro rozšíření analytické kapacity politické strany jsou tedy zejména 

vnější PAS poskytující také odborné poradenství, které však má vyšší míru objektivity 

a není ovlivněno politickým zaměřením jedinců. Ovšem toto nemusí být vždy 

pravidlem. 

Velmi významnou je pro politické strany také spolupráce se zájmovými 

skupinami, či zaměstnaneckými svazy, odbory a podobnými, kteří poskytují politikům 

zpětnou vazbu k jejich rozhodnutím a hovoří o jejich dopadech na jednotlivce, ať už 

v roli občana nebo zaměstnance.  

Příkladem této spolupráce může být nedávné jednání Tripartity, kterou tvoří 

vláda, odbory a zaměstnavatelé, o výši minimální mzdy. Všichni zúčastnění se shodli 

na tom, že by minimální mzda měla být zvýšena, přetrvávající neshoda však spočívá 

v rozhodnutí o tom, o kolik se zvýší. Největší obavy mají zaměstnavatelé, kterých se 

vyplácení takových mezd přímo dotýká, a jsou si vědomi toho, že některá odvětví 

stagnují, ubývá zakázek a na zvyšování mezd nemají peníze. Naopak odbory, jejichž 

cílem je bránit práva zaměstnanců, požadují výraznější zvýšení minimální mzdy. 

Konečné rozhodnutí v červnu vydá vláda, která však na jednání Tripartity vyslechla tyto 

aktéry, kterých se opatření konkrétně dotkne a může na základě těchto zjištění učinit 

správné nebo kompromisní řešení, které nikomu příliš neuškodí.  
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4 Využití expertízy a poradenských systémů při 

rozhodování o mandatorních výdajích 

Tato část práce ilustruje způsoby využití expertízy na příkladu zástupců čtyř 

politických stran. Tyto politické strany zaujímaly nebo stále zaujímají významné 

postavení při rozhodování o výši mandatorních výdajů státního rozpočtu České 

republiky ve sledovaných volebních obdobích, tedy od roku 2006 do současnosti, a to 

proto, že jejich členové vedli nebo vedou ministerstvo financí či jiná ministerstva, byli 

členy rozpočtového výboru či poslanci Parlamentu České republiky, takže se aktivně 

podíleli na rozhodování o státním rozpočtu, včetně výše mandatorních výdajů.  

 

4.1 Výsledky výzkumu 

Výsledky výzkumu jsem rozdělila do čtyř hlavních částí dle jednotlivých 

politických stran a hnutí. Vedle charakteristik vztahujících se k vývoji a organizační 

struktuře dané politické strany či hnutí, jsou v těchto částech použity citace z rozhovorů 

s poslanci a je zde analyzován zejména vztah k expertíze a poradenským systémům, 

které strany skutečně využívají v oblasti problematiky mandatorních výdajů. 

 

4.1.1 ANO 2011 

Respondentem reprezentujícím toto hnutí byl poslanec, který získal mandát 

 ve volbách na konci roku 2013, hlavními oblastmi, kterým se věnuje a je zároveň 

členem odborných výborů PSP, jsou obrana a veřejná správa a regionální rozvoj. Před 

započetím své politické kariéry se věnoval podnikání v oblasti informačních 

technologií. 

ANO 2011 je politické hnutí, které vzniklo v listopadu roku 2011. Podle stanov 

se jedná o „hnutí, které usiluje o odborně řízený, funkční a spravedlivý stát, který má 

zajistit lepší kvalitu života pro všechny. Jejím hlavním cílem je potírání korupce 

a investice, které nastartují hospodářský růst a zajistí práci lidem i firmám [Ano 2011, 

2013].“ 

„Hlavními hodnotami hnutí jsou spravedlnost, demokracie, solidarita 

[respondent 1].“  

Hnutí Ano 2011 získalo v předčasných volbách v říjnu roku 2013 18,65% hlasů 

voličů [Volby.cz, 2013]. 



 

46 

 

V současném volebním období zaujímá Ano 2011 47 křesel v poslanecké 

sněmovně a 6 členů strany vykonává funkci ministra či ministryně. Lídr hnutí Andrej 

Babiš je ministrem financí. Spolu s ČSSD a KDU – ČSL tvoří koalici. 

Organizační struktura hnutí 

„Hlavními centrálními orgány hnutí jsou Celostátní sněm konaný nejméně jednou za 

dva roky. Dále Předsednictvo, které je statutárním orgánem hnutí a řídí jeho činnost a 

jedná jeho jménem, zasedá zpravidla jednou za měsíc. Nejvyšším orgánem mezi 

zasedáním Celostátního sněmu je Výbor, který schvaluje rozpočet hnutí, směrnice, 

morální kodex, kandidátní listiny či programy. Centrálními orgány jsou také Kontrolní, 

Rozhodčí a Smírčí komise. Kromě celostátních orgánů má hnutí také sněmy, 

předsednictva a kontrolní komise na krajské, oblastní a místní úrovni [respondent 1].“ 

Ano 2011 sice není podle názvu stranou, ale hnutím, nicméně vzniklo na základě 

zákona č. 424/1991 Sb., který ve své podstatě smazává rozdíly mezi politickou stranou 

a hnutím. Ano 2011 má stejně tak i z politologického hlediska, které hovoří o tom, že 

hnutí má volnější typ organizace a nemá ambice získat posty ve vládě, spíše charakter 

politické strany.  

 

Typologické určení hnutí a expertní orgány 

Předtím než budu analyzovat využití poradních orgánů a expertízy, pokusím se 

o zařazení toto hnutí dle typologie, kterou jsem charakterizovala v kapitole zaměřené 

na organizaci politických stran. Ta se zdá být v případě hnutí ANO 2011 zavádějící, ale 

jak jsem již zmínila, toto hnutí se profiluje spíše jako politická strana. 

Hnutí ANO 2011 je jedním z nejmladších na české politické scéně. Jeho členy 

jsou jednak odborníci a kapacity v různých oborech, podnikatelé, ale také například 

bývalí novináři či osobnosti známé spíše z oblasti kultury. 

Dle Krouwelovy typologie hnutí ANO 2011 nejvíce tíhlo k charakteru strany 

podnikatelského typu, vzhledem k tomu, že vzniklo vlastní iniciativou občanů 

a zájmových skupin a bylo financováno především ze soukromých zdrojů. Charakter 

financování se však po úspěchu ve volbách změnil a strana je výrazně financována také 

ze zdrojů ze státního rozpočtu [ANO, 2014b]. 

