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Tr ansparency International - Česk á republik a

V listopadu 2005 začala Transparency International - Česká republika,
česká pobočka mezinárodní sítě protikorupčních nevládních organizací
(dále jen „TIC“), realizovat program Transparentní procesy v politickém
rozhodování, jehož celkovým cílem je přispět ke snížení míry korupce
politických představitelů v ČR. Již delší dobu totiž TIC se znepokojením
sleduje početné případy zneužívání svěřené moci jednotlivými politickými
představiteli, a to jak v legislativním procesu, tak i ve veřejné správě, které je
motivováno vlastním osobním prospěchem. Skutečnost, že česká politika
zřejmě trpí zvýšenou mírou korupce, potvrzují i průzkumy veřejného mínění, označující české politické strany spolu s policií za společenské sektory, které korupcí trpí relativně nejvíc (viz např. Globální barometr korupce
2005, který pro Transparency International připravuje mezinárodní agentura Gallup International). TIC tímto programem navazuje na své předchozí
aktivity týkající se prosazování účinného zákona o střetu zájmů, který lze
vnímat jako jeden z mnoha nástrojů boje proti politické korupci.
V prvním roce tohoto programu se TIC zaměřuje na posilování své vlastní vnitřní kapacity v oblasti boje s tímto negativním společenským fenoménem. Současně TIC hodlá poukázat na konkrétní systémové nedostatky,
jimiž trpí česká politická sféra, a to v následujících oblastech:
• vnitrostranická demokracie;
• financování politických stran;
• politizace veřejné správy;
• legislativní proces;
• vyšetřování trestné činnosti volených zástupců.
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Výběr těchto oblastí rozhodně není náhodný. Ukazuje se totiž, že vnitřní
fungování českých politických stran, které je do značné míry ovlivňováno
systémem jejich financování, má významný dopad na fungování veřejné
správy a zákonodárného procesu v ČR. Tyto problémy pak může mírnit,
či naopak prohlubovat efektivita vyšetřování trestné činnosti příslušníků
politické reprezentace.
Předmětem této publikace je právě zkoumání těchto vztahů. Jednotliví autoři (zaměstnanci nebo spolupracovníci TIC) tato témata rozpracovávají formou veřejně-politických studií (policy papers), z nichž by měla
vzejít konkrétní doporučení pro současnou politickou praxi a zvláště pak
pro protikorupční politiku státu. Tato doporučení hodlá TIC prezentovat
prostřednictvím semináře a osobních schůzek osobám, které se podílejí na
vytváření protikorupční politiky v České republice.
Autoři děkují svým konzultantům a oponentům za cennou pomoc při
práci na jednotlivých textech.
Za obsah tohoto dokumentu je odpovědná Transparency International
- Česká republika a nelze jej v žádném případě považovat za názor Evropské unie ani Nadace Open Society Fund Praha, které vznik této publikace
podpořily finančně.
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Nedostatk y vnitrostr anické demokr acie

1 . Ú vo d

Rok 2006 je pro Českou republiku významným volebním rokem.
Kromě červnových voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na
podzim proběhnou volby do Senátu a také volby komunální. Znamená
to, že do veřejných funkcí, zodpovědných za správu země a hospodaření
s veřejnými penězi, zvolíme několik tisíc nových či staronových zástupců
– většinou reprezentantů politických stran.
Politické strany hrají v zastupitelské demokracii zásadní roli a při
výběru kandidátů na politické funkce jsou naprosto rozhodující. Co však
víme o mechanismech a vnitřních postupech, jejichž prostřednictvím
se členové stran stávají kandidáty? Podle zběžného pohledu na stránky
novin nebo z rozhovorů s lidmi se dá snadno zjistit, že jen málokdo má
představu o „vnitřním životě“ stran a o mechanismech, podle kterých
fungují. A většinu lidí to ani příliš nezajímá. Jak říká jeden vtip, vnitrostranická demokracie je dělbou práce mezi stranou a ministerstvem
vnitra. Takovýto stav má však vážné důsledky pro fungování demokracie
a tvorbu veřejné politiky v České republice.
Česká republika je dnes konsolidovaným státem, plně integrovaným
v mezinárodních strukturách, a navíc s poměrně stabilním politickým
systémem a stranickým spektrem (na středoevropské poměry až nečekaně stabilním). Přesto je u nás jako jeden z největších problémů vnímána vysoká míra korupce. Podle výzkumů Transparency International
je Česká republika ve vnímaní míry korupce na 47. - 50. místě na světě
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a dopadá hůře než většina členů EU.1 Za největší problém je považována
politická korupce, od které se odvíjí neuspokojivé fungování veřejné
správy, justice a podnikatelského prostředí. Přitom příčiny korupce
a klientelismu v naší politice je nutné hledat právě ve špatném fungování politických stran. Po více než 16 letech fungování české demokracie je proto užitečné podívat se pod pokličku jednomu z hlavních aktérů
politického procesu – politickým stranám.
Cílem této studie je otevřít zatím nedotčené a málo diskutované téma
potřeby demokratických mechanismů uvnitř stran a posoudit některé
aspekty vnitrostranické demokracie a její vztah k politické korupci
a klientelismu. Tyto mechanismy by ve stranách měly vytvářet efektivní
kariérní žebříček, zajišťovat nominace kompetentních kandidátů do
veřejných funkcí a přispívat k plnění společenských rolí stran. V úvodní
teoretické části autor zmiňuje argumenty pro i proti vnitrostranické
demokracii a upozorňuje na tendenci českých politických stran ke kartelizaci. V následné analýze na konkrétních aspektech vnitrostranické
demokracie (členství, primárky, sjezdy, fenomén mrtvých duší, role přidružených organizací, klientelistické vazby) ukazuje základní nedostatky v současné praxi českých politických stran. V závěru jsou navrhovány možné směry a opatření, které mohou omezit klientelismus
a neformální procedury a přispět k větší atraktivitě a důvěryhodnosti
politických stran pro nové členy. Tato studie je jedním z výstupů projektu, který má ambici otevřít širší veřejnou diskusi na toto téma a tím
otevřít cestu ke změně současného stavu.

2 . TEORIE

V odborné (politologické, právnické, sociologické) rovině se v Česku
této problematice věnuje velmi málo prací a také média mají tendenci
ji podceňovat. Fakt, že u nás neprobíhá výzkum a z něj plynoucí dostatečně poučená diskuse o vnitřním životě politických stran, neznamená,
20
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že by tomu tak bylo všude. Naopak, společenské vědy ve světě se této problematice věnují poměrně široce a existuje rozsáhlá literatura, zejména
politologická, popisující důsledky podcenění vnitrostranických mechanismů a postupů.
Než začneme s analýzou jednotlivých problematických míst, je nutné
vysvětlit, proč by vlastně strany měly fungovat demokraticky a proč je
třeba se vypořádat s argumenty proti vnitrostranické demokracii nebo
minimálně proti přílišné otevřenosti stran. Ve světě probíhá odborná
i politická debata, ve které jedna z pozic tvrdí, že pro fungující demokratický systém není potřeba, aby byly všechny politické organizace vnitřně
demokraticky uspořádané. Naším východiskem, pro které budu v této
studii argumentovat, je, že existuje velká potřeba demokratického vnitrostranického rozhodování. Přesto je nutné se s argumenty proti vnitrostranické demokracii vyrovnat.
Mnozí autoři i praktici argumentují tím, že příliš vnitřní demokracie
a otevřenosti ohrožuje přežití strany jako organizace, způsobuje neakceschopnost, informační chaos nebo úniky informací. Strany jsou úzce
(manažersky) vnímány jako firmy na generování volebního úspěchu
a s ním spojeného vlivu na chod státu a příliš otevřenosti může ohrozit
šance na úspěch. Politické strany samy mají tendenci považovat vnitřní
postupy za „soukromou věc“. Vnitřní spory považují za záležitost, která
nemá být diskutována na veřejnosti (drží se hesla „špinavé prádlo si
vyperme doma, navenek prezentujme pouze dohodnuté výsledky“).
Převládá názor, že veřejná diskuse o poměrech uvnitř stran (často velmi
konfliktních) by ohrozila výsledky stran a konkurenceschopnost, čehož
by jejich soupeři okamžitě využili. Příkladem mohou být nedobré zkušenosti zejména malých liberálních stran, u nichž medializace jejich vnitřních sporů výrazně ohrozila jejich volební šance. Také se ukazuje, že
medializace vnitřních sporů může být efektivním prostředkem politického boje – ať už ze strany jiných politických subjektů nebo různých vnitrostranických frakcí v rámci boje o vliv uvnitř stran. Příkladem může
být událost ve Straně zelených, kde byl tři týdny před volbami v květnu
2006 rozeslán otevřený kritický dopis vůči vedení. Média i političtí soupeři tuto záležitost považují za projev politického amatérismu, který
stál Zelené hlasy. Cílem politické debaty by mělo být nalezení rozumného optima mezi otevřeností a vhledem veřejnosti do vnitrostranických
21
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záležitostí na jedné straně a přirozenou ochranou neztratit konkurenceschopnost na straně druhé.
Další teoretický argument upozorňuje na nevyhnutelnost jisté oligarchizace uvnitř každé organizace, uvnitř každého systému. Tuto tendenci
nejlépe popsal Michels ve svém „železném zákonu oligarchizace“, která
se v politických stranách projevuje silně. Ve stranách se prosazuje převaha lídrů a silných osobností a role ostatních členů strany bývá často
omezována na komparz. Argument pokračuje tím, že oligarchie se velmi
obtížně snáší s vnitřní demokracií, a proto může uvnitř stran fungovat
jen jedno. Mnozí autoři teoreticky rozpracovali nevyhnutelnou tendenci
k oligarchizaci uvnitř každé organizace na příkladech. Lze tvrdit, že
české politické strany tuto teorii do jisté míry potvrzují.
Dalším častým argumentem je, že členové stran (straníci) ve stranách zejména sledují soukromé zájmy, chtějí pozice a moc, nikoli komplikované procedury. Navíc není vůbec jasné, zda a jak se „demokracie“
v rámci stran „dělá“. Občas se uvádí obava z toho, že příliš demokracie
vytváří prostor pro velmi aktivní členy, což se v některých případech
může ukázat až kontraproduktivní. Takový jedinec se může stát radikálem a ideologem, kterého přestává zajímat názor většiny. Je natolik
hlasitý, že překřičí názor jiných.
A konečně, pragmatičtí straničtí stratégové vycházejí z předpokladu,
že občany příliš nezajímá, co se uvnitř stran děje, a jsou zvědaví pouze
na výsledek – čili na nominace jednotlivých lídrů a politiku strany
navenek. Pokud tito dokáží uspokojivě obsluhovat stát (a jiné veřejné
instituce), ať si uvnitř v podstatě dělají, co chtějí. Praxe navíc tento předpoklad do značné míry potvrzuje a výzkumy veřejného mínění ukazují,
že občany skutečně příliš nezajímá, co se děje uvnitř stran.

A r g u m e n t y v e p r o s p ě c h v n i t r o s t r a n i c k é d e m o k r ac i e

Výše zmíněné argumenty mají v diskusi svou relevanci, ale přesto
by jejich uplatňování v praxi mělo fatálně negativní dopad na demokracii jako takovou. Co se rozumí pod pojem demokracie uvnitř stran?
Formální pravidla pro vnitřní chod stran, která by měla zajistit dodržování demokratických rozhodovacích mechanismů. Jde o něco jiného než
22
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v případě státu (větší loajalita, disciplína, stejné cíle). Možná má smysl
používat méně vznešený pojem než demokracie a mluvit spíše o nastavení pravidel uvnitř stran a jejich dodržování. Redukovat politiku pouze
na politický marketing, to ohrožuje podstatu demokracie. Politika je hledáním společenské dohody mezi partikulárními zájmy a veřejný zájem je
výsledkem této dohody. Ale tato dohoda vychází z určitých předpokladů,
které můžeme nazvat politickou kulturou. Podle definice Broklové2 je
politická kultura „poměr obyvatel k politickému systému a jeho přijetí
lidmi.“ Politika lidi většinou odpuzuje, ale stále má velký vliv na jejich
soukromý život.
Liberální teorie pragmaticky vnímají strany jako nezbytný pracovní
nástroj pro zajištění fungování zastupitelské demokracie, která je bez
stran nemyslitelná. Strany jsou také prostředkem, jak udržovat určitou
kolektivní odpovědnost veřejných funkcionářů za úspěchy či neúspěchy
v jejich funkcích. Nedostatek vnitřní demokracie má vážné důsledky na
fungování celé politiky a její průhlednost. Bez ní jednoduše nemůžete
tuto odpovědnost dost dobře vyžadovat. Teoretickým předpokladem je,
že pokud strany nebudou fungovat demokraticky uvnitř, nebudou si tak
počínat ani navenek při správě věcí veřejných. Hlubší dynamika vnitřního fungování stran je zásadní pro výkon a průhlednost celého politického systému a ovlivňuje jeho podobu. A samozřejmě vytváří názor
veřejnosti na celou politiku.
Strany jsou klíčovou součástí parlamentní demokracie a plní řadu
rolí – mobilizují společnost a občany k participaci na správě věcí veřejných (ať už ve volbách nebo mezi nimi) a agregují často konfliktní nebo
dokonce protichůdné společenské zájmy do alternativ veřejné politiky.
Jednou z hlavních rolí politických stran je generace kádrů, tedy nominace reprezentantů a kandidátů na veřejné funkce. Právě způsob tohoto
výběru rozhoduje, zda budou vybíráni kandidáti se zkušeností, odborností a integritou, nebo nikoli. A jedině jasná pravidla výběru kandidátů
a vnitřní demokracie mohou vést k nominacím kompetentních kandidátů. Dostanou se na kandidátky lidé opravdu především podle výsledku
dosavadní činnosti, odbornosti a zkušeností z veřejné a politické práce,
jak to stanoví vnitrostranické předpisy pro přípravu voleb, nebo hlavně
na základě konexí, skupinových dohod a intrik, jak se zhusta děje? Je
poměrně známou skutečností, že skutečný boj se odehrává uvnitř stran,
23
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ne mezi stranami a jejich ideologickými a programovými koncepty. Tento
vnitřní boj by měl probíhat podle jasných pravidel.
Vnitrostranické dokumenty by měly v ideálním případě podporovat
principy vnitrostranické demokracie tak, aby se co nejvíce aktivních členů
zapojilo do rozhodování, do diskuse nad programem a do výběru stranických kandidátů. V konečném důsledku více aktivních a motivovaných členů stran zvýší důvěru veřejnosti ve strany a přispěje k vyšší kvalitě
demokracie. K otázce členství se dostaneme podrobně později, nicméně
je evidentní, že české strany trpí malým počtem členů a zejména nedostatkem kvalitních a aktivních členů. Jen jasná pravidla, která se budou
dodržovat nejen formálně, mohou strany otevřít a zatraktivnit pro nové
členy. Pro nového, přirozeně ambiciózního člověka musí být jasné, jaké
má šance postupovat v hierarchii uvnitř strany a stát se kandidátem na
veřejné funkce.
Vnitřní postupy politických stran jsou u nás skryté, stojí mimo pozornost veřejnosti a zájem médií vyvolávají pouze v případech skandálů
nebo otevřených sporů (a to ještě pouze pokud se jedná o spory mezi
známějšími představiteli stran).