Dle Wolinetzova rozdělení stran na základě cílů, má hnutí ANO 2011 charakter 

„vote-seeking“ strany, jeho cílem je zejména maximalizovat zisk hlasů ve volbách, což 
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také dokázalo ve volbách v roce 2013. S tím je však v tomto případě spojena touha po 

získání moci a prosazení změn zejména v oblasti hospodaření s veřejnými financemi. 

Hnutí ANO 2011 se ve svém volebním programu snažilo oslovit široké spektrum 

občanů z různých sociálních vrstev, například tím, že slibuje, že bude hájit jejich zájmy, 

protože přichází s novým přístupem, který dohlédne nad hospodařením s veřejnými 

prostředky, zvýší zaměstnanost a konkurenceschopnost České republiky a zlepší její 

postavení v Evropské Unii [ANO 2011, 2014a] 

Vzhledem k charakteru hnutí, nehraje jeho členská základna významnou roli 

při rozhodování a slouží spíše k rekrutaci nových členů a propagaci v předvolebním 

období [respondent 1]. Významné postavení mají především členové ve veřejných 

funkcích, pro které nabývá na významu také vytváření kvalitních poradních orgánů 

vedoucí ke zvýšení úrovně rozhodování.   

Poradní orgány 

Respondent hovořil o tom, že externích zdrojů informací hnutí příliš nevyužívá, 

že jejich cílem je spíše mít odborníky v řadách svých vlastních členů, nicméně podobně 

jako ostatní strany si nechávají vypracovávat odborné studie, analýzy a další podklady. 

„Hnutí si zakládá na tom, že má odborníky ve svých vlastních řadách, 

nepotřebuje tedy mnoho externích spolupracovníků. Využívá tyto zdroje pouze za 

účelem získání odborných statistik či studií, za tímto účelem dle potřeby spolupracujeme 

i s externisty, kteří nemusí sdílet naše politické přesvědčení. Rozhodování hnutí mohou 

případně ovlivnit sympatizanti, se kterými pořádáme pravidelná setkání [respondent 

1].“ 

Ministr financí Andrej Babiš krátce po svém nástupu do funkce představil svou 

Radu ekonomických poradců, která sestává z apolitických analytiků a ekonomů. Jejími 

členy jsou Aleš Michl, Petr Zahradník, Michal Zdeněk, Robert Pelikán a Jan Čapek. 

Tito lidé mají svou práci vykonávat dobrovolně a zdarma. Hlavními tématy, kterými se 

má Rada ekonomických poradců zabývat je stabilita daňového prostředí a hledání 

rezerv ve státním rozpočtu [Parlamentní listy, 2013]. 

Postoj k výši mandatorních výdajů  

„ Co se týče schodku státního rozpočtu, máme v plánu samozřejmě jeho snížení. 

Hospodaření státu bych přirovnal k hospodaření firmy či rodiny, které si také berou 

úvěr za účelem investice, mají však v případě firmy vypočteno, za jak dlouho se jim 
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investice vrátí včetně ohledu na nutnost splacení závazku, v případě rodiny je to 

podobné, v některých situacích využijí možnosti financování úvěrem, nicméně tento musí 

splácet a svůj dluh tak snižovat. Stát se však takto nechová, peníze si jen půjčuje, ale 

nevrací. V plánu tedy máme škrty ve většině oblastí, snížení mandatorních výdajů, což 

však není jednoduché, protože je to často spojeno s nutností legislativních změn 

[respondent 1].“ 

 

4.1.2 ODS 

Občanská demokratická strana je liberálně konzervativní stranou, která navazuje 

na evropské křesťanské civilizace, na humanitní a demokratický odkaz první republiky 

a na zkušenosti západních demokracií. Vzniku ODS předcházelo založení Občanského 

fóra po 17. listopadu roku 1989. V Občanském fóru se angažovala řada někdejších 

členů Občanské demokratické strany. Již během roku 1990 se ukázalo, že horizontální 

struktura občanských fór je nevyhovující. Stále jasněji se také projevovaly rozdílné 

názory na celkový charakter státu a jeho strategii. 4. března 1991 byl tedy ustaven 

přípravný výbor ODS, jehož předsedou se stal Václav Klaus [ODS, 2014]. 

„Hlavními hodnotami ODS jsou svoboda, ochrana svobody, zodpovědnost, 

solidarita, vychází ze Čtyř poděbradských artikulů.“ 

Ve volbách do poslanecké sněmovny v roce 2006 ODS zvítězila se ziskem 

35,38% hlasů, v roce 2010 získala 20,22% hlasů a dostala se na druhé místo za ČSSD 

a v roce 2013 získala pouhých 7,72% hlasů [volby.cz, 2014]. 

Respondentem, který v mém výzkumu reprezentuje ODS, je velmi zkušený 

politik, který je členem ODS již od jejího založení v roce 1991. Od roku 1997 je členem 

zastupitelstva statutárního města, v letech 2002 – 2010 byl primátorem, dále byl v letech 

2000 – 2011 členem krajského zastupitelstva. Od roku 2010 je poslancem Parlamentu 

České republiky a předsedou poslaneckého klubu. V letech 2012 – 2013 byl také 

ministrem. Od roku 2000 je členem vrcholných orgánů politické strany. Nyní je od roku 

2013 také místopředsedou Rozpočtového výboru. Dříve působil jako programátor, 

pracoval v oblasti IT. 

„Hlavními tématy, kterými se zabývám při výkonu své funkce, jsou rozpočty, 

sociální systémy, ale také doprava. Tím, že jsem byl primátorem, jsem se zabýval 

prakticky všemi oblastmi, i když samozřejmě ne detailně. Neustále se vzdělávám, i když 

ne nějakým formálním způsobem[respondent 2].“ 
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Organizační struktura strany 

Nejvyšším orgánem ODS je Kongres, který se koná nejméně jednou za dva roky, 

jeho činnost spočívá ve volbě nejdůležitějších představitelů strany, schvalování změn 

ve stanovách, schvalování zpráv a statutů nižších orgánů strany či schvaluje zásady 

hospodaření. 

Hlavou, reprezentantem a mluvčím je předseda strany. Druhým 

nejvýznamnějším orgánem je Grémium, které sestává z předsedy strany, místopředsedů 

a předsedů parlamentních klubů. Nese všeobecnou odpovědnost za stranu v době 

mezi zasedáním Výkonné rady. Ta je statutárním orgánem strany a skládá se z Grémia, 

jednoho zástupce z regionu, členů vlády, hlavního manažera, předsedů výborů a komisí 

a dalších přizvaných. Výkonná rada spolu s předsedy oblastních a regionálních sdružení 

tvoří Republikový sněm. Dále má ODS kontrolní a revizní komise a smírčí výbory 

[ODS, 2014]. 

 

Typologické určení strany a expertní orgány 

ODS je stranou, která nese prvky catch – all strany, a to z toho důvodu, 

že vzniká z Občanského fóra, což bylo hnutí masové povahy, které se v roce 1990 

názorově rozdělilo, a jeho původní členové přestoupili k různým politickým stranám. 

Na počátku roku 1991 bylo Občanské fórum rozpouštěno a vzniká ODS, ODA, 

Občanské hnutí a další politické subjekty. Příkladem aspirace k různým politickým 

stranám může být Miloš Zeman, který byl členem Občanského fóra, po jeho rozpadu 

reprezentoval krátce Občanské hnutí a v roce 1992 se stal členem ČSSD, či Václav 

Klaus, který se stal předsedou ODS. S charakterem catch – all strany souvisí také 

způsob financování ODS, jehož hlavním zdrojem jsou příspěvky ze státního rozpočtu, 

nicméně významnou položkou jsou také dary fyzických osob [ODS, 2014d]..Finanční i 

lidský kapitál je soustředěn spíše na úrovni vedení strany a členů ve veřejných funkcích. 

Členská základna je orientována spíše na šíření povědomí o politické straně a její 

podporu v období voleb.ODS je jednou z nejpočetnějších stran, která usiluje především 

o maximální zisk hlasů ve volbách, což se však ve volbách v roce 2013 nepodařilo 

naplnit.Expertíza je uplatňována především na centrální úrovni, strana má svůj vlastní 

expertní tým tvořený 13 odborníky[ODS, 2014a]. 
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Poradní orgány a expertíza 

„Já jsem k outsourcingu spíše skeptický a snažil jsem se jej ve své politické praxi 

spíše minimalizovat, protože jsem málokdy viděl jeho jasné výhody, nicméně při běžné 

činnosti, kterou provádí město, ministerstvo či politická strana, tak na to máme své lidi 

a pak jsou záležitosti, které se běžně neřeší a tam je logické, že si najímáte experty, 

protože se vám nevyplatí mít takového specialistu zaměstnaného napořád. Já jsem spíš 

pro to, aby to dělali „vlastní“ lidé tu běžnou agendu. Snažíme se však komunikovat 

s akademickou sférou, pak s komunálními politiky, protože tam je dopad. Pak také 

s jednotlivými odborníky na sociální oblasti, komunikujeme s demografy, kteří 

prognózují délku života a co udělá důchodový systém a podobně, se sociology 

a ekonomy. Na druhou stranu se také snažíme komunikovat s Hospodářskou komorou, 

tedy s lidmi z praxe, ať máme i pohled těch, na které ty zákony dopadají. Odborníky 

spíše aktivně vyzýváme ke spolupráci, myslím si, že otázka veřejných rozpočtů je spíše 

politická, nejde pouze o to, získat od expertů rozbor nákladů nebo příjmů v jednotlivých 

oblastech, ale pak někdo definuje priority. Prioritou mohou být i například zdravé 

veřejné finance, to vás zase svazuje ve smyslu deficitu rozpočtu, ale žádný odborník 

Vám neřekne, zda má být deficit 50 miliard, 100 miliard nebo plus 50 miliard. Role 

expertů zde spočívá zejména v tom, aby poradili v jednotlivých kapitolách [respondent 

2].“ 

Co se týče podkladů, které ODS nebo Rozpočtový výbor od odborníků získává, 

tak se jedná většinou o komparativní studie, které porovnávají české ukazatele 

s ukazateli zemí Visegrádské čtyřky nebo Evropské unie.  

Na otázku směřující k ostatním, tedy zejména externím PAS, odpovídá 

respondent takto: 

„Bezesporu jsou to zájmové skupiny, ať už odbory, profesní komory, například 

lékařská komora, která se velmi zajímá o platy lékařů, tím pádem mandatorních výdajů 

do zdravotnictví, hospodářská komora, průmyslové svazy. To jsou všechno v mém 

podání legální lobbisté, kteří lobují za své zájmy jak u exekutivy, tak samozřejmě 

i v parlamentu. Ti jsou mnohdy velmi silní. A pak samozřejmě, kdo chce hodně lobovat, 

tak používá média a mediální nátlak k tomu, aby prosadil svůj pohled na věc. 

Spolupracujeme s Mladými konzervativci, spolupracujeme s Centrem pro kulturu 

a demokracii desítky let spolupracujeme i s CEVREM. Naše Evropská frakce používá 
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různé vzdělávací programy na výchovu mladých politiků v porovnání s evropskými 

systémy [respondent 2].“ 

 

Postoj k mandatorním výdajům 

„ Problematice rozpočtu a mandatorních výdajů by se měli věnovat všichni 

poslanci a senátoři, což je dnes něco přes 30 lidí z ODS, ale podrobně se této otázce 

věnují zejména členové Rozpočtového výboru. Tito lidé pracují spíše kolektivně 

ve spolupráci s experty. Máme expertní tým, který sleduje například vývojové trendy 

jednotlivých rozpočtových ukazatelů. U nové legislativy se jedná spíše o samostatnou 

práci [respondent 2].“ 

Expertní tým ODS sestává z odborníků v jednotlivých oblastech, někteří z nich 

jsou také členy strany nebo zastávají veřejné funkce. Expertem pro ekonomiku je pan 

Jan Skopeček, který je předsedou ODS pro Středočeský kraj a členem Výkonné rady. 

Celkem má expertní tým 13 členů[ODS, 2014a]. 

„Největší příčinu narůstajícího objemu mandatorních výdajů státního rozpočtu 

spatřuji v malé odvaze politiků říkat pravdu, odsouvání problémů do budoucnosti. 

Domnívám se, že Maastrichtská kritéria jsou umělá, uměle vymyšlená a nejsou nějak 

ekonomicky podložená, protože například tvrdí, že schodek nemá být vyšší než 3%HDP, 

pak jestliže máme necelé čtyři biliony korun HDP, říkáme, že je normální a v pořádku, 

když každý rok bude deficit sto miliard. Ale neznám domácnost nebo firmu, která si jen 

půjčuje a nesplácí. Česká republika ještě nesplatila ani korunu za dobu své existence 

a dneska výdaje na obsluhu státního dluhu, tedy úroky jsou už třetí nejvyšší položkou 

v celém rozpočtu, to znamená, že se musíme dostat do stavu, kdy v období 

hospodářského růstu budeme mít přebytky, a v období stagnace budou deficity. Proto je 

nutné snížit mandatorní výdaje [respondent 2].“ 

Respondent je přesvědčen o tom, že jeho názory jsou v souladu s názory 

ostatních členů strany. 