Nízk á důvěra veřejnosti

Strany mají obecně ve společnosti velmi špatnou pověst, která se
projevuje nízkou důvěrou veřejnosti. Jedním z hlavních důvodů tohoto
neblahého stavu je převládající pocit veřejnosti, že prosadit se uvnitř
stran mají šanci pouze bezskrupulózní jedinci se silnými lokty a žaludky.
A strany s touto příčinou své špatné pověsti nic nedělají, jako by jim na
pověsti stranictví nezáleželo. Přitom právě stávající nízká důvěra veřejnosti je dalším argumentem, proč rozvíjet vnitřní demokracii ve stranách.
Jaká jsou čerstvá data? Podle průzkumu agentury CVVM z května
20063 je zhruba pouze pětina občanů spokojena se současnou politickou situací. Respondenti se v hodnocení politických stran shodovali zejména u výroku „stará se jen o získání moci“ – kladně v případě
parlamentních stran odpověděly dvě třetiny respondentů. Podle jiného
průzkumu agentury GfK4 z června 2006 důvěřuje politickým stranám
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pouze 18 % občanů. Podle výzkumu Transparency International – Global
Corruption Barometer5 jsou politické strany globálně považovány za
nejzkorumpovanější instituce v zemi. V České republice dopadly strany
nejhůře, společně s policií. Následující graf ukazuje sektory a instituce
vnímané jako nejvíce zasažené korupcí.
Graf 1: Sek tory a instituce ne jvíce zasažené korupcí

1 = zcela bez korupce
5 = extrémní míra korupce
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K a r t e l ová s t r a n a

Pokusme se nyní celou úvodní diskusi zarámovat do teoretického
rámce, který budeme posléze posuzovat na českých stranách. Podle
klasické teorie rozvedené Bartolinim a Meyerem plní politické strany
v zásadě pět hlavních rolí:
1. motivují občany k veřejné aktivitě,
2. artikulují a agregují společenské zájmy,
3. formulují veřejnou politiku,
4. nabírají kádry a generují politickou reprezentaci,
5. organizují činnost parlamentu a vlády.
Strany tedy fungují jako určitý systém, který ve společnosti plní řadu
rolí. Je otázkou, zda strany fungující v transformační době jsou schopny
tyto role náležitě plnit, a lze vážně pochybovat, do jaké míry naše strany
tyto role v praxi plní.
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S novou teorií stran přišli politologové Katz a Mair 6, kteří na základě
vnitřního fungování stran a jejich vztahu ke státu definovali nový typ
stran – tzv. kartelové strany (cartel parties). Podle Katze a Maira je
v poslední době zřetelná tendence k těsné symbióze politických stran
a státu. Tento vývoj připravuje půdu pro vytvoření nového typu politické
strany, kterou pojmenovali kartelová strana. Kartelová strana je v rukou
stranického vedení a jím najímaných konzultantů a poradců a nesnaží se
příliš zapojovat členy do debat o směřování strany. Staré masové strany
mohly být dominovány vedením a nemusely ztělesňovat pravou demokracii, jak to implikovala jejich ideologie. Obdobnou myšlenku razil již
Michels v 60. letech7, nicméně v této nové koncepci demokracie je vnitrostranická oligarchie chápána spíše jako přednost. Tyto nové typy kartelových stran se plně adaptují na nové podmínky postindustriální doby.
Jak říkají Katz a Mair, strany se v průběhu vývoje nakonec staly v podstatě polostátními organizacemi, které fungují jako podniky poskytující veřejné služby. Je možné si představit, že politické strany, stejně
jako jiné regulované obchodní společnosti, užívají moci státu k ochraně
svých vlastních zájmů. Stát se tak stává institucionalizovanou strukturou podpory, která udržuje ty uvnitř a vytlačuje ty mimo. Stát těmto kartelovým stranám pomáhá udržovat jejich privilegovanou pozici – kartel.
Strany už nejsou „brokery“ mezi občanskou společností a státem, ale
byly jím plně absorbovány. V praxi to může být ilustrováno například
privilegovaným přístupem do veřejnoprávních médií nebo při státním
financování stran.
U kartelových stran mohou mít jejich členové větší práva než u univerzálních stran, nicméně jejich pozice je méně privilegovaná. Začíná
se rozmělňovat rozdíl mezi členy a nečleny a strany do stranických aktivit a rozhodnutí zahrnují podporovatele, ať již formálně zapsané do
strany, či nikoli. Kartelové strany přestávají plnit jednu ze základních
rolí stran – vytvářet most mezi společností, plnou rozdílných zájmů,
a státem. Přestávají mobilizovat občany a vlastně to ani nepotřebují.
Roste mezera mezi stranickým vedením, které žije z politiky, a běžnými
občany. To zase přirozeně vede k rostoucímu nezájmu občanů o politiku
a vývoj uvnitř stran. Strany zaměřují svou činnost zejména na získávání
hlasů (vote-seeking) a získávání úřadů (office-seeking), a mnohem méně
je zajímá vliv na tvorbu politik (policy-seeking).
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Myšlenka, že strany jednají jako brokeři, je charakteristická pro
pluralistickou koncepci demokracie, která byla ne náhodou vyvinuta
přibližně ve stejné době (mezi její hlavní autory patřil Dahl). Z tohoto
pohledu demokracie spočívá primárně ve vyjednávání a přizpůsobování nezávisle organizovaných zájmů. Strany vytvářejí permanentně
se měnící koalice mezi těmito zájmy – jejich funkcí je sjednávat kompromisy a garantovat, aby se jednotlivé skupiny mezi sebou navzájem nevydíraly. Strany jsou navíc otevřené téměř jakémukoli zájmu. Volby se tak
ze soutěže mezi uzavřenými sociálními skupinami anebo pevnými ideologiemi mění ve výběr týmu lídrů. Participace se přesunula z dlouhodobého zapojení do stran do krátkodobějších skupin, které reprezentují
nejrůznější zájmy. Média jsou sice politicky nezávislá, ale mnohem silněji sledují své ekonomické zájmy.
To se přirozeně projevuje na podobě volební soutěže, která se také
mění se vznikem kartelové strany – soutěž se stává zadržovanou a řízenou. Strany mezi sebou samozřejmě dál soutěží, ale soutěž je omezena
tím, že si jsou vědomy sdílení společných zájmů s dalšími stranami, proti
nimž bojují. Tímto kolektivním zájmem je organizační přežití kartelových stran. V některých případech dokonce omezená pobídka k soutěži
byla nahrazena pozitivním impulsem nesoutěžit. Kartelové strany navíc
čím dál více spoléhají na státní příspěvky a jiná privilegia od státu.
V tomto chápání demokracie spočívá v tom, že elity se snaží získat
přízeň veřejnosti spíše než zahrnout veřejnost do procesu tvorby veřejné
politiky. Voliči by se podle něj měli zajímat o výsledky, nikoli o tvorbu
veřejné politiky, která je doménou profesionálů. Kartelové strany jsou
partnerstvím profesionálů, nikoli sdružením občanů pro občany.
Vzhledem k tomu, že dochází ke zmenšení rozdílu mezi stranami, které
jsou ve vládě, a těmi v opozici, snižuje se i možnost, že by voliči potrestali strany prostě na základě obecné nespokojenosti. Současně dochází
i k dalšímu jevu. Demokracie přestává být vnímána jako proces, kterým
občanská společnost omezuje a kontroluje stát, a stává se službou, kterou
stát poskytuje občanské společnosti. Politické vůdcovství je třeba obnovovat a volby představují klidný rituál, kterým může být tohoto cíle dosaženo.
Jak přesvědčivě analyzuje Vojtěch Šimíček8 na příkladu českého stranického systému, během volebních let se státní příspěvky stávají zásadní
27

Politicka korupce.indd 27

9/7/06 11:53:17 AM

Tr ansparentní procesy v politickém rozhodování

částí příjmů politických stran a roste závislost a propojenost stran
a státu. Strany se odcizují občanům a tato vazba rychle ztrácí na důležitosti. Strany žijí absolutně ze státu, jsou k němu životně připoutány, využívají privilegovaný přístup k veřejnoprávním médiím – dochází k procesu etatizace stran. Není plně dodržována zásada oddělení stran od
státu. Strany jsou charakterizovány poměrně silnou centralizací rozhodování, kde skutečně klíčová rozhodnutí jsou přijímána na centrální
úrovni. Tento stav je nutné doprovázet vysokou mírou veřejné kontroly, jinak je nebezpečný. Jde o stav charakteristický pro dnešní Českou
republiku a její politické strany.