 

4.1.3 ČSSD 

Česká strana sociálně demokratická je liberální levicovou stranou, která byla 

jako Sociální demokracie obnovena na XXIV. obnovovacím sjezdu v Praze. V roce 

1993 byla schválena změna názvu na Českou stranu sociálně demokratickou [ČSSD, 

2014]. 
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„ Nejdůležitějšími hodnotami v naší politické straně jsou možnosti demokracie, 

toho demokratického jednání a v podstatě taková propojenost těch stanov, která těm 

lidem dává hodně možností se v té straně profilovat. Na určení hodnot se zcela určitě 

může podílet jakýkoli člen strany. V čase se vyvíjejí a pravidelně na Sjezdech se 

stanovují nové a přizpůsobují se době, nicméně demokratičnost strany zůstává stejná 

[respondent 3].“ 

Ve volbách do poslanecké sněmovny v roce 2006 získala ČSSD celkem 32,32% 

hlasů a umístila se tak na druhém místě za ODS. V roce 2010 naopak se ziskem 22,08% 

hlasů volby vyhrává a v posledních volbách v říjnu roku 2013 opět vítězí ve volbách 

se ziskem 20,45% hlasů [volby.cz, 2014]. 

Rozhovor byl realizován s poslancem za ČSSD, který má dlouholeté zkušenosti 

s prací ve veřejné správě. Již v 90. letech byl poslancem České národní rady 

a Poslanecké sněmovny za KSČM, poté za stranu Levý blok. Členem ČSSD je od roku 

1996. Ve své dráze poslance pokračuje opět od roku 2006 až do současnosti. Mimo to 

dlouhodobě působí také na komunální úrovni. Od roku 1990 je zastupitelem statutárního 

města a v letech 1998 – 2006 působil jako náměstek primátora. Dříve pracoval jako 

profesionální záchranář. 

„Hlavními tématy, kterými se zabývám, jsou celých těch dvanáct let ve vrcholové 

politice, obrana a bezpečnost [respondent 3].“ 

 

Organizační struktura strany 

Nejvyšším orgánem ČSSD je Sjezd, který je tvořen delegáty s hlasem 

rozhodujícím, delegáty s hlasem poradním a hosty. Sjezd se koná minimálně jednou 

za dva roky. Jeho činnost spočívá v rozhodování o nejdůležitějších tématech týkajících 

se ČSSD, tedy ve volbě předsedy a dalších řídících orgánů strany, ve schvalování 

programu či stanov či hospodaření politické strany. V období mezi Sjezdy řídí činnost 

ČSSD Ústřední výkonný výbor. Za svou činnost odpovídá Sjezdu a schází se nejméně 

třikrát za rok. Mezi zasedáními Ústředního výkonného výboru řídí činnost strany její 

Předsednictvo. Mezi zasedáním předsednictva pak řídí činnost Politické grémium 

ČSSD, které je tvořeno předsedou, statutárním místopředsedou, místopředsedy ČSSD, 

nejvýše postaveným členem vlády za ČSSD a předsedy Poslaneckého a Senátorského 

klubu Parlamentu České republiky. Kromě těchto centrálních orgánů má ČSSD také své 

hierarchicky uspořádané zastoupení v jednotlivých krajích a oblastech [ČSSD, 2014]. 
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„ Na rozhodování strany se podílí širší vedení strany. Nejvyšší váhu má 

rozhodnutí Sjezdu, ale mezi Sjezdy je to rozhodnutí Ústředního výboru[respondent 3].“ 

 

Typologické určení strany a expertní orgány 

Podobně jako u ODS se i zde snažím o typologické zařazení strany na základě 

Krouwelova rozdělení politických stran. ČSSD stojí na pomezí dvou typů, prvním 

z nich je catch – all strana, z toho důvodu, že se snaží oslovit poměrně široký okruh 

voličů, rekrutuje členy z různých oblastí. Druhým typem, jehož znaky ČSSD nese je 

kartelová strana, a to vzhledem k povaze financování této politické strany. 

Je financována z více zdrojů, přičemž nejvýznamnějším zdrojem příjmů této politické 

strany je státní rozpočet, příjmy ze soukromých zdrojů jsou méně významnou položkou 

v rozpočtu [ČSSD, 2014c]. 

Výrazné rozhodovací pravomoci mají zejména členové ve veřejných funkcích. 

V současné době je to zejména osobnost předsedy ČSSD a předsedy vlády Bohuslava 

Sobotky, ale také dalších ministrů, poslanců a senátorů, kteří usilují o prosazení 

stranických zájmů. 

„Odborné zázemí strany je koncentrováno v jisté míře už na úrovni krajů, 

nicméně klíčovou roli hrají poradci premiéra a poslaneckého klubu [respondent 3].“ 

Jednou z ústředních odborných komisí ČSSD je také Národní hospodářská 

komise, kterou v současnosti vede Ing. Jan Mládek [ČSSD, 2014d]. 

 

Poradní orgány a expertíza 

„Střízlivé využívání outsourcingu je určitě dobré. Podívejte, typ 

odborníků…Všichni, kdo se pohybují v příslušné oblasti, od sociálních věcí až po tu 

bezpečnost, to jsou v podstatě lidé, kteří pracují v praxi a jsou to ti odborníci, kteří se 

mají co vyjádřit k potřebnosti těch finančních prostředků. Využíváme akademiky, 

odborné komise i analytiky z praxe. Vybíráme si je podle potřeby, my je známe, nemusí 

nám spolupráci nabízet, ta komunikace je naprosto běžná, která má směřovat k dobrým 

výsledkům, společným výsledkům a k dobrému výsledku. Odborníci nám poskytují nejen 

ústní konzultace, ale i písemné podklady, kterými dávají najevo výsledky svých analýz. 

Odborníci jsou u nás v dobách opozičních i koaličních, jejich smýšlení se nemusí 

shodovat se zásadami politické strany [respondent 3].“ 

K otázce na další aktéry, kteří ovlivňují rozhodovací proces: 
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„Velmi radikální vstupy do rozhodovacích procesů mají lobbisté, kteří se snaží 

ovlivnit tyto procesy v určitém zájmu [respondent 3].“ 

 

Postoj k mandatorním výdajům 

„ Máme odbornou skupinu při stranickém orgánu, takže chcete – li, v tom 

nejširším slova smyslu se rozpočtem zabývá padesát lidí poslaneckého klubu, protože 

o státním rozpočtu diskutujeme všichni, ale takové ty odpovědnostní záležitosti 

a průběžně věci kolem státního rozpočtu řeší rozpočtová skupina, to je asi 20 lidí. Je to 

vždy kolektivní práce [respondent 3].“ 

K otázce příčin vysokého podílu mandatorních výdajů na celkových výdajích: 

„Těch příčin pochopitelně může být více, může to být nejen otázka pevnosti 

české koruny v této chvíli, řekl bych, trošku rusky „mlácené“ zásahem České národní 

banky. Může to být otázka běžných provozních nárůstů, které souvisí se zvyšováním cen, 

to my neovlivníme, ale pochopitelně v neposlední řadě se to dotkne těch mandatorních 

výdajů ve státním rozpočtu, především pro zabezpečení existence té či oné instituce 

nebo organizace jsou, takže to jsou věci, které my neovlivníme. Z pohledu zadluženosti 

musím říct, že Česká republika si v rámci Evropské Unie nikterak špatně nestojí. 

Maastrichtská kritéria uznávám [respondent 3].“ 

K otázce zda se domnívá, že jeho názory jsou v souladu s názory ostatních členů 

strany: 

„Já nevím, jestli mé názory jsou nebo nejsou v souladu, já se snažím pracovat 

tak, jak mi velí náš volební program, naše stanovy a jestli to některým lidem je těžké 

k pochopení, pak je mi jich líto, ale já zůstanu takový, jaký jsem [respondent 3].“ 

 

4.1.4 TOP 09 a STAN 

TOP 09 je konzervativně – demokratickou stranou, která vychází z křesťansko – 

židovské evropské kultury. Odmítá jakékoli ideologie, které směřují k totalitě 

a nerespektování základních práv a svobod. Název politické strany je odvozen od motta: 

„Tradice, odpovědnost, prosperita.“ Vzniká v listopadu roku 2009. Smlouvu 

o spolupráci s hnutím Starostové podepsala v roce 2009 [TOP 09, 2009]. 

Ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010 získala TOP 09 celkem 16,7% 

hlasů a ve volbách v říjnu roku 2013 11,99% hlasů [volby.cz, 2014].  
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„Pro mě jsou nejvyššími hodnotami slušnost, vstřícnost, pracovitost a pochopení 

pro chyby druhých, pochopení i pro to, že každý máme jiný názor a samozřejmě, když se 

vrátím k té politice jako takové, tak samozřejmě i já jsem konzervativní a jsem pro 

zachování určitých tradic a hodnot. A věřím také v Boha, tím je také ovlivněn můj 

pohled na svět a na život. Myslím si, že členové TOP 09 mají podobné hodnoty, zejména 

pak členové hnutí STAN [respondent 4].“ 

Respondentem je člen poslaneckého klubu TOP 09 a STAN, poslancem byl 

zvolen ve volbách v říjnu roku 2013. V poslaneckém klubu figuruje jako nestraník. 

Přesto že není členem žádné politické strany a hovořili jsme spíše o využívání expertízy 

v rámci poslaneckého klubu, rozhodla jsem se tento rozhovor použít, protože tento 

poslanec dobře zná i procesy v politické straně TOP 09 a v rozhovoru tyto poznatky 

také hodnotí. Představuje tedy jakýsi pohled zvenku na politickou stranu, ke které však 

má velmi blízko, zároveň je členem Výkonného výboru TOP 09.  Tento respondent má 

velmi bohaté zkušenosti také s prací na komunální úrovni, od roku 1998 působí jako 

starosta obce a předseda Sdružení obcí Hlučínska. Má vysokoškolské vzdělání 

a pracoval dříve jako učitel a později ředitel na základní a střední škole.  

Svou nestrannost a příslušnost k poslaneckému klubu TOP 09 a STAN 

zdůvodňuje takto: 

„Oslovili mě jako člověka, který je dlouhodobě starostou obce i předsedou 

Sdružení obcí Hlučínska, takže tím jsem se dostal na kandidátku TOP 09 s podporou 

Starostů a ze čtvrtého místa jsem se díky preferenčním hlasům vlastně dostal 

do Poslanecké sněmovny. Ale v současné době také nejsem členem žádné politické 

strany a nikdy jsem nebyl, ani jsem po tom netoužil, i když se tomu do budoucna 

nebráním [respondent 4].“ 

Tento poslanec se zabývá poměrně širokým spektrem záležitostí: 

„ Jako starosta obce se věnuji všem problémům a tématům, které jsou na obcích. 

Samozřejmě máme kompetence rozdělené. Já mám na starosti ekonomiku, celkový 

rozvoj obce, také školství, protože mám k tomu blízko, zdravotnictví, kulturu a podobně. 

Co se týče Poslanecké sněmovny, tak tam se zabývám tématy mně blízkými jako je 

rozpočtové určení daní, veřejné zakázky, rovněž je to regionální rozvoj, rozvoj venkova, 

zemědělství, jsem členem i zemědělského výboru a samozřejmě jsou to i další věci, se 

kterými mě oslovují občané nebo i organizace, které mají nějaký problém [respondent 

4].“ 
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Organizační struktura strany 

Nejvyšším orgánem strany TOP 09 s podporou Starostů je Celostátní sněm 

konající se podobně jako u ostatních politických stran jednou za dva roky. Jeho činnost 

spočívá především ve volbě předsedů a místopředsedů strany, schvalování volebního 

programu a stanov. Jedním z vrcholných orgánů je také Výkonný výbor, jehož členy 

tvoří předsednictvo strany, patnáct členů volených na Celostátním sněmu, dále členové 

vlády, poslanci a senátoři Parlamentu ČR, poslanci Evropského parlamentu, primátor 

hlavního města Prahy a hejtmani krajů, pokud jsou členy strany. Statutárním orgánem je 

Předsednictvo strany. Dále je pak struktura členěna na krajské, regionální, oblastní 

a místní úrovně [TOP 09, 2009]. 

„ V klubu se o všem hlasuje, takže rozhodování má kolektivní charakter, každý 

může vyjádřit svůj názor a nikdo není odmítnut.  Co se týče politické strany, tak tam je 

nejvyšším orgánem Sjezd sněmu, Výkonný výbor, do kterého patřím i já, i když nejsem 

členem politické strany [respondent 4]. 

 

Typologické určení strany a expertní orgány 

TOP 09 je politickou stranou, která ve své organizaci nese prvky kartelové 

strany, a to zejména proto, že její přední reprezentanti byli dříve členy jiné politické 

strany. Příkladem je předseda TOP 09 Miroslav Kalousek, který byl dříve členem KDU 

– ČSL. Charakter kartelové strany je zdůrazněn také zdrojem financování TOP 09, 

hlavním zdrojem příjmu této strany je státní rozpočet [TOP 09, 2014b].  

 Cílem strany je zejména zisk vládních postů a klíčové postavení mají právě 

členové ve veřejných funkcích. Členská základna slouží k šíření povědomí o politické 

straně a rekrutování nových členů. Postavení členů ve veřejných funkcích je patrné již 

ze stanov, které nezmiňují zastoupení krajských, regionálních či místních organizací 

v hlavním orgánu, kterým je Výkonný výbor[TOP 09, 2013]. 