3 . ANALÝ ZA Č ESK ÝCH POLITICK ÝCH S TRAN

OBECNÉ POZNÁMKY

Současná praxe českých politických stran, jejich vnitřní pravidla
a interní praxe si zaslouží kritické posouzení. Cílem analýzy je posoudit
vztah mezi vnitřní organizací stran a jejím vlivem na demokracii a politické rozhodování stran navenek. V této analytické části studie chceme
na vybraných aspektech ukázat hlavní problémová místa, kde se projevuje míra demokratičnosti rozhodování, a ilustrovat je příklady. Je
faktem, že na podrobné studium neformálních pravidel bychom potřebovali širší primární výzkum. Příklady budeme ilustrovat na relevantních politických stranách, zejména těch přítomných v Poslanecké sněmovně.
Začněme několika obecnými postřehy ohledně fungování českých
stran. Strany jsou brány jako nástroj pro volební úspěch, jejich institucionální složce a jejímu budování není přikládán potřebný význam.
Straníci jsou mobilizováni v předvolebním období, pak nastává útlum
a menší zájem vedení strany o jejich aktivitu. Paralela s občany (potřebnými jednou za čtyři roky) se přímo nabízí. Mnoha stranám jde v par28
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lamentních volbách hlavně o dosažení minimální hranice 1,5 % hlasů,
a tím získání nároku na státní příspěvek za hlasy. Berou to jako byznys
a často se spíše chovají jako zaregistrované PR agentury (jako příklad
mohou sloužit například Nezávislí Vladimíra Železného). Ve volebních
kampaních jsou používány reklamní a PR agentury a hlavní slovo mají
zástupci strany ve veřejných úřadech.
Jak přesvědčivě argumentuje Klíma9: „Zvolení straničtí zástupci
předstírají, že zastupují společenské skupiny, zatímco ve skutečnosti
své mandáty nabízejí na skrytém politicko-ekonomickém trhu silným
ekonomickým hráčům, kteří zpětně svým zastupitelům poskytují své
služby. Oficiální politika se stává speciálním odvětvím neprůhledného
byznysu, ve kterém bují korupce. Strany se stávají vertikální strukturou orientovanou na trh, politici pak manažery zaměřenými na zisk
a profit.“ Strany občas mají tendenci fungovat jako zájmové skupiny,
které chtějí moc bez odpovědnosti. V kampaních jsou ostře proti sobě,
ale po volbách postupují ve shodě jako kartel.
V tomto kontextu logicky roste nedůvěryhodnost příslušníků vyšších
kruhů v očích veřejnosti. Jak píše sociolog Frič10, korupční symbióza elit
se nedá utajit a časem se stává „veřejným tajemstvím“. Za další symptom
korupční symbiózy elit lze považovat absenci projevů morálního vůdcovství. Důležitým znakem korupční symbiózy elit je tradice korupční
spolupráce, kde si vzájemně „kryjí záda“. Zvyk a pravidla korupčního
chování členů elitních kruhů nemizí jen tak. Ani částečná obměna elit
nedokáže korupční symbiózu spolehlivě vykořenit. Její výhody jsou totiž
novými členy elit rozpoznány velmi rychle. Tendence mocných vládnout pomocí korupční symbiózy je zřetelná. Bez účinného občanského
tlaku zdola se stranické elity své korupční symbiózy samy od sebe nikdy
nezbaví. Důsledkem těchto kartelových tendencí je rostoucí odtrženost lidí od politiky a velmi nízká loajalita lidí ke stranám. Důkazem
je vysoká volatilita voličů, kteří v různých volbách přelévají svou přízeň
od jedné strany ke druhé s naprostou nepředvídatelností svého volebního chování. Rozvolňuje se také vazba sociálních skupin a s nimi spojených zájmových skupin na jednotlivé strany (odbory, zaměstnavatelské komory, církve).
Náš volební systém nabízí na výběr spíše strany než politické osobnosti, a tím produkuje korupční politiku a praktiky. Strana je v tomto
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chápání zájmová lobby, která „drží basu“. Apelujeme-li na ni, aby se
domluvila s jinou stranou na dělbě moci, má tendenci se s ní domluvit na dělení kořisti, jež pochází z kapes daňových poplatníků, a na udržování neprůhledného prostředí, což všechno přikryje ideologickými
frázemi o údajné programové shodě. Žádná ze stran nemá zcela jasnou
odpovědnost za vládnutí. Nemá také žádný důvod, jestliže se už dost
namočila do korupční praxe, související s vládnutím, pouštět do svého
vedení lidi, kteří jsou noví a zatím nezkorumpovaní. To celé je právě
proces, který generuje ideologickou, čistě stranickou a odtud i osobní
volební kampaň (neboť strany mají tendenci žít z vůdcovského principu).
Tato tendence se plně projevuje v zastupitelských sborech, kde mnohé
místní organizace chápou třeba poslance jako vyslance svého regionu,
který mu má zajistit určité výhody (rozuměj dotace). Obdobně krajský
zastupitel lobuje za zájmy své obce nebo města na krajské úrovni. Vše
je podpořeno tím, že pozice starosty, krajského zastupitele a poslance/
senátora nejsou u nás neslučitelné a toto „sezení na několika židlích“
je docela běžné. Ani nově přijatý zákon o střetu zájmů tomuto souběhu
funkcí nezabránil. Takový člověk je přirozeně „majitelem klíčů“, má
přístup k informacím, kontaktům a zdrojům, a tím si je schopen zavazovat spolustraníky pro svou další podporu. Obdoba platí o regionálních zástupcích v centrálních stranických orgánech (výkonný výbor,
výkonná rada), od nichž se také očekává, že přinesou straně a regionu
určité výhody. Je zřejmé, že toto není role poslanců, ale ve stranách to
tak často je chápáno. Demokracie potřebuje naopak opravdovou soutěž:
soutěž osobností uvnitř stran, soutěž stran, které se navzájem hlídají ve
prospěch nás občanů, soutěž osobností mezi stranami – aby se tak ze
strany-lobby stala strana prosazující zájmy veřejné. Potřebujeme víc než
jen poslance, které dosazuje na předvolební kandidátky vnitrostranický
kšeft.
Takový stav stran má také vliv na diskusi o případné úpravě volebního
systému směrem k většinovému. V případě většinového systému a vítězství jedné strany by malá vnitřní členitost, vysoká semknutost a malý
prostor k diskusi vedly k dominanci úzké skupiny lidí nejen nad stranou, ale i nad státem, bez vnitrostranické opozice a kritiky. Ve vrcholné
politice už nejde o naturálie, o přímé uplácení, ale o získání vlivu a příslibu dalších postupů. Bojují mezi sebou skupiny, u nichž dochází buď
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k tvrdému střetu, a tím vyčištění kandidátky, nebo k dohodě na paritním zastoupení. Podle neformálně vyjadřovaných názorů zkušených
straníků spolu ve stranách většinou bojuje každý s každým.
Česká legislativa žádná specifická pravidla pro vnitřní struktury
stran (jak mají přesně vypadat) neustavuje. Zákon o politických stranách11 se nesnaží blíže definovat, například jak mají vypadat demokraticky ustavené orgány nebo co znamenají minimální práva členů. Strany
jsou brány jako právnické osoby podle soukromého práva, do jejichž činnosti se smí zasahovat jen na základě zákona. A každý takový zásah je
vnímán jako velmi citlivý, nebezpečný a potenciálně kontraproduktivní.
Také přezkum ministerstva vnitra o splnění povinností strany při registraci je pouze formální, takže případná žaloba proti stranickému rozhodnutí je jen velmi obtížně prokazatelná. Zákon umožňuje strany rozpustit nebo jim pozastavit činnost, ale to se zatím stalo v minimu případů (Cabada uvádí, že dosud došlo pouze k 9 případům rozpuštění
stran a ke 3 případům pozastavení činnosti stran).12
V praxi relevantních českých stran existují výrazné rozdíly. Nejsilnější
ODS a ČSSD jsou strany kartelového typu, které vše podřizují volebnímu
úspěchu; KDU-ČSL a KSČM fungují spíše jako masové strany. Jako strany
volebního typu lze klasifikovat také malé strany (US-DEU, dříve ODA),
kde de facto všichni členové kandidují a téměř každý člen je funkcionářem strany. Obecně všechny tyto zmíněné relevantní české strany jsou
součástí „establishmentu“ a všechny mají tendenci ke kartelizaci a udržování svých pozic.
Lze pozorovat v posledních letech vývoj centralizace nebo decentralizace rozhodování uvnitř stran? K výrazné decentralizaci došlo zavedením systému primárních voleb, a tím k posílení role místních a regionálních organizací. Dalším decentralizačním aspektem byla reforma
veřejné správy a vznik krajů. Přesto stále působí také opačné centralizační tendence. S tím souvisí otázka, zda ve stranách dochází k úpadku
autority, nebo naopak zda je předseda strany velitel, vládne polovojenský systém a dodržování stranické hierarchie. Odpovědět se pokusíme
v části věnované členství.
Obecně se u českých stran dá pozorovat následující tendence: nedokonalá a slabá vnitřní organizace, dramatický odliv členstva, hluboká
krize důvěry veřejnosti ve strany a snižování vazby mezi stranami a voliči.
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Ve stranách je zachována formální demokracie, která se projevuje v dodržování základních procedur (například tajné hlasování), ale to neznamená, že vše probíhá skutečně demokraticky a průhledně.

Č LENSTVÍ

Ve všech relevantních stranách v České republice existují minimální
požadavky pro vstup do strany, které uchazeč o členství musí splnit.
Členové strany musí být registrováni u místního sdružení a jejich členství ve straně obvykle vzniká vlastnoručním podepsáním přihlášky, rozhodnutím rady místního sdružení a zaplacením příspěvků. Podle stanov
ODS je člen povinen spolupracovat na uskutečňování cílů strany a prosazování jejího programu, respektovat usnesení a rozhodnutí orgánů
strany, dodržovat stanovy strany a prosazovat její programové zásady
a cíle, platit členské příspěvky ve stanovené výši a stanovených lhůtách.13
Tyto povinnosti jsou obdobné i u ostatních stran.14 Na druhé straně
ve stanovách bývá uvedena povinnost místní organizace uvést důvody,
proč uchazeče odmítly, a možnost uchazeče o členství se proti nepřijetí
odvolat.15
Podle výzkumu Sociologického institutu, který zmiňuje Linek16, respondenti uvádějí mezi hlavními důvody pro vstup do politické strany
následující: změnit situaci k lepšímu, pomoci naplnit program strany,
získat kontakty, získat pozici, zajistit si finanční zisk. Profil českého
straníka není příliš povzbudivý a stranická politika neláká lidi s kompetencí a integritou. V současnosti je klasickým straníkem člověk, který
chce ze svého členství získat určité výhody, zejména materiální. Proto je
téměř normální, že přijme pravidla hry, kupování hlasů a sérii dalších
kompromisů, ostřeji řečeno drobných podvůdků.17 Situace ve stranách je
také ovlivněna minulostí mnohých členů, jejichž chování se formovalo
v období, kdy klientelismus a nepotismus byly normou.
Obecně je na první pohled zřejmé, že české politické strany jsou velmi
uzavřené a početně malé. Členové jsou většinou málo aktivní. Jak uvádí
Linek18, také věková struktura stran není ideální a mladá a střední generace v nich chybí nebo je nedostatečně zastoupená. Průměrný věk KDU
je 62 let, KSČM 62,5 roku, ČSSD 52 let, ODS 49 let. Starší věk je přiro32
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zeně obvykle spojen s nižší mírou aktivity dovnitř strany. Ve stranickém
slangu se občas používá pojem „uvědomělá pěchota“. To jsou členové,
kteří nemají ambice stoupat v kariérním žebříčku nahoru, ale zároveň
mají odslouženo a jsou zasloužilými straníky. Jsou užiteční při kampaních, vylepují plakáty, pracují pro stranu, na místní úrovni se jí zastávají.
Vedení se tuto skupinu snaží motivovat a využívat pro své účely. Jejich
odměnou je pak například cesta na stranický sjezd a pocit, že se podílí
na rozhodování o směřování strany.
Noví lidé do stran vstupují, ale mnozí neprojdou sítem, které tvoří
členové s odslouženými roky, kteří se dlouho znají a léta se navzájem
podporují. Noví členové mají malou šanci se prosadit, mnohde existují
souboje „staré versus nové tváře“. Mnozí noví členové jsou záhy odrazeni
a ze stran po určité době se znechucením odcházejí s pocitem, že nedostali šanci. Velmi důležitým aspektem, který je silně podceňován, je
výchova tzv. ,,stranického dorostu“. Jak se mohou obnovovat strany, když
politici s funkcemi sedí jako žába na prameni na klíčových funkcích jak
v obci, kraji, tak v Senátu či Poslanecké sněmovně? Jak někdo může být
motivován ke stranické práci a aktivitě, když nejvyšší mety kariérního
postupu jsou často na mnoho let zabetonovány straníky, kteří sedí na
dvou funkcích a nic objevného za své dlouhodobé působení v nejvyšších stranických funkcích straně nepřinesli? Cílem těchto stranických
funkcionářů je udržet si své pozice, zacyklit kruh dosavadních stranických elit a bránit generační obměně. Naopak noví členové nebo straníci
z místních organizací nehodlají dělat navždy stranickou nádeničinu,
často související s volbami, a zůstávat po mnoho let pouhými řadovými
straníky. Mají své nápady a vize, které chtějí uskutečňovat na vyšších
stranických pozicích přímo na místech starostů, hejtmanů, poslanců,
senátorů. Lékem na tento nedostatek funkčních mechanismů vnitrostranické demokracie, podporující korupční praktiky, by mohlo být zvýšení konkurence. A k tomu je nutné rozbít dosavadní krunýř zabetonované stranické elity a vpustit do vedení stran nové lidi.
Příčinou současného stavu je to, že aktivní lidé ve straně jsou většinou
ti, kteří nemají příliš co na práci, nemají rodinu a mají spoustu volného
času. Lidé s profesní kariérou, koníčky, rodinou nemají kapacity věnovat
straně více času. Obecně pouze velmi malé procento občanů se podílí na
činnosti politických stran a ve společnosti převládá skepse ke stranictví,
33
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přecházející až v antistranický postoj veřejnosti. To se projevuje třeba
v komunálních volbách a v dobrých výsledcích tzv. nezávislých.
V českých stranách je obvykle uplatňována tří- až čtyřstupňová vnitřní
organizační struktura, tj. vertikální struktura (obec – okres – kraj - centrála). Hlavní relevantní strany (ODS, ČSSD, KDU-ČSL) mají tuto čtyřstupňovou strukturu. Zajímavé je, že u stran dosud přetrvávají okresní organizace, ačkoliv okresy již zanikly. Jedná se patrně o určitou setrvačnost a
nastavené mechanismy, na které byly strany zvyklé. Další možné zdůvodnění je, že to vytváří další skupinu funkcionářů, kteří pracují pro stranu
a jsou jí loajální. Oblastní a regionální manažeři nemohou zároveň
vykonávat volené funkce na oblastní úrovni a výše.
České strany jsou velmi závislé na výkonech svých předsedů a v některých případech funguje takřka polovojenský režim. Určitý „vůdcovský“ princip se projevoval ve dvou hlavních stranách za vedení Klause
a Zemana, ale do jisté míry pokračuje minimálně v ČSSD za předsedy
Paroubka (i vedení lidovců má pevně v rukou předseda Kalousek). Tato
závislost je do jisté míry nezdravá, protože předseda občas působí
v některých stranách jakoby mimo vnitrostranickou demokracii
a zásadní rozhodování nebo personální politiku dělá pouze podle svého
názoru nebo svého nejbližšího okolí. Na druhou stranu je přirozená
potřeba ctít ve straně autoritu a některá nepopulární rozhodnutí takto
prosadit. Ukazuje se, že naše strany nemají vypracované účinné vnitřní
mechanismy, kterými by dokázaly kontrolovat své vrcholné představitele. S decentralizací státu po roce 2000 se změnil poměr sil i ve stranách – vznikají mocenská centra uvnitř stran (hlavně u krajsky úspěšných ODS a KDU), která výrazně konkurují stranickým vedením. Stále
platí hierarchická stranická struktura: místní - okresní - krajská - centrální, ve které právě kraje získávají větší vliv. Jak vtipně poznamenal
Jiří Pehe19, ODS připomíná svou strukturou silné tělo se slabší hlavou,
kdežto ČSSD spíše velkou, těžkou hlavu téměř bez těla.
Na okraj je užitečné zmínit, že kromě sjezdů (shromáždění členů)
a volených exekutivních orgánů (předsednictvo, výkonná rada, výkonný
výbor) existují ve struktuře stran ještě kontrolní orgány (většinou kontrolní, smírčí či rozhodčí komise). Jejich úkolem je vykládat stanovy,
řešit konflikty mezi členy a orgány strany. Jsou odvolacím orgánem.
Posouzení jejich efektivity a role ve vnitřní demokracii stran by stálo za
34
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další studium, pro které zde není prostor. V případech problémů s členstvím nebo v jiných kauzách může dojít i ke zrušení celých stranických
buněk (tak se stalo v poslední době po korupčních skandálech v ČSSD,
kdy byly rušeny buňky v Českém Těšíně nebo na Vysočině). V ČSSD existuje ve stanovách možnost pozastavit členství. Pokud okresní výbor
rozhodne třemi pětinami všech svých členů, může pozastavit členu
ČSSD jeho členství. Pozastavení členství trvá do doby, než bude s konečnou platností rozhodnuto o odvolání proti zrušení členství. Také v konkurenční ODS mají obdobná pravidla. Navíc v ODS existují také pravidla pro vytvoření konkurenční stranické buňky, v jiných stranách taková
pravidla nejsou. V praxi k takovým případům dochází. Jak uvedl internetový deník Aktuálně20, ve Zlíně vznikla druhá místní organizace ODS.
Její existenci již schválila výkonná rada strany. Přestože jde o standardní
krok, běžný i v jiných městech, vedení ODS přiznává, že ve zlínské buňce
to již delší dobu nefungovalo a změna byla nutná.