Odborné zázemí tato strana vytváří již na některých regionálních a krajských 

úrovních, příkladem je Komise hospodářské politiky majetku a financí pro Prahu 6, 

kterou vede pan Václav Kovařík[TOP 09, 2014b]. 

 

Poradní orgány a expertíza 

„ Má práce je určitě významně ovlivněna občany, se kterými se setkávám formou 

besed, setkání, kterých zúčastňují také odborníci. Což je důležité, protože nejsem tím, co 

zná všechno, a rád si nechám poradit od lidí, kteří jsou odborníky v dané věci. Bez 
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expertů, analýz a nějakých rozborů bychom neznali souvislosti mezi některými pohyby 

v kapitolách a ve financích obecně. Co se týká státního rozpočtu, tak mám kontakt 

na vysokoškolského odborníka, který se této oblasti věnuje a samozřejmě náš klub má 

také odborníky další. Většinou pracujeme se stále stejnými odborníky, kteří jsou 

vybíráni politickou stranou na základě stejného pohledu na veřejné finance. Odborníci 

se také nabízejí sami. Je dobré mít mimo odborníků, kteří jsou na „stejné vlně“ i takové, 

kteří jsou absolutně apolitičtí a dívají se na to opravdu z čistě odborného hlediska. Pro 

některé je to příležitost, jak získat nějakou odměnu za tuto práci, pro mnohé z nich je to 

spíše prestižní záležitost. Se státním rozpočtem zatím nemám zkušenosti, takže jsem sám 

zvědavý, jaké podklady nám budou poskytnuty, ale domnívám se, že se bude nejspíš 

jednat o analýzy týkající se výdajové stránky rozpočtu a mandatorních výdajů, 

například řešení dluhové služby [respondent 4].“ 

Pan poslanec se dále nevyjadřoval k tomu, o jaké konkrétní odborníky se jedná. 

Naznačil, že se jedná o akademiky, ekonomy či statistiky. 

TOP 09 na svých internetových stránkách prezentuje expertní skupiny 

na krajských úrovních, informace o složení expertní skupiny pro poslanecký klub zde 

chybí [TOP 09, 2014a]. Za odborníka na veřejné finance strana považuje také svého 

předsedu Miroslava Kalouska, který byl v letech 2007-2009 a 2010-2013 ve funkci 

ministra financí.  

K otázce dalších aktérů ovlivňujících rozhodování: 

„Tak vždycky je to o tom, že spousta organizací a zájmových skupin se snaží 

ovlivnit rozpočet, ať už obecní, městský, krajský či státní. Mají zájem na tom, aby se ta 

jejich konkrétní činnost rozvíjela…Ti, kteří připravují rozpočet, pak zhodnotí význam 

jednotlivých těch organizací a činností, zda skutečně finance potřebují či nikoli 

[respondent 4]. 

 

Postoj k mandatorním výdajům 

„ Problematice státního rozpočtu se věnují všichni, protože každý poslanec by 

měl o tom rozpočtu něco vědět, i když není ekonom ani se nezabývá hospodářstvím, ale 

samozřejmě jsou tam kapacity, které se tím zabývají více, v našem klubu samozřejmě 

pan Kalousek jako předseda strany a bývalý ministr financí a další, jsou to většinou 

členové Rozpočtového výboru. Slouží k tomu také expertní skupiny, každá strana má 

expertní skupiny, které připravují informace a podklady proto, abychom tomu lépe 
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rozuměli a abychom pochopili některé souvislosti. Expertní skupiny tvoří odborníci 

z oblasti ekonomiky, hospodářství, jsou to například vysokoškolští učitelé, odborníci 

z praxe a podobně [respondent 4].“ 

K otázce zhodnocení příčin rostoucího objemu mandatorních výdajů: 

„Tak mandatorní výdaje jsou takové, které stát musí vydávat, ať se jedná 

o důchody či sociální záležitosti, jako jsou podpory v nezaměstnanosti a podobně. A 

samozřejmě těch peněz je zapotřebí proto, že nám stárne populace a přibývá nám 

seniorů, zároveň je méně lidí, kteří pracují. Peníze tedy chybí a to je také jedna z příčin 

toho, proč je i v České republice nedostatek financí. Příčinnou je nedostatečný příjem 

státního rozpočtu za lidi, kteří by měli být aktivně činnými. Samozřejmě jsou zde 

i daňové úniky, či nehospodárné využívání financí ve státním rozpočtu. Ke zlepšení by 

také výrazně přispělo nastartování ekonomiky [respondent 4].“ 

K otázce rozpočtových omezení v podobě Maastrichtských kritérií: 

„ Myslím si, že stát by měl mít určenou maximální výši dlužné částky, kterou by 

neměl překročit, protože větší zadlužování znamená ano, užívat si současnosti, ale více 

zatížit budoucí generace, takže pokud to lze, tak čím nižší je dluh, tím lépe. S kritérii 

souhlasím a samozřejmě jsem pro odpovědnost politiků, jsem také i pro to, aby se 

nezapomínalo na nemocné a starší lidi, protože ti si sami nepomůžou, ale je třeba vést 

současnou mladou generaci k tomu, aby byla zodpovědnější zejména sama k sobě. 

Jedině tak v budoucnu předejdeme problémům, které máme v současné době 

[respondent 4].“ 

K otázce souladu názorů s ostatními členy poslaneckého klubu a strany TOP 09: 

„Myslím si, že mé názory jsou určitě v souladu s názory ostatních členů 

poslaneckého klubu, všichni jsme za jedno a nechceme mít obrovské výdaje jen proto, 

abychom se zalíbili voličům, a chceme být odpovědní vůči voličům a budoucím 

generacím [respondent 4].“ 
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Závěr a plány dalšího výzkumu 

K závěrům svého výzkumu jsem dospěla komparací výstupů z rozhovorů 

s poslanci vybraných politických stran, těch, které měly ve sledovaném období ministra 

financí nebo předsedu vlády ze svých řad, či předkládali návrh státního rozpočtu 

Poslanecké sněmovně, s teoretickými východisky popsanými v jednotlivých kapitolách 

této práce. Výzkum byl zaměřen na poslance ANO 2011, ČSSD, ODS a TOP 09 

a STAN. 

Hlavním cílem mé diplomové práce bylo zjistit, jak politické strany využívají 

expertízy a poradenských systémů při svém rozhodování o státním rozpočtu České 

republiky a mandatorních výdajích. Na tento cíl navazuje první výzkumná otázka. 

S jakými experty a poradenskými systémy politické strany spolupracují? 