PO Č TY Č LEN Ú

Jedním z největších problémů českých politických stran je velmi
nízký počet členů. Počet členů stran u nás navíc dlouhodobě a poměrně
dramaticky klesá. Toto je ovšem trend pozorovatelný téměř v celé Evropě
(přesto u nás je ve srovnání s jinými zeměmi méně členů na obyvatele).
Počty členů stran se dnes pohybují na těchto úrovních: ČSSD zhruba
16 tisíc členů, ODS kolem 23 tisíc členů, KDU-ČSL 44 tisíc a KSČM zůstává
největší se zhruba 94 tisíci členů).
Jak uvádí Linek 22, počet stranických buněk je v ODS 1445, v ČSSD 995,
v KDU-ČSL 2218, v KSČM 4932 (tento údaj se průběžně mění). Pokud
s určitým zjednodušením vydělíme počet členů strany počtem buněk,
získáme zhruba počet členů v jedné stranické buňce (ODS 16, ČSSD 16,
KDU-ČSL 20, KSČM 19), což jsou samozřejmě velmi nízká čísla. Nízký
počet členů v buňkách lze ilustrovat například na počtech v okresech,
kde jde o pouhé stovky členů. Jak uvádí Erik Tabery 23, třeba ČSSD ve
Zlínském kraji má v okrese Kroměříž 132 členů, v Uherském Hradišti 123
nebo ve Zlíně 202 členů. A z této hrstky jsou vybíráni kandidáti do sněmovny, Senátu, kraje i obcí. To je minimální konkurence a každý trochu
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aktivní straník má jistotu funkce. To je další argument pro konstatování, že při takto málo početných základních organizacích lze místní
organizaci relativně snadno ovládnout. Existuje určitý minimální počet
členů, který zabraňuje elementárnímu klientelismu a nepotismu (a přestává fungovat jemně parafrázovaný postup „přihlas tetu a přehlasujeme
spolu Pepu“), stejně jako přestávají fungovat zákulisní dohody a politikaření a začíná názorový souboj. Do jisté míry platí, že čím je strana
početně silnější, tím hůře se v ní manipuluje (už kvůli počtu členů).
Počet členů stran v relevantních politick ých stranách
rok

ČSSD	KDU - ČSL	KSČM	ODS

1990

10 785

96 7 12

CCA 1 000 000

–

1991

12 468

94 100

562 529

–

1992

12 468

8 8 784

354 549

18 557

1993

11 031

80 000

317 104

23 269

1994

10 936

74 000

212 7 14

21 984

1995

11 326

65 000

196 224

22 499

1996

13 043

62 176

17 1 323

22 002

1997

14 121

*

154 923

23 48 8

1998

17 343

60 460

142 490

22 095

1999	

18 762

56 616

136 516

19 335

2000

17 079

55 306

128 346

18 432

2001

16 300

51 453

120 673

17 962

2002

17 026

50 657

113 027

18 18 8

2003

17 913

49 441

107 813

20 412

2004

16 28 8

46 905

100 781

21 641

2005

16 328

44 308

94 396

23 138

+ 3 860

– 44 476

– 260 153

+ 4 581

1992 - 2005

Zdroj: stranické zprávy připravované pro sjezdy, výroční zprávy sekretariátů stran. 21

Pokles členství je většinou doprovázen zesílením role centra a vedení
strany, protože jsou logicky méně omezováni (a kontrolováni) masovějším členstvím. To má vliv na vnitřní demokracii ve straně. Malá aktivita členů se projevuje třeba v nižší frekvenci schůzí místních organizací. Obecně se odhaduje, že aktivní je maximálně čtvrtina členů stran,
možná ještě méně.
U velkých kartelových stran (ODS, ČSSD) tvoří straníci pouze zhruba
1 % veškerých voličů, kteří stranu podporují v parlamentních volbách. To
také ukazuje, že straníci nejsou rozhodující silou, na které závisí volební
výsledek stran. To je mimochodem jeden z teoretických předpokladů
Katze a Maira. U dalších (masových) stran (KDU-ČSL a KSČM) je poměr
mírně vyšší, zhruba 7 %, respektive 12 %. Jedním z důvodů je velmi anti36
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stranický postoj české veřejnosti (daný historickou zkušeností i všeobecnou skepsí Čechů vůči tomuto způsobu organizování se). Jak uvádí
Linek 24, ukazuje se, že strany o vyšší počet členů zájem mají, ale nejsou
dostatečně vynalézavé při hledání způsobů, jak nové členy oslovit a do
stran přilákat.

Č LENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Členské příspěvky jsou pravidelné platby členů své organizaci (straně)
a jsou jednou ze základních povinností plynoucí ze stanov. Zjistit skutečnou výši členských příspěvků je v našich podmínkách velmi obtížné.
Stejně jako u jiných aspektů svého hospodaření strany příliš informací
neposkytují, a proto je složité se dobrat skutečných čísel. Průměrný členský příspěvek se ve stranách pohybuje od 100 do 60025 Kč ročně s tím, že
existují slevy pro studenty a důchodce. Výše příspěvků záleží na okresech, protože členský příspěvek zůstává jejich příjmem. Konkrétně ODS
nechává rozhodnutí na regionální úrovni, centrála pouze nastavuje
minimální výši, která je 100 Kč pro člena bez příjmu a 300 Kč s příjmem.
U ČSSD je to obdobně, výše je 120 Kč, se slevou pak 60 Kč. KDU-ČSL
nechává výši příspěvku na rozhodnutí členů a dává místní organizaci právo
nastavit minimální hranici. V případě US-DEU byla výše příspěvků mezi
300 - 10 000 Kč s tím, že studenti, vojáci a důchodci měli poloviční slevu.
V KSČM je výše určena jako 0,5% čistého příjmu člena, ale minimálně
180 Kč ročně.26 Politici ve veřejných funkcích mají povinnost poskytnout
část svých příjmů z politické funkce zpět straně jako svůj dar.
Stranické příspěvky v některých zemích hrají určitou roli ve vnitrostranické demokracii, protože mohou ovlivnit, kdo se stane členem.
V našem stranickém systému mají minimální vliv (třeba v KDU-ČSL
jejich neplacení není ani důvodem pro ukončení členství). Kontrola členství přes placení příspěvků jednoduše nefunguje. Ukazuje se, že výše
stranických příspěvků není sítem pro případné nové členy, protože se ve
většině případů jedná o symbolické částky. V našich stranách se u členských příspěvků nejedná o podstatný zdroj stranických příjmů. Zajímavé
je, že například u ODS v nevolebních rocích jejich podíl na celkových příjmech strany stoupá. Pouze u dvou masových stran s „předlistopadovým“
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členstvím – KDU-ČSL a KSČM – znamenají významnější část příjmů strany.
Nejsilněji se to projevuje u komunistů, ale i tam v posledních letech tento
význam spíše klesá.
Následující tabulky ukazují jednak celkový součet členských příspěvků za jednotlivé roky a také podíl členských příspěvků na celkové
finanční struktuře jednotlivých stran.
Členské příspěvk y (v tisících Kč)
		

1995

1996

1997

1998

1999	

2000

ODS	

7951

9465

8777

6852

7487

10 268

17 17

2219

2930

5948

4662

5875

6341

17 774

7234

9530

6850

9065
1378

ČSSD	
KDU –ČSL
US - DEU 27
ODA	
KSČM	
SPR- RSČ

-

-

-

2224

1259

347

585

485

451

327

494

26 098

34 326

34 605

33 150

34 093

33 406

156

207

65

42

-

-

Členské příspěvk y (procento z celkov ých příjmů strany)
		

1995

1996

1997

1998

ODS	

9,9

3,4

8,2

2, 8

10,1

ČSSD	

2, 8

1, 2

4,7

2, 5

6,9

7,9

KDU –ČSL

14,1

17,0

15, 2

9, 5

13,0

16,0

US - DEU	
ODA	
KSČM	
SPR- RSČ

1999	

2000
10,7

-

-

-

3,6

6, 8

6,7

1,4

0,6

1, 5

3, 2

7, 5

9,6

42, 3

26,1

39,9

23,0

38 ,6

37, 8

1, 5

0,4

0, 5

0,1

-

-

Zdroj: Císař 28

STRANICKÉ PRIMÁRKY A VÝBĚR KÁDRŮ

Klíčovým procesem, na kterém se ukazuje demokratičnost vnitřního rozhodování strany, je proces výběru kandidátů na veřejné funkce.
V našich stranách se zvažovalo, jak do přípravy kandidátek zapojit místní,
okresní a krajské organizace a jak jejich úlohu kombinovat s vlivem
centra. Institut primárních voleb byl zaveden právě proto, aby mohla
fungovat vnitrostranická demokracie, a jeho výhodou je to, že umožňuje přímé rozhodování členů o složení kandidátek. Primární volby (primárky) jsou v definici Oskara Krejčího29 „předběžné volby, v nichž členové jedné politické strany hlasují o potenciálních kandidátech s cílem
zúžit jejich počet na ty, kteří jsou stranou skutečně kandidováni.“
38
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Ačkoli se podle mediálních přestřelek navenek zdá, že nejostřejší
politický boj se odehrává mezi stranami a jejich programy a ideologiemi, skutečný lítý boj probíhá uvnitř politických stran, kdy jde při obsazení kandidátních listin o získání pozic a vlivu. Jak popisuje zkušený
stranický a parlamentní praktik Jičínský30, na kandidátky se lidé často
nedostávají podle výsledků své dosavadní činnosti, odbornosti a zkušeností z veřejné a politické práce, jak to stanoví vnitrostranické předpisy
pro přípravu voleb, ale hlavně na základě konexí, skupinových dohod
a intrik. Hlavní slabinou je to, že v ČR, kde jsou strany málo početné,
bývají primární volby těžce zatíženy místními známostmi. Osobní
vztahy a lokální vazby nejednou preferují důvěryhodnost uvnitř strany,
založenou třeba na dlouhodobém členství a funkcionářské činnosti,
před důvěryhodností pro občany, ačkoli ti budou rozhodovat o zvolení.
„Měla jsem signály, že dohody byly utvořeny dopředu a chtěli mne odstavit,“ takto třeba popisovala průběh primárek ve svém kraji poslankyně
ODS Alena Páralová31 po prohraných primárkách.
Pravidla pro výběr kandidátů bývají popsána ve vnitrostranických
dokumentech (nejčastěji volebních řádech). KDU a ODS pojímají volby jako
stranickou záležitost a neumožňují nominaci nestraníků.32 Jak vyplývá ze
základní analýzy stanov a pravidel pro stranické primárky, volební řády
jsou většinou formálně dodržovány (příkladem je dodržování zásady tajného hlasování). Nicméně to vypovídá poměrně málo o tom, jak skutečně
probíhá výběr kandidátů v místních sdruženích, okresních shromážděních i na krajské nominační konferenci.
Uvnitř stran dochází ke střetům (či dohodám) mezi stranickými
skupinami, které se nejsilněji projevují právě při organizaci primárních voleb. Příkladů takovýchto soubojů skupin je poměrně hodně
a najdou se v každé straně. Velmi často jsou tyto skupiny personifikovány podle osob jejich hlavních protagonistů, proto lze mluvit o souboji
Kalousek x Svoboda (KDU-ČSL), Zemanovci x Grossovci (ČSSD), „převrat“
u Strany zelených v roce 2005 a nástup skupiny kolem Martina Bursíka do
čela strany či rozpad 4-Koalice a skupiny uvnitř Unie svobody. Zajímavý
byl souboj mezi kandidáty ČSSD v Libereckém kraji a odsunutí poslance
Oldřicha Němce z kandidátky. Přirozeně ani ODS není výjimkou (možná
právě naopak) a uvnitř spolu tvrdě (ale veřejnosti většinou skrytě) bojují
různé skupiny o vliv. Interní války se nevyhýbají ani malým stranám –
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třeba válka u Nezávislých mezi Železným a Bobošíkovou, která nakonec
vyvrcholila odchodem obou osob z tohoto politického uskupení.
U primárek je velmi podstatné, kdo vlastně kandidáty nominuje.
Tato fáze předurčuje rozdělení moci a vlivu mezi skupinami soupeřícími
uvnitř strany. Vytváření krajských kandidátek určují vztahy mezi kandidáty a „okresy“ a jejich vedením. Výběr kandidátů je dán jistým kompromisem mezi skupinami bojujícími o vliv. Občas takový kompromis
spočívá v tom, že místa jsou obsazena paritně (jeden z naší skupiny,
jeden z vaší a tak dále). Jak uvedl jeden zkušený straník, skutečným cílem
komunálních voleb je „uhrát relativně slušný volební výsledek, pomoci
kamarádům a hlavně se úplně nerozhádat“. Obecně se dá potvrdit výše
zmíněná hypotéza, že čím je větší strana (množstvím členů), tím jsou
obtížnější možnosti manipulací a celý proces výběru je průhlednější.
Typický výrok, který odhaluje skutečné pozadí výběru kandidátů,
ujel v loňském roce předsedovi ČSSD Paroubkovi, když prohlásil, že krajské lídry vybírá podle popularity. Vedení stran si jednoduše ponechává
právo mluvit do konečné podoby kandidátek a často navzdory výsledku
primárních voleb nominuje kandidáty, kteří jsou momentálně populární a mají přinést straně hlasy. To samozřejmě vyvolává velké vnitrostranické konflikty a kritiku obcházení přijatých pravidel. Například
v ODS má u parlamentních voleb vedení strany právo vybrat lídra kandidátky, zbytek je na kraji a na jeho výběru. Dalším poměrně častým
postupem vedení stran je nominace externích lidí (nestraníků) na kandidátky. To opět vyvolává rozporné reakce členů stran. Je rozdíl v situacích, kdy krajská organizace tento přístup podporuje (a cítí, že jí takový
kandidát může přinést body a další mandáty – například ministr Jandák
v jihočeské ČSSD)33, a kdy jej kraj nepodporuje a cítí to jako vměšování
vedení, které mu lepší výsledek nepřinese (např. kandidatura ministrů Ratha a Bublana v těchto parlamentních volbách nebo ex-ministra
Tvrdíka v roce 2002). V této věci se sváří princip autonomie krajů se strategií vedení stran. Vedení stran si za určitých okolností ponechává právo
veta. Ukazuje se však, že v zájmu výběru kvalitních zákonodárců a zabránění klientelistickým vlivům by mohlo být žádoucí posílit vliv vedení
stran. Celá záležitost by měla být vážně a individuálně posouzena.
Veřejnost má jen minimální vhled do tohoto zásadního rozhodování
o nabídce stran. Je velmi obtížné, až nemožné, se na internetových strán40
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kách dopídit volebních řádů jednotlivých stran. Tyto dokumenty jsou
umně skryty na několikáté úrovni webu. Média v tomto ohledu nehrají
roli hlídacího psa a zajímají se jen o výsledky, přesněji o výsledné kandidátní listiny a obsazení pozic lídrů. Pokud by bylo informací dostatek
a strany měly zájem umožnit veřejnosti vhled do procesu výběru kandidátů, primárky by se za těchto okolností mohly stát i prvkem občanské
kontroly kandidátů. Podívejme se na některá zajímavá pravidla, podle
kterých strany vybírají kandidáty do voleb.

Bodový systém ČSSD
Novinkou tohoto roku byl pokus ČSSD o zavedení tzv. bodového systému,
který by byl vodítkem pro primární volby. Jednalo se o doporučení vedení
pro krajské konference strany. Některé kraje k němu přihlížely, jiné jej nechaly
bez povšimnutí. Podle tohoto návrhu musí uchazeč pro zařazení do primárek
dosáhnout 30 až 40 bodů. Krajský lídr by měl mít minimálně 60 bodů. Za co
lze v sociální demokracii body získat:
Věrnost. Platí zásada „čím déle, tím lépe“. Pokud je sociální demokrat
členem tři až čtyři roky, dostane pouze 2 body, ale je-li věrným straníkem více
než deset let, dostanete 10 bodů.
Zkušenost. Až 20 bodů lze získat za zkušenosti ve státní správě či samosprávě. Starostové malých měst tvoří nejpočetnější skupinu nových poslanců.
Obliba. Pokud uchazeč v celostátních průzkumech pravidelně překračuje
padesátiprocentní hranici oblíbenosti, diskutuje v celostátních pořadech, publikuje články a je oblíben, může dostat až 20 bodů.
Vzdělání. Rozhodně je potřeba mít maturitu a pasivně znát jeden cizí jazyk
– až 20 bodů.
Mimořádné úspěchy. Dvacet bodů získávají vysokoškolští profesoři, vrcholoví manažeři, celosvětově známí umělci, vědci či sportovci s medailí minimálně z olympiády či mistrovství světa.
Existují i některá další kritéria.
Zvláštní podmínkou pro kandidáty sociální demokracie bylo podepsat
Etický kodex vypracovaný předsedou Poslanecké sněmovny Lubomírem Zaorálkem. Z něj například plyne, že poslanci nesmí zaměstnávat rodinné příslušníky, stýkat se s neregistrovanými lobbisty a musí přiznávat všechny dary.

Celý navrhovaný systém ČSSD působí nedomyšleně a byl patrně po
právu v médiích hojně parodován. Ale zároveň by bylo chybou celý nápad
úplně zavrhnout. Jednak je to dáno kontextem, kdy ČSSD po aféře Gross
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potřebovala očistit po hrozícím kolapsu v roce 2005, proto postupovala
razantně a někdy nestandardně, a jednak platí, že určitá minimální
vzdělanostní, zkušenostní, psychická i morální kritéria by kandidát na
veřejnou funkci jednoduše splňovat měl.
V ODS bylo také pro tyto parlamentní volby přijato jedno důležité,
pro primárky povinné, ale velmi kontroverzní pravidlo. Jedná se o tzv.
„pravidlo 4. dubna“. V dubnu 2005 se občanští demokraté začali bránit
raketovému vzestupu počtů členů (podle mnohých kariéristů cítících
možné volební vítězství) a usnesli se, že na kandidátku budou moci být
zařazeni pouze lidé, kteří jsou v ODS více než dva roky. Konkrétně hlasovat v primárkách mohli jen ti, kteří byli členy strany rok, a kandidovat
ti, kteří byli jejími členy ke stejnému datu dva roky. Pod tlakem členů
a s ohledem na to, že obě ustanovení jsou hrubým porušením práv členů
ODS zakotvených ve stanovách, došlo k zrušení omezení při hlasování.
Pravidlo o zákazu kandidatury pro nové členy je v rozporu se stanovami
a zdá se, že zpětné odepření ústavního práva kandidovat by bylo možné
vymoci i u soudu. Přesto je to praxe, která v obdobné podobě platila
i v ČSSD před volbami v roce 2002. Do jisté míry může jít o důkaz, že
strana funguje, myslí dlouhodobě a nechce podlehnout kariéristům.
V mnoha stranách se vedení pokouší doporučovat, jaké typy kandidátů by měly být preferovány. V KDU-ČSL se tak například vedení obrátilo na krajské organizace s výzvou, aby na kandidátky navrhlo více žen
a mladých členů. Šlo o nezávaznou výzvu a je sporné, zda nakonec měla
nějaký vliv.
Některé strany žádají po svých kandidátech prokázat vazbu a spřízněnost se stranou a povinnosti mohou někdy nabýt bizarních podob. Jako
perličku ze zahraničí můžeme uvést povinnosti u Socialistické strany
v Belgii, kde uchazeč, aby se mohl stát kandidátem, musel být členem
strany alespoň 5 let, udělat ročně alespoň minimální nákupy ve stranické družstevní prodejně, být předplatitelem stranického periodika,
posílat děti spíše do státní než katolické školy a mít ženu a děti zapojené
v ženských a mládežnických organizacích strany. 34
V současné době mají strany naplánované primárky ke komunálním volbám (někde již probíhají). Zde platí výše uvedený výrok, že nejde
o posty místopředsedů či zástupců v grémiích stran, ale o desítky placených funkcí na radnicích. Vášnivé spory se v těchto dnech odehrávají
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ve všech velkých stranách a v mnoha městech a obcích nás čeká nejedno
překvapení. Bude velmi zajímavé sledovat, jak primárky do komunálních voleb reálně otřesou nominacemi jednotlivých stran a pozicemi
některých zkušených komunálních politiků. Nechme se překvapit, kolik
známých tváří prohraje své politické boje.

STRANICKÉ S J EZDY A KONGRESY

Další pravidelnou událostí, která hraje ve vnitřním životě strany
zásadní roli, jsou stranické sjezdy (v některých stranách se nazývají shromáždění nebo kongresy). Sjezdy jsou podle stanov vrcholným orgánem,
který volí vedení strany, schvaluje stanovy a základní programové dokumenty. Mají tedy být nejvyšším vnitrostranickým fórem, které ovlivňuje
poměry ve straně.
Základní otázkou, která se z hlediska našeho tématu stranických
sjezdů týká, je, zda se skutečně jedná o vrcholné politické fórum, na
kterém se rozhoduje o zásadním vnitrostranickém směřování, nebo jde o
svého druhu divadlo pro veřejnost a média, kde je vše rozhodnuto dávno
dopředu. V čem bývá problém? Kritériem pro počet delegátů na sjezd za
jednotlivé regiony je počet členů v daném regionu. A právě s hlasy, vlivem
a reprezentací jednotlivých krajů se dá kupčit. Politická teorie zná pojem
gerrymandering. Jedná se o záměrné překreslení hranic volebních
okrsků k získání výhody určité strany. V našem smyslu se jedná spíše
o volební gerrymandering - tedy o posouvání velikosti okresů a tím počtu
delegátů na nominační shromáždění. Jde o boj o to, kolik delegátů z jednotlivých okresů či krajů na sjezdy pojede, což ovlivňuje uplatnění vlivu
uvnitř strany. Tyto boje se odehrávaly v masivnější míře spíše dříve, dnes
si to již zavedené strany více hlídají, ale pokusy se dějí stále.
Jak tedy sjezdy prakticky probíhají? Obvykle se jedná o víkendovou
akci (dvou- třídenní), ale každá strana si program a časování sjezdu
nastavuje po svém. Na úvod obvykle probíhají zdravice, projevy zástupců
jiných stran či zahraničních partnerských stran. Poté přicházejí na řadu
zprávy stranických orgánů o činnosti v uplynulém období a obvykle
projev předsedy. Poté nastává diskuse, do které se mohou přihlásit delegáti a ve vymezeném čase mohou přednést svůj příspěvek. Pokud je sjezd
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volební, většinou se samotné volby odehrávají až druhý den. Proto nejzajímavější fáze nastává večer, kdy se na sjezdech odehrává tzv. „barová“
politika. Nastává, jak to nazval jeden ze straníků, „kongresová horečka
sobotní noci“, kdy jsou uzavírány noční výměnné dohody mezi jednotlivými regiony a funkcionáři obchodují s hlasy pro jednotlivé kandidáty.
Nepochybně významná role na sjezdech připadá stranickým manažerům, zejména krajským a okresním funkcionářům. Tito lidé (pro
které se jedná o vrcholný moment) většinou mají pod kontrolou své delegáty (a jejich hlasování) a vyjednávají obchody. Mají také výrazný vliv už
před sjezdy, kdy se na krajských nominačních jednáních určují nominace delegátů na sjezdy a kongresy. A právě straničtí funkcionáři si tyto
nominace režírují a snaží se ovlivnit jejich výsledek. Jak se vyjádřil lapidárně jeden funkcionář: „Sjezdy dopadají podle navolení delegátů“.
Na sjezdech se často prosazuje a zviditelňuje specifická skupina straníků, které můžeme nazvat proceduralisty či milovníky jednacích řádů.
Jde o jedince (většinou s právním vzděláním), kteří svou podrobnou
znalostí vnitřních předpisů a lpěním na jejich doslovném výkladu jsou
schopni zablokovat jednání nebo zamotat hlavu vedení vhodně položeným dotazem. Přesto každá vlivnější vnitřní skupina alespoň jednoho proceduralistu potřebuje, protože hra s procedurami a výklady
jednacích a volebních řádů může mít za určitých okolností velký vliv na
výsledky sjezdů a voleb stranických orgánů.
Dalším z neopominutelných faktů je, že sjezdy jsou organizačně
náročnou a poměrně nákladnou záležitostí, ze které mají sekretariáty
stran obavy. I proto strany chtějí sjezdy pořádat méně často. ODS má ze
stanov povinnost pořádat kongres jednou ročně (ale ne vždy volební),
jiné strany sjezdy pořádají jednou za dva roky. Tento aspekt je vždy pečlivě zvažován při požadavcích členů na svolání mimořádných sjezdů.
Odpověď na výše položenou otázku, jakou roli sjezdy vlastně hrají,
není úplně jednoznačná. Lze konstatovat, že většinou toho samy příliš
nerozhodují, rozhodnuto je už měsíc dopředu, kdy jsou vybíráni delegáti
(ti bývají poměrně disciplinovaní a hlasují v souladu s dohodnutou regionální strategií). Stále se však jedná o vrcholné politické fórum, které
může předem připravené scénáře změnit a jejich režiséry překvapit.
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PLAT F ORMY A PŘIDRUŽENÉ ORGANIZACE STRAN