Porovnáním teoretických poznatků s výstupy z rozhovorů jsem dospěla k závěru, 

že všechny zkoumané politické strany disponují určitou analytickou kapacitou a snaží se 

využívat podnětů, které jim poskytují zejména odborníci. Tito odborníci, chceme – li, 

experti, jsou buď přímo členy politické strany, nebo nestraníci, kteří poskytují spíše 

objektivní pohled na věc, který není ovlivněn politickou příslušností. ODS má expertní 

tým, jehož členem je také odborník na ekonomii, který je zároveň předsedou strany pro 

Středočeský kraj [ODS, 2014a]. ČSSD vytváří ústřední odborné komise, pro rozpočet je 

to Národní hospodářskou komise, jejímž předsedou poslanec a ekonom Jan Mládek 

[ČSSD, 2014d]. Tyto poradní orgány jsou napojeny převážně na členy ve veřejných 

funkcích.  

TOP 09 vytváří expertní skupiny již na krajské či regionální úrovni [TOP 09, 

2014b]. ANO 2011 disponuje především poradními orgány svého ministra financí, který 

představil pětičlenný tým odborníků, jež nejsou členy politické strany ani hnutí. 

Generování expertízy je ovlivněno také organizačním uspořádáním politické 

strany a cíli, které sleduje ve volbách. Různé typy politických stran přikládají význam 

různým úrovním svých členů[Krouwel, 2006 a Katz, Mair, 1995]. Politické strany 

v mém výzkumu se podobají různým typům, všechny však přisuzují největší význam 

členům ve veřejných funkcích. Z toho důvodu je i expertíza využívána zejména touto 

skupinou členů. Zkoumání přesných mechanismů expertízy na krajské či regionální 

úrovni a jejich propojení s centrální úrovní může být předmětem dalšího zkoumání. 

Dalším podstatným aktérem, kterému politické strany přikládají velký význam, 

jsou zájmové skupiny a lobbisté, kteří se snaží prosazovat své zájmy. Na politické 
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straně je pak zhodnocení závažnosti jejich podnětů a zvážení jejich implementace. 

Výzkumem i studiem dokumentů jsem také dospěla k tomu, že zapojení dalších aktérů, 

a to zejména externích, souvisí s tradicí politické strany, přesněji řečeno s tím, zda se 

jedná o novou stranu nebo stranu, která má dlouholetou tradici. Nové strany (TOP 09 či 

ANO 2011) zpravidla nedisponují tak širokým spektrem poradců jako starší strany 

(ODS, ČSSD), které mají na sebe navázáno mnohem více organizací, se kterými 

spolupracují (CEVRO, Mladí konzervativci, Masarykova demokratická akademie, 

Mladí sociální demokraté a další. Všechny strany mají kolem sebe skupinu 

sympatizantů, která představuje podporu zejména v předvolebním období. 

Poslanci naopak méně hovoří například o think tancích, některé z nich se 

prezentují jako nestranné, jiné sdílejí hodnoty politických stran (CESTA, Masarykova 

demokratická akademie). Přesto, i po dotazu směřovaném konkrétně na think tanky, jim 

dotazovaní nepřikládali podstatný význam. 

Přestože politické strany spolupracují s mnoha odborníky a jejich rozhodování 

vykazuje tedy prvky odbornosti, dle teorie „public choice“ není jejich rozhodování 

o veřejných financích motivováno dosažením všeobecného blaha. Cílem politiků tedy 

není sestavit rozpočet tak, aby byli spokojení všichni. Jejich motivace spočívá převážně 

v získání svého vlastního užitku nebo dosažení skupinového zájmu[Holman, 2005].  

Poslanci sice považují za důležité snižovat rozpočtový deficit, nicméně 

uvědomují si, že snižováním mandatorních výdajů cestou snížení transferů občanům 

spíše ztratí své voliče. Uvědomují si nezbytnost některých investic vzhledem k získání 

hlasů ve volbách a udržení si své pozice.  

Vzniká zde prostor pro další zkoumání, a to zejména prostřednictvím rozhovorů 

s experty nebo dalšími aktéry, kteří mohou rozhodování politiků ovlivnit. Tímto 

bychom získali mnohem objektivnější pohled na tuto problematiku. Navazující výzkum 

by také mohl být zaměřen na expertní vědění konkrétních institucí či orgánů, například 

Ministerstva financí. 

Jaký je přínos z této spolupráce? 

Přínosem spolupráce politických stran s experty je zejména získání výsledků 

studií, například komparativních, které porovnávají jednotlivé ukazatele se stejnými 

ukazateli v ostatních evropských zemích, statistik, demografických dat, ekonomických 

analýz a dalších podkladů, které usnadňují rozhodování a šetří čas samotným politikům. 
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Přínosem spolupráce s dalšími aktéry, je získání jiného pohledu na problematiku, 

z hlediska zájmových skupin či odborů, se jedná spíše o zjištění dopadů do života 

občanů. 

Expertní vědění je stavěno do souvislosti s mandatorními výdaji plynoucími 

z českého státního rozpočtu. Na tyto souvislosti navazuje další výzkumná otázka. 

Jaký je vývoj a struktura mandatorních výdajů od roku 2006 do současnosti. 

Struktura mandatorních výdajů je ve sledovaném období velmi podobná, 

nejvýznamnější položku tvoří vždy výdaje na sociální transfery, významnou položkou 

jsou také výdaje na dluhovou službu. Výdaje na sociální transfery činily v roce 2006 

371,9 mld. a do roku 2013 stouply na 533,8 mld. [ČSÚ, 2014].  

Vývoj podílů mandatorních výdajů na celkových výdajích má rostoucí tendenci, 

od roku 2007 stoupá z 50,8% na 58,4% v roce 2013 [ČSÚ, 2014]. 

Plní Česká republika Maastrichtská kritéria?  

Co se týče Maastrichtských kritérií, která po našem vstupu do Evropské unie 

představují rozpočtové omezení, tak názory na jejich nastavení se mezi dotazovanými 

poslanci poněkud liší, někteří jejich limity považují za správné, jiní je považují 

za nevhodné. Česká republika kritérium vládního dluhu (do 60 procent HDP) plní 

v celém sledovaném období, nicméně kritérium rozpočtového deficitu plnila v letech 

2006 – 2008 a poté až v roce 2013 [Ministerstvo financí, 2013]. 

Na tuto práci by bylo možné navázat zejména cestou rozšíření výzkumu o 

rozhovory s odborníky, kteří přímo spolupracují s jednotlivými politickými stranami, 

a to za účelem získání pohledu „z druhé strany“. Je otázkou, zda bychom tímto dospěli 

k odlišnému pohledu na využívání expertízy a poradenských systémů politickými 

stranami. 
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Summary 

The main objective of the thesis is to analyse the ways of generating expertisis 

by contemporary Czech political parties. It is focused on the state budgeting and dealing 

with mandatory spendings in the period from 2006 to present. The research deals with 

the representants of the parties, which members created organs that formed important 

positions in the  decision – making process. 