Dalším aspektem ovlivňujícím vnitřní demokracii ve stranách je činnost a vliv platforem, odborných komisí a přidružených organizací, které
programově i personálně hrají ve stranách svou roli. Je dobré předeslat,
že frakce a platformy jsou ve stranách normální a zdravé a jsou přirozeným důsledkem rozdílných programových názorů. U nás se však ve stranách tvoří spíše podle osobních (nebo ještě hůře klientelistických) vazeb
než na základě programových a ideových rozdílů.
Pokusíme se zmínit některé tyto organizace v hlavních stranách
(byť výčet není úplný). ODS má asi nejsilněji rozvětvenou síť přidružených a spolupracujících organizací. Zejména lze zmínit Mladé konzervativce, což je mládežnická organizace volně sdružená se stranou. Mezi
konzervativní a liberální think-tanky lze zařadit: Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP), Efektivní stát (E-stat) nebo CEVRO (které je zaměřené na vzdělávání kandidátů ODS do voleb). Přidruženými organizacemi ČSSD jsou Mladí sociální demokraté, Sociálně-demokratické ženy
a Masarykova dělnická akademie (vzdělávací instituce). V ČSSD existuje tzv. Komise politických analýz, která funguje jako určitý think-tank
uvnitř strany zaměřený na zpracování návrhů politické strategie strany.
Na webu ČSSD je uveden také odkaz na Sdružení nájemníků, s nímž
tato strana spolupracuje. To vyvolává určité pochybnosti, protože toto
sdružení lobuje za velmi partikulární zájem – za zachování regulace
nájmů – a je otázkou, zda by mělo být se stranou takto spojeno. V KDUČSL funguje Junior klub a Senior klub, sportovní Orel nebo vzdělávací
Evropská akademie pro demokracii. V KSČM stojí za to zmínit ideologicky poměrně radikální Komunistický svaz mládeže.
V přidružených organizacích se lidé sdružují dobrovolně, často se
jedná o sdružení stojící mimo struktury strany, ale s podepsanou dohodou o spolupráci. Předsedové těchto sdružení mají často právo být členy
vedení strany (např. předseda Mladých sociálních demokratů je členem
Ústředního výkonného výboru ČSSD). Přesto zdaleka ne všechny tyto
organizace mají vyjasněný vztah k „mateřské“ straně. Platformy mladých (Mladí sociální demokraté, Mladí konzervativci, Junior klub, Mladí
komunisté) jsou ve stranách zásobárnou kádrů. Tento nábor kádrů
však často nefunguje a není jasné, podle čeho členové budou kariérně
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stoupat nebo zda budou mít přístup do programových komisí stran.
Frakce mladých tak například mají určitou lobbistickou sílu, ale chybí
jasnější pravidla. Stálo by za další prozkoumání, jakou roli skutečně ve
stranách hrají. Někdy vyvolává určité otazníky také průhlednost jejich
financování. Velké otazníky se vyrojily zejména v souvislosti s rozdělováním majetku SSM v 90. letech, který částečně připadl těmto přidruženým organizacím a o kterém rozhodovaly ve sněmovně právě jejich
„mateřské“ strany.

F ENOMÉN MRTVÝCH DU Š Í

Jak již bylo řečeno, české strany jsou málo početné a probíhají v nich
ostré boje o vliv. Tyto boje často nabývají nelegálních a se stanovami
neslučitelných podob. Mezi ně patří vedení tzv. „mrtvých duší“. Jedná se
o fiktivní členy, jejichž prostřednictvím se posiluje vliv určitých jedinců
nebo síla celých místních organizací. Při malém počtu straníků stačí k
ovládnutí místní organizace poměrně málo mrtvých duší – dá se mluvit
o desítkách. Navíc se při symbolické výši členských příspěvků jedná
o poměrně levnou záležitost, kterou si například některý místní podnikatel snadno dovolí. V tomto ohledu panuje mezi členy silná nevraživost,
ale zatím se nepodařilo ji přeměnit v účinnější vzájemnou kontrolu.
V našich hlavních stranách ČSSD a ODS se takovéto případy objevují
relativně často, a to lze důvodně předpokládat, že na povrch vyplavou
jen některé. Příklady odhalených případů mrtvých duší z poslední doby:
ODS (Brno, Praha 5, Praha 10, Plzeň), ČSSD (Jablonec, Brno, Praha). 35
Známým kontroverzním příkladem byl vzestup Petra Hulínského (dnešního náměstka primátora Prahy a šéfa pražské ČSSD), který naverboval
zaměstnance své firmy, kteří se stali členy strany a pomohli mu na volitelné místo na kandidátce do PSP a později do čela pražské ČSSD. Takový
scénář není výjimečný. Obdobným případům se nevyhnula ani US-DEU,
která měla problémy v Brně nebo na Blanensku. Naopak se tvrdí, že
početně největší strany – KDU-ČSL a KSČM – mrtvé duše nemají. To je
sice možné, nicméně je otázkou, zda jejich databáze jsou vždy úplně
aktualizované, a je možné, že některý člen už třeba nežije nebo vůbec
netuší, že jej strana stále eviduje jako člena.
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Tyto skandály jsou pro strany mediálně velmi nepříjemné, a proto
mnoho z nich je vedením stran uměle zamlčováno, aby neohrozily
volební šance. Přesto se reakce stran na takové kauzy liší. V některých
případech dochází k vylučování jednotlivých členů, nebo dokonce až
k rušení celých stranických buněk. Příklady jsou třeba ČSSD (Český
Těšín, Vysočina) nebo ODS (Zlín). Vylučování ze stran je většinou podle
stanov v kompetenci místních organizací, v některých stranách má tuto
pravomoc také vedení strany (např. v ČSSD). V minulosti se tak dělo,
známé jsou příklady poslance Kotta vyloučeného z ODS nebo poslance
Teplíka vyloučeného z ČSSD. V poslední době byl vyloučen z ČSSD například starosta Českého Těšína Sznapka. Nicméně obecně platí, že strany
obvykle reagují až na medializované případy, což ukazuje nedostatečné
vnitřní mechanismy.
Podívejme se (s využitím novinových článků) na dva vybrané případy
mrtvých duší z poslední doby, které ilustrují také reakce vedení stran na
tyto kauzy:

ODS - Praha 5
Rozkol v ODS na Praze 5 pokračuje: tamní straníci vyškrtli z kandidátky
pro komunální volby starostu Milana Jančíka. Dlouhodobé neshody vyhrotilo letos v lednu podezření, že kdosi v oblastním sdružení uměle navyšoval
počty členů. Podezření o „mrtvých duších“ se objevilo krátce poté, co v polovině loňského prosince v rozmezí několika málo dnů vzrostl počet členů ODS
v Praze 5 o více než 130 lidí. Většina z nich nesložila podle obvyklých zvyklostí
členské příspěvky do rukou pokladníků, ale přímo na účet. Dramatický nárůst
nových členů zvýšil šance Jančíka a jeho příznivců získat početní převahu
v ODS v Praze 5 a mohl mu pomoci získat pozici na kandidátní listině. Jančíkovi odpůrci ale dali najevo, že výše zmíněné prosincové členy ODS považují
za fiktivní. Opřeli se mimo jiné i o znalecký posudek, který si nechali vypracovat a z nějž vyplývá, že minimálně 60 podpisů nových členů je s nejvyšší
pravděpodobností zfalšovaných. 36 Jančíkovi odpůrci starostu obviňují, že to
byl on, kdo do některých místních sdružení účelově nabíral mrtvé duše. Toto
podezření vyšetřoval hlavní manažer ODS Jaroslav Jurečka, oblastní rada si
dokonce nechala vypracovat posudek znalkyně z oboru kriminalistiky, který
falšování části podpisů potvrdil. Právě jejich předsedové tento týden požádali
regionální radu o zrušení volebního shromáždění, které sestavilo kandidátku
bez Jančíka. Důvodem mělo být opakované porušení pravidel pro tvorbu kandidátek. Klíč pro účast delegátů na volebním shromáždění byl podle Jančíkových stoupenců v rozporu se stranickými pravidly a znevýhodňoval právě
jejich sdružení. Případem se v lednu začala zabývat i hlavní kancelář ODS.
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Stranické špičky ale tehdy dávaly najevo, že nehodlají problém v Praze 5 řešit
s ohledem na blížící se parlamentní volby.
Spory mezi dvěma skupinami uvnitř ODS v pražské páté městské části na
konci června vrcholily. Objevily se spekulace, podle nichž šéf oblastního sdružení Prahy 5 a nový poslanec František Laudát uvažuje, že stranu opustí. „Já
bych vás poprosil, abyste se obrátil na pana Béma. Oni si to nalajnovali,“ uvedl
Laudát. Na volebním shromáždění ODS Prahy 5 byl na první místo kandidátky
pro podzimní komunální volby zvolen někdejší místostarosta Petr Horák.
Nakonec došlo k uzavření kompromisu, protože na původní kandidátní listině
Jančík vůbec nefiguroval. Jančík má být opět na volební listině a zůstat kandidátem na starostu, zatímco Laudát by setrval v čele oblastní ODS Prahy 5.
Laudát po jednání regionální rady uvedl: „Spokojen v žádném případě nejsem.
Já se nestačím divit ... Někdo nechce akceptovat výsledky voleb. Těch skandálů kolem radnice bylo docela dost, a co teda vadí členské základně, je styl
jednání.“ 37
ČSSD - Jablonec
Obdobný případ se nevyhnul ani ČSSD, konkrétně v případě jejího poslance
Andreje Gregy a černého členství v jablonecké ČSSD. Podle kontrolní komise
ČSSD získala jablonecká organizace 100 nových členů podvodem. Nově přijatí
členové ČSSD byli s největší pravděpodobností takzvanými černými dušemi
a členy ČSSD se stali za finanční odměnu, nebo o svém přijetí do strany vůbec
nevědí. 38 Jak uvedla v ČT 39 Jana Poklopová, bývalá členka ÚVV ČSSD: „V podstatě to bylo vždycky založený na tom, že se něco slíbilo, protože pan Grega
má takový bohulibý heslo, že slibem nikoho nezarmoutíš. A tím se řídí celý ty
roky, teda co ho znám.“ Kvůli poměrům v sociální demokracii na Jablonecku
vystoupili koncem roku 2004 ze strany všichni městští zastupitelé v Jablonci
nad Nisou včetně místostarosty Jiřího Rudolfa a bývalého senátora Františka
Vízka. Reagovali tak na praktiky Andreje Gregy. „Grega je ostudou sociální
demokracie a jeho odchod by straně velmi prospěl,“ upozornil Rudolf. 40

KLIENTELISMUS , MÍSTNÍ VLIVY A EXTERNÍ VLIVOVÉ SKUPINY

Klientelismus lze definovat jako protežování a získávání výhod založených na známostech, což je problém týkající se celého českého politického systému. Zásadní otázkou v této souvislosti je, kdo uvnitř stran
organizuje vlivové skupiny a „neviditelné“ zájmy. A kdo reálně ovládá
strany a zejména místní stranické buňky? Je to skutečně jejich demokraticky zvolené vedení, nebo někdo v pozadí? A jaký je vývoj v čase –
klientelistická propojení stran s podnikateli spíše zesilují, nebo se spíše
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oslabují? Cílem této studie není popisovat formy politické korupce, ale
je nutné si uvědomit, že vše začíná právě uvnitř stran. Probíhá to formou
přímé korupce, nebo se jedná o obchod s vlivem?
Jak říká Michal Klíma41, „politické strany v postkomunistickém Česku zmutovaly do podoby klientelistických politických firem“. S takovým
postřehem lze pouze souhlasit, protože hlavním smyslem existence
stran přestává být prosazování deklarovaných ideových hodnot a zájmů
odpovídajících vrstev obyvatelstva a jde spíše o realizaci mocenského
a ekonomického profitu úzké skupiny stranických manažerů na celostátní, regionální a komunální úrovni. Nůžky mezi stranickými manažery a voliči se tak podle Klímy nadměrné rozevírají. Zvolení straničtí
zástupci předstírají, že zastupují společenské skupiny, zatímco ve skutečnosti své mandáty nabízejí na skrytém politicko-ekonomickém trhu
silným ekonomickým hráčům, kteří zpětně svým zastupitelům poskytují své služby. Oficiální politika se stává speciálním odvětvím neprůhledného byznysu, ve kterém bují korupce. Fungují tedy politické strany
skutečně jako klientelistické firmy maximalizující zisky svých manažerů?
Klientelistické sítě mají tendenci řídit rozhodovací procesy ve veřejné
správě, vládě a parlamentu. Základ spočívá ve vzájemném obcování lidí
svázaných různými protislužbami, což začíná právě uvnitř stran. Tyto
sítě jsou nejčastěji organizovány přes právní kanceláře, které zajišťují stranám a jejím představitelům nejrůznější služby. Umí si rozdělit
práci, témata zpracovat, právně ošetřit a mediálně a politicky prodat.
Vystihuje to věta Petra Havlíka 42: „Lidé volí politiky, ale nakonec vládnou
nezvolení úředníci a univerzální konzultanti“. Na celostátní úrovni jde
především o fungování státních agentur a polostátních firem a vliv na
vytváření legislativy.
Dalšími externími hráči s výrazným vlivem na rozhodování stran
jsou PR agentury, vlivové agentury a advokátní kanceláře. Jedná se o jednotlivce nebo celé firmy, které mají mnohdy velmi výrazný vliv na chod
stran, projednávají spory mezi stranickými skupinami a také se podílí na
zařizování stranického financování tím, že zprostředkovávají kontakty
s podnikatelským světem. Obvykle mají velké množství informací a ty
využívají, vyřizují vzkazy mezi vrcholnými politiky a skupinami, lobbují
za jednotlivé kandidáty a mají tak na jejich rozhodování stran významný
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vliv. Jako praktický příklad takovýchto vlivných agentur lze zmínit agenturu Crane v ČSSD. Určité spekulace se vyrojily také kolem vlivu farmaceutických firem a jejich lobby na počet lékařských kandidátů na volitelných místech kandidátky ODS (například Cabrnoch, Škotová, Ouzký) ve
volbách do Evropského parlamentu.
Klientelismus se výrazně (a možná ještě v silnější podobě) projevuje
také na komunální úrovni. Cílem je získat vliv na rozdělování veřejných
zdrojů (zakázky, dotace, fondy), na rozhodování zastupitelstev a rad
měst. Zájem o získání vlivu na rozhodování radnice je hlavním důvodem angažovanosti místních podnikatelů. Heslo „Účel světí prostředky“
přitom platí dokonale. Zapojení se do sítě známostí a vazeb místní smetánky, která se vzájemně zavazuje protislužbami a ví na sebe mnohé, je
téměř nevyhnutelné a každý nový příchozí do místní elity je poměrně
rychle integrován. Samozřejmě se najdou jednotlivci, kteří takovou hru
(z různých důvodů) odmítají hrát, ale ty většinou čeká ostrakizace za
pomoci strany samotné nebo místních médií (závislých na radnici).
Příkladů je neuvěřitelné množství – namátkou Příbram, Liberec, Brno,
Karlovy Vary, Havířov. Během let lze pozorovat jasný vývoj od prvních
zastupitelstev, kde převládalo nadšení spojené s určitým amatérismem,
k těm současným, kde se jednoznačně vykrystalizovaly ekonomické
a osobní zájmy a vazby. O místa a o vliv se proto budou ve volbách ucházet
místní „bossové“ a především „podnikatelské lobby“ tvrdě prosazují na
radnice své lidi, ať už jsou oblečeni do triček kterékoliv strany. Projevuje
se nedostatek odpovědnosti a neexistence procedur či jejich nedodržování a obcházení. Místní vlivní dávají jako podmínku kariérního vzestupu požadavky na zajištění nějaké protislužby zpět („dáme tě na kandidátku, ale musíš něco pro okres udělat – sehnat dotaci.“). Všeobecný
nezájem občanů o dění ve stranách těmto zájmům nahrává.
Transparency International - Česká republika zpracovala v roce 2005
materiál nazvaný „Klientelistická mapa stavebních zakázek“, který
ukázal na úzké propojení komunálních politiků, stranických buněk
a stavebních firem při zadávání veřejných zakázek na radnicích, navázané na finanční příspěvky těchto firem politickým stranám. Existuje
mnoho indicií o propojení stran (zejména místních buněk) na vlivné
podnikatelské skupiny. Místní podnikatelé, zejména tzv. betonářská
lobby, mají velký vliv na rozhodování radnic. Příkladem může být místní
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organizace ODS v Liberci a firma Syner, ale obdobná propojení lze nalézt
v každém větším městě. Mnohde jde situace tak daleko, že tyto firmy se
snaží ovlivnit výběr kandidátů na funkce na radnicích, a tím si pojistit
celou hru od začátku.43 Tato provázanost může dostat i poněkud bizarní
podobu snahy o uplácení voličů. Médii proběhl zajímavý případ z Havířova z komunálních voleb v roce 1998, kdy místní známý podnikatel
Kelovský byl obviněn, že jeho lidé nabízeli voličům 150 Kč za vhození
jimi předvyplněného volebního lístku. Celá věc však byla policií nakonec odložena.
Vedení stran nechávají většinou věcem volný průběh a zasahují pouze
ve výjimečných případech, kdy situace překročí určité meze a může
ohrozit volební šance strany v širším (minimálně regionálním) měřítku.
Nebo nemají dostatečné mechanismy, jak jim účinně bránit.
V podmínkách, kdy v politickém prostoru nedostatečně fungují
mechanismy omezující korupční praktiky a kdy parlamentní strany
stále více obsluhují samy sebe a přestávají plnit svou zastupitelskou
úlohu, se může stát lékem zvýšení konkurence. Zakonzervovanému
a zatuchlému rybníku parlamentních stran může prospět doplnění nové
strany. Uvidíme, jestli takovou naději přinese nová strana v parlamentu,
Strana zelených, která překonala kartelový systém a ve volbách uspěla.
Není součástí zavedených ekonomických vazeb současných stran a může
donutit k určité změně i ostatní strany. Jedině konkurenční tlak by mohl
vést k podstatným vnitrostranickým změnám ve všech parlamentních
stranách.44
Přes všechny výše uvedené skutečnosti o klientelistické podobě
českých stran lze být z dlouhodobějšího hlediska opatrně optimistický. Souvisí to mimo jiné s privatizací klíčových firem české ekonomiky (bank, telekomunikací, dolů a dalších) zahraničním vlastníkům
a s omezením přímého vlivu stran na jejich chod. Zahraniční investoři
sice rozhodně nejsou „svatí“, ale ve vztahu k českému politickému prostředí jsou alespoň neutrální a nemají až takový zájem jej výrazně ovlivňovat. Platí, že méně polostátních firem znamená méně propojení s politiky a méně podivných kšeftů. Navíc veřejnost začíná být vůči korupčním
a klientelistickým praktikám méně tolerantní. Podle jednoho z posledních výzkumů45 vnímá poměrně jednoznačně situaci, kdy selžou kontrolní mechanismy a člen strany (politik) je usvědčen z korupce. Až 92 %
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respondentů požaduje za prokázanou korupci zbavení veškerých funkcí
a členství ve straně a 71 % považuje za potřebné, aby strana uhradila
škodu, kterou její člen způsobil korupčním jednáním. Takové postoje
vzbuzují alespoň určitou naději.

4 . SHRNUTÍ A DOPORU ČENÍ

Cílem této studie nebylo připravit hotová a snadná řešení, což ani
složitost fungování politických stran neumožňuje. Cílem bylo otevřít
některá důležitá témata, zamyslet se nad hlavními problémy a nabídnout směry, kterými se při změnách bude třeba ubírat a jejichž dlouhodobější důsledky a rizika je třeba zvážit.
V analýze jsme upozornili na neblahý vývoj stran směrem k rostoucímu klientelismu a propojení s podnikatelským světem, který je doprovázen neochotou stran informovat o svých vnitřních postupech veřejnost a úplnou rezignací na vysvětlování těchto postupů.
Dělat v tomto směru doporučení není snadné. Zásadní je dodržovat dohodnutá (psaná) pravidla nejen formálně. Jak ukazují i zahraniční zkušenosti, neformální pravidla stále převládají. Legislativní
reformy a regulace v této oblasti příliš nepomáhají (často jsou směrem
k horšímu) a bývají příliš snadno obcházeny. Je nutné si uvědomit, že
v širší perspektivě je vnitřní fungování stran úzce spojeno s fungováním celého demokratického systému a podoba vnitřního uspořádání
a chodu našich stran ovlivní charakter české demokracie. Zjednodušeně
jde o to, zda budujeme demokracii „italského“ typu, s úzkými klientelistickými vazbami, stranami kartelového typu, úzce spojenými se státem,
nebo zda se vydáme směrem k větší otevřenosti, konkurenci a osobní
odpovědnosti, řekněme k demokracii „skandinávského“ typu. Pokud se
rozhodneme pro druhou variantu, pak bude nutné současnou míru propojenosti klientelismu narušit a možná i legislativními či administrativními zásahy omezit. Takové změny by šly proti konceptu kartelových
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stran, jak je u nás praktikován minimálně dvěma dominantními stranami – ODS a ČSSD.
Dá se tedy se současným stavem něco dělat a má to smysl? Není lepší
to ponechat vnitřnímu vývoji a seberegulaci? Tato cesta je u nás praktikována posledních 16 let a zdá se, že nikam nevede, protože strany přirozeně směřují ke kartelizaci a nepociťují silný tlak veřejnosti na změnu
svého jednání. Proto by bylo užitečné se zamyslet nad některými níže
uvedenými opatřeními. Cílem by mělo být učinit strany atraktivnější pro
nové členy a přilákat do nich novou krev, kompetenci, integritu a profesionalitu, znalosti z praxe – lidi, kteří se nemusí živit pouze politikou.

Ja k p ř i l á k at n ov é , a k t i v n í č l e n y a z v ýš i t ko n k u r e n c i ?

Základem je větší otevřenost stran navenek, nejen formální plnění
povinností o informování veřejnosti. Je nutné využívat veškeré možnosti
a kreativní přístup, včetně nových médií a internetu. Strany by se měly
pokusit zavést silnější vnitřní debatu o politických postojích a strategii
strany – běžní členové se o nich zatím často dozvídají až z médií. Pro
předávání informací by měly být využity veškeré dostupné prostředky.
Komunikace stran s veřejností nesmí být podceňována a omezována
pouze na předvolební období a kampaně.
Zájmem stran by mělo být více zapojit členy do programové práce
(organizovat pracovní skupiny, programové konference, workshopy)
a více do ní zapojit i odborníky, kteří nejsou členy stran (ale mohou se
jimi stát). Měla by být podporována užší spolupráce s angažovanou veřejností, ať už se jedná o NNO, think-tanky nebo univerzity. Strany by měly
klást větší důraz na otevřenost vůči činnosti frakcí a platforem, podporovat činnost komisí a pracovních skupin a pravidelně organizovat programové workshopy a konference.
Je potřeba dostat do stran více členů a ideálně aktivních lidí, aby uvnitř
vznikla větší konkurence – zapojit větší počet lidí, otevřít strany novým
členům. Klíčové je k tomu odbyrokratizovat některé vnitřní postupy tak,
aby neodrazovaly nové členy od vstupu. Nelze se vracet do minulosti a je
nutné si uvědomit, že aktivní, zaměstnaní lidé velmi špatně snáší nadbytečná a neproduktivní jednání a schůzování.
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Je třeba změnit pravidla primárek a pravidla výběru kandidátů s tím,
že větší důraz by měl být kladen na maximální průhlednost. Pouze větší
transparentnost může začít bránit propojení stranických buněk s místními podnikateli. Lze zvážit také využití určité formy etického kodexu
uvnitř stran. Může se jednat o účinný nástroj za předpokladu, že bude
použit správně. To znamená, že kodex musí být konkrétní, komplexní
a musí obsahovat mechanismy pro vynucování.
Ve stranách je nutné posílit vnitřní kontrolní mechanismy a pravidelně
kontrolovat skutečné členství. Není možné pouze jednou ročně zkontrolovat zaplacení členských příspěvků a po členech nevyžadovat žádnou
aktivitu. V zájmu jednotlivých stran by měla být pravidelná kontrola
členství a zejména hlídání podezřelých nárůstů členů. Jen tak mohou
strany předcházet rizikům spojeným s černými členy. Při náhlých nárůstech členů v některých stranických organizacích je nutné tyto věci prověřit, aby případná manipulace nevyplynula na povrch až v médiích. Větší
kompetence by měly být dány kontrolním orgánům stran.
Určitou roli by mohla sehrát výměna zkušeností s členy stran v jiných
evropských zemích (sdružených do stranických rodin), protože v zásadě
obdobné tendence a problémy řeší i ve stranách v ostatních státech EU.
Jako možný způsob pro větší zapojení členů se občas uvádí poštovní
a elektronické hlasování. V některých zemích umožňují strany korespondenční volbu vedení strany a tím zapojují veškeré členy, nejen delegáty, což jim dává větší prostor k vyjádření. U nás jsou také zkušenosti
s „přímou demokracií“ a vnitrostranickými referendy (výběr kandidáta
na prezidenta v ČSSD). Nicméně v našich podmínkách to může působit
kontraproduktivně, protože tento způsob se jednodušeji zmanipuluje.
Proto by se tyto metody měly zavádět jen s největší obezřetností.
Dalším doporučením, byť kontroverzním, je zveřejnit členy a dát
seznam všech členů strany na internet. Existují výhody této otevřenosti, protože by umožnila mnohem větší vhled veřejnosti do vnitrostranických procesů, ztížily by se možnosti manipulovat s mrtvými členy
a možná by to i motivovalo některé (zatím spící) členy k aktivitě. Například
ODS má ve stanovách jako podmínku členství, že uchazeč chce být znám
jako člen strany, z čehož se dá vyvodit, že členství by mělo být veřejně
známé. Proti tomu stojí názor, že členství ve straně je čistě soukromou
věcí, kterou mnozí nechtějí zveřejnit.
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Speciální, a opět velmi spornou, legislativní otázkou je, zda nedat
justici (konkrétně správnímu soudnictví) určitou možnost zasáhnout do
vnitřní autonomie stran při výjimečných excesech. Muselo by se jednat
pouze o případy, které ohrožují vnitřní demokratické postupy, které si
strany samy ustavily, ale nedodržely. I o tomto opatření by se měla vést
odborná a politická diskuse.