Czech politicians are under the pressure made by contemporary society. That is 

to create the expert knowledge that will make their decisions socially efficient and 

chosen right. 

The study is theoretically based on the organisation theory of political parties 

and the theory of public choice. Both of them influence the decision – making process 

and the process of generating expertisis. Political parties are deciding according to their 

main electional goals or formal structure. From the point of view of the theory of public 

choice, politicians are motivated by maximalizing their own profit. 

The other part is focused on analysing the capacity of political parties with using 

the policy advisory systems. The empirical part of the study compares the theories with 

the results of the research realised by the interviews (with the Members of the 

Parliament). 

There are many actors that can influence dealing with mandatory spendings. 

Political parties have their own expert teams or comittees for giving them advice in 

public finances.  They also cooperates with academics, universities, think tanks or other 

groups. Apart from these actors, there is the influence of interest groups. 
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Příloha č. 1: Hloubkový polostrukturovaný rozhovor s poslanci 

 

Na úvod: představení tématu, délka rozhovoru a nahrávání, informovaný souhlas 

Otázky: 

a) Týkající se profesního zařazení 

 Kolik let působíte ve veřejné správě? 

 Kolik let jste členem politické strany?  

 Pracoval jste dříve v jiných oblastech, než je veřejná správa? Pokud ano, 

v jakých? 

 Jakým hlavním tématům se věnujete při výkonu své politické funkce? 

 

b) Týkající se postoje k práci či politické funkci 

 Myslíte si, že máte dostatek znalostí k výkonu své politické funkce či práce? 

Nebo se stále průběžně vzděláváte? 

 Máte dostatek času pro kvalitní výkon práce? 

 Je Vaše práce ovlivněna zájmy dalších aktérů? 

 

c) Týkající se hodnot v politické straně 

 Jaké jsou nejdůležitější hodnoty v politické straně, kterou reprezentujete? Kromě 

formálních existují i nějaké neformální hodnoty či zásady? 

 Kdo tyto hodnoty určuje? Může se na jejich určování podílet kterýkoli člen 

strany? Nebo hraje významnější roli názor vyšších orgánů strany? 

 Tyto hodnoty jsou stále stejné či se mění? 

 Jsou tyto hodnoty uznávány poslanci v poslaneckém klubu? 

 

d) Týkající se vedení politických stran a rozhodování 

 Jaký je hlavní řídící orgán strany? 

 Podílí se na rozhodování strany úzké nebo širší vedení či poslanecký klub? 

 Co je úzké a širší vedení ve Vaší straně? 

 Jak probíhá rozhodování? Rozhodnutí kterého orgánu má nejvyšší váhu? 

e) Týkající se problematiky mandatorních výdajů 
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 Kolik členů strany se věnuje problematice státního rozpočtu? Jaká část? 

 Kolik z nich se konkrétně věnuje mandatorním výdajům, výdajům na sociální 

politiku? 

 Pracují tito lidé spíše samostatně nebo kolektivně? 

f) Expertíza, poradenské systémy 

 Jaký je obecně Váš názor na využití outsourcingu v podobě expertíz, analýz či 

poradenství? Využívá vaše strana těchto zdrojů informací? 

 S jakým typem odborníků konzultujete záležitosti týkající se návrhů státního 

rozpočtu? (typ odborníků např. akademici, odborné komise, analytici) 

 Jedná se o stále stejné odborníky nebo spolupracujete s různými kapacitami 

v oboru dle potřeby? 

 Na základě jakých kritérií jsou odborníci zaměření na oblast veřejných rozpočtů 

vybíráni? Nabízejí spolupráci aktivně nebo jsou spíše vyzíváni ke konzultacím? 

 Jakým způsobem jsou pro tuto činnost motivováni? 

 Podílí se politická strana na vzdělávání odborníků organizačně nebo finančně? 

 Jak často jsou témata týkající se mandatorních výdajů konzultována 

s odborníky? 

 Kromě oficiálních sezení s odborníky, vyhledáváte informace samostatně i 

z jiných zdrojů či formou neformálních rozhovorů? 

 Jací další aktéři ovlivňují proces rozhodování o výši mandatorních výdajů? 

(zájmové skupiny, think tanky, výzkumné instituce, organizace (Mladí konzervativci), 

média, jiné) 

 Jaký typ podkladů Vám poskytují? 

 Jak moc se musí názory ostatních aktérů shodovat s obecným zaměřením 

politické strany? Musí se shodovat? Mohou být nestranní? 

  V čem spatřujete příčinu problému narůstajícího podílu mandatorních výdajů na 

celkovém objemu výdajů ze státního rozpočtu?  

 Jaká je Vaše představa o možnostech snižování schodku státního rozpočtu, 

potažmo plnění Maastrichtských kritérií? 

  Domníváte se, že je tento Váš názor v souladu s názory ostatních členů strany? 

 Je ještě něco, o čem jsme nehovořili, a považujete za důležité to zmínit? 

Děkuji Vám za rozhovor. 
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Příloha č. 2: Informovaný souhlas 

Výzkum Expertní vědění politických stran v oblasti mandatorních výdajů od roku 

2006 do současnosti: Informovaný souhlas 

Rozhovor je anonymní, což znamená, že nikde nebude uvedeno mé jméno. Moje účast 

na rozhovoru je zcela dobrovolná a kdykoli během rozhovoru můžu odmítnout 

odpovědět na otázky, na které nechci odpovědět. Mám také právo rozhovor kdykoli 

ukončit. Jsem si vědom toho, že rozhovor bude zaznamenáván na diktafon a přepsán do 

písemné formy. Přepis rozhovoru bude důvěrný a v diplomové práci Expertní vědění 

v oblasti mandatorních výdajů od roku 2006 do současnosti, ani v případných dalších 

výstupech z tohoto výzkumu, nebudou uvedeny údaje, podle kterých by bylo možné mě 

identifikovat.   

Souhlasím s účastí ve výzkumu a provedením rozhovoru.              ano 

 ne 

Přeji si být informován o výsledcích výzkumu.    ano 

 ne 

  

Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Dne  

 

Po skončení rozhovoru jsem se rozhodl, že si nepřeji, aby byly pro účely výzkumu 

použity následující pasáže: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

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

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

Zároveň jsem si vědom toho, že pokud v budoucnu změním svůj názor a nebudu si přát 

využití některých pasáží formou přímé citace, mohu se obrátit na tazatelku paní Bc. Evu 

Královou, která se zavazuje mé přání respektovat.    

   ano  ne 

 

Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      
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