ZÁVĚR

Naše analýza ukázala, že české politické strany v průběhu polistopadových let dospěly. Bohužel se však stávají spíše vertikální strukturou zaměřenou na trh; politici pak jsou manažery, kteří sledují cíl navyšovat zisk a neplní své základní společenské funkce. Strany se zapouzdřují, politika se vzdaluje lidem a ty nezajímá, co se ve stranách děje.
Strany nejsou atraktivní pro nové, vzdělané, mladé členy a mají velmi
nízký počet členů. Pak jsou velmi zranitelné vůči ovládnutí nejrůznějšími zájmovými skupinami. Strany nemají vypracované účinné vnitřní
mechanismy, kterými by dokázaly kontrolovat své představitele a bránit
se pokusům o ovlivnění.
Ve studii jsme vysvětlili, že pro fungující demokratický systém je
potřeba, aby byly všechny politické organizace vnitřně demokraticky
uspořádané. Nízký počet členů stran a jejich minimální aktivita při kontrole vedení stran je argumentem proti zavedení většinového volebního
systému. Bez změny fungování vnitřních struktur stran by se tím dala
malé skupině vedení jedné strany ohromná (a téměř neomezená) moc.
Na základě naší analýzy nelze konstatovat, že by vnitrostranické
postupy a organizace byly u některých stran méně demokratické než
u jiných. Hlavní problémy a slabá místa jsou společná všem relevantním
českým stranám. Zákonné povinnosti ohledně vnitřních postupů strany
plní pouze formálně, o vnitřní demokracii a průhlednosti ve vztahu
k veřejnosti se mluvit nedá. Strany stále poskytují minimum informací
o vlastním vnitřním dění a nedostatečně vnímají souvislost mezi nedostatkem informací a nízkou důvěrou veřejnosti. Namístě je proto určité
varování. Jak říká jeden z Murphyho zákonů, v životě každé organizace
(strany nevyjímaje) dojde jednou k momentu, kdy ztrácí schopnost sama
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sobě navzdory prosperovat. Naše současné relevantní strany by si měly
uvědomit, že pokud se něco nezmění a současné trendy budou pokračovat, zájem občanů o ně bude klesat a postupně tyto strany ztratí podporu
a vliv a nebudou schopny veřejnost mobilizovat k žádným politických
rozhodnutím. Výsledkem bude nižší volební účast a vznik alternativních
a radikálních stran, které krátkodobě osloví voliče svými populistickými sliby, čímž etablované strany ztratí své výsadní pozice. Tento trend
lze pozorovat v sousedních zemích (z poslední doby například v Polsku
a na Slovensku).
V závěrečných doporučeních jsou navrženy možné směry a opatření,
které mohou omezit klientelismus a neformální procedury a přispět
k větší atraktivitě a důvěryhodnosti politických stran v České republice.
K jejich realizaci je potřeba, aby vedení stran včas pochopila, že současný
vývoj nevede dobrým směrem.
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1 . Ú vo d

Tento text vznikal v období, kdy voliči v parlamentních volbách rozhodovali o budoucím směřování České republiky. Volby skončily – jak by se
ve fotbalové terminologii řeklo – plichtou mezi pravicí a levicí. Rýsují se
vleklá povolební vyjednávání, na jejichž konci bude snad alespoň dočasný
výsledek – vláda. Cílem této publikace není polemizovat o stávajícím volebním systému nebo jej zpochybňovat, ačkoli i ten by si, ve světle volebních
výsledků, zasloužil alespoň částečnou revizi. Cílem studie je osvětlit příčiny
vzniku politické korupce, která se kromě jiných oblastí, o nichž pojednávají
další části publikace, projevuje v politických stranách, resp. zejména v oblasti jejich financování. Studie se nebude zaměřovat na monitoring výdajů
politických stran na předvolební kampaně, neboť takováto analýza by si
zasluhovala samostatnou specifickou studii.
Vzhledem ke kauzální souvislosti mezi financováním a korupcí, resp.
mírou transparentnosti systému, se studie zaměří na zkoumání systému
financování politických stran v České republice. Chceme poukázat na příčiny korupčního jednání, které je zabudováno v nastaveném systému financování, v němž dochází k tzv. kartelizaci dominantních politických stran
a tím k nerovné politické soutěži. Upozorníme na nezdravý vývoj politických stran, které jsou takřka dominantně závislé na státním financování
a kde nedochází k diverzifikaci zdrojů. A zároveň na absenci skutečné, nejenom proklamované transparentnosti v souvislosti se způsoby a kvalitou
zveřejňování údajů o vlastních aktivitách politické strany, včetně hospo67
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daření. Studie rovněž představí několik příkladů ze zahraničí a zamyslí se
nad vývojovými paralelami, jimiž jsou politické strany v Evropě charakterizovány. Zároveň se bude snažit hledat a navrhnout modely, které by mohly
sloužit jako návod ke zlepšení stavu v České republice v oblasti financování
politických stran.
Poděkování:
Děkuji všem politickým stranám, které poskytly elektronické verze svých
podkladů. Rovněž děkuji prof. Michalu Klímovi a doc. Vojtěchu Šimíčkovi za
cenné připomínky. Zvláštní poděkování patří Janě Maříkové za pomoc při
zpracování finančních podkladů.

2 . M i n u los t a so u vi s los ti

P ř í k l a dy z Č e s k é r e p u b l i k y a pa r a l e ly s  j i n ý m i z e m ě m i

Vývoj financování politických stran v České republice byl stejně jako
v jiných postkomunistických zemích spojen s nesčetnými skandály. O ty
největší se nesporně zasloužily největší strany působící na našem politickém poli. K průvodním znakům všech skandálů patřily netransparentnost, nekvalitní řízení a velice osobitý výklad funkce politických stran.
K jejich omluvě dodejme určitou nezralost jak politických lídrů, tak vrcholných představitelů státní exekutivy, kteří byli vystaveni nelehkým úkolům.
Navíc měli většinou jako genetickou stopu zabudované praktiky minulého
režimu: klientelismus, nepotismus, úplatkářství, neschopnost reflektovat
vlastní chyby a omluvit se za ně. Stejně jako jiní žili v prostředí, kde tyto
postupy nebyly zavrženíhodné a společensky neakceptovatelné, ale jevily
se spíš jako konkurenční výhoda. Tyto vlastnosti přežívají dodnes, neboť
současná společnost se vyznačuje vysokou mírou tolerance ke korupčnímu
jednání a nízkou reflexí, zejména vůči vrcholným představitelům politiky
a exekutivy. Základy současných postojů byly položeny v 90. letech. Namísto
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budování kvalitních institucí veřejné správy, zejména justice a policie,
byla primárním zájmem konzervace mocenských pozic. Důsledky žalostných selhání, jež Českou republiku stály nemálo prostředků (kauzy IPB, TV
Nova), jsou patrné v institucionální nekvalitě (politické strany nevyjímaje),
která dnes dosáhla alarmujících rozměrů.1
K největším skandálům ve financování politických stran v novodobých dějinách České republiky se nesporně řadí případ financování ODS.
Skandál, který do dějin vstoupil pod názvem „sarajevský atentát2“,nesouvisel jenom se samotným faktem, že lídři strany úmyslně lhali o identitě
sponzorů, ale také s dalšími trestnými činy: týkal se krácení daní, zpronevěry, podvodů a korupce. Kromě toho poukázal na katastrofální selhání
řídích a kontrolních mechanismů ve straně a na velkou toleranci a laxnost
společnosti, včetně vyšetřovacích orgánů a justice, vůči trestným činům
korupce vrcholných představitelů moci a statutárních orgánů strany.
O tom, jak se někteří funkcionáři stavěli k vzniklému problému, vypovídá
pasáž z rozhovoru z roku 2000 s Bohdanem Dvořákem, tehdejším místopředsedou ODS, který poskytl Lidovým novinám. Na otázku, zda odešel
kvůli tomu, že nezvládl mediální tlak, nebo zda ho vyděsilo, co viděl, odpověděl: „Já se nevyděsím tak snadno. Ale znechutila mě naprostá nevůle většiny členů vedení ODS finanční problémy dotáhnout do konce. Bylo to po
dlouhých debatách tehdy právě s doktorem Mackem, který radil „zatloukej
vše, nemá smysl nic říkat“, zatímco já chtěl úplně otevřít hlavní kancelář
ODS a ukázat, že už se tam nic špatného neděje.“ O tom, jaký stav panoval
ve straně, se vyjadřoval takto: „Největším prohřeškem ODS v té době bylo,
že se tam podle vyjádření kompetentních lidí nosily peníze v igelitkách
a nic se neregistrovalo. Byl v tom takovej chlív a bordel, že to dneska stejně
už nikdo nedá do pořádku.“3

ODS: Případ mrtvých sponzorů a přežívajících problémů
Připomeňme si ve stručnosti nástin kauzy, která má dodnes pro stranu nepříjemné implikace.
Na sklonku léta 1995 se sešli členové politického grémia ODS, aby jednali
mimo jiné o privatizaci Třineckých železáren, jedné z největších českých firem.
Špičky vládnoucí strany – za přítomnosti premiéra Klause 4 – dospěly k závěru, že
nejvhodnějším kupcem železáren je společnost Moravia Steel. Vstup této firmy
do Třineckých železáren nejsilněji prosazovali tři členové grémia: tehdejší ministr
financí Ivan Kočárník, pražský primátor Jan Koukal a poslanec Jiří Honajzer.
69

Politicka korupce.indd 69

9/7/06 11:53:29 AM

Tr ansparentní procesy v politickém rozhodování

Definitivní verdikt o privatizaci měla vynést až šestičlenná odborná komise složená
ze zástupců všech tří koaličních stran. Ta také koncem října rozhodla v duchu neoficiálního usnesení grémia ODS. Podle zdrojů médií byl na členy výběrové komise
činěn ze strany některých účastníků zasedání grémia nátlak. To už se hovořilo
o úplatku. „Byl to stranický úkol, ale Klaus o ničem nevěděl,“ líčil médiím tehdejší situaci nejmenovaný vlivný člen ODS. Podle jeho informací padlo i jméno
Milana Šrejbra, spojeného majetkově s firmou Moravia Steel. Peníze v podobě
sponzorského daru podle jiného zdroje z ODS nesměřovaly jen na konto ODS,
ale i na konta dvou dalších koaličních stran KDU-ČSL a ODA. Mezi rozhodnutím a platbou uběhlo ještě několik měsíců, přičemž tajemník ODS Libor Novák
o problematických platbách věděl již v květnu 1996. Skandál naplno propukl
až na podzim roku 1997. Vyústěním skandálu bylo vytvoření nové platformy
a její následné odštěpení a vytvoření Unie svobody. Zdroj: Lidové noviny, Týden.

Co z j i s t i l au d i t v e s t r a n ě ?

Sponzorování v mnoha případech nebylo provedeno v souladu se zákony
ani směrnicemi strany, pokud nějaké existovaly. Některé dary nebyly zachyceny v účetnictví, případně ve Výročních finančních zprávách ODS. V některých případech nebyla uvedena skutečná identita dárců a dary byly zaúčtovány pod falešným jménem. Nebyly zaúčtovány některé půjčky poskytnuté
ODS, stejně jako ostatní položky příjmů a výdajů. Některé nezaúčtované
peníze byly použity na financování akcí ODS v regionech, část jich byla pravděpodobně zpronevěřena. Z auditu vyplývá, že v hospodaření a vnitřní kontrole ODS panoval neobyčejný chaos. Úplně chyběl systém schvalování účetních případů a dokladů. Pro nakládání s dary chybí jasně stanovená vnitřní
pravidla. Odpovědnosti nebyly dostatečně vymezeny a politické vedení
nedostatečně kontrolovalo ekonomické pracovníky. Důsledkem těchto
nedostatků bylo smutné zjištění, že osoby odpovědné za zaúčtování sporných transakcí nebyly známy.5
Připomeňme si ale i další skandály, týkající se jiných stan, kterých v průběhu 90. let bylo několik.
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ODA : P ř e h r š e l z a h r a n i č n í c h s p o n z o r ů,
v e l k ý d l u h a s m u t n ý ko n e c

Snad nejúspěšněji si při neprůhledném fundraisingu ze všech politických stran v 90. letech počínala ODA. Jako nejmenší parlamentní straně
se jí povedlo získat na sponzorských darech rekordních 52 miliónů korun.
Finance rostly úměrně privatizačním aktivitám. Nelze pominout fakt, že
v období tzv. divokého východu se moc nehledělo na tzv. governance, tedy
vnitřní strukturu a kvalitní řízení vnitřních postupů strany. Transparentnost byla (nejenom v politických kruzích) neznámým pojmem. Nepřekvapuje proto, že ani ODA se problémům nevyhnula.
V souvislosti se skandálem kolem financování ODA rezignoval v únoru
1998 na svou funkci místopředseda vlády a ministr pro životní prostředí Jiří
Skalický. Na kontě Aliance tehdy přistály finanční prostředky, které pocházely z konta firmy registrované na Panenských ostrovech a údajně byly od
českých firem, resp. osob. Navíc přišly další dotace ze Švýcarska. Švýcarský
advokát Nathan Landshut posbíral příspěvky od anonymních dárců a poslal
je na konto ODA. Tento nárůst vzbuzoval rozpaky i mezi členy vlastní strany,
kteří si v kuloárech stěžovali na neprůhlednost financování. Když pomyslíme na plánované privatizace (např. Telecom) a skutečnost, že strana měla
ve svém vlivu Fond národního majetku, ministerstvo průmyslu a obchodu
a ministerstvo spravedlnosti, je přímá souvislost mezi štědrým financováním a očekáváním, které se za ním skrývalo, nasnadě.
Pikantní na celém případu je, že přestože strana měla štědré financování, povedlo se jí vyhospodařit „konsolidovaný“ dluh. Ten pocházel údajně
ještě z období před parlamentními volbami 1992. Dluh nakonec převzala
Česká pojišťovna a strana jej splácí snad dodnes. Stranu začali postupně
opouštět členové. V současnosti vykazuje (k 31. 12. 2005) závazek 59 917 000
Kč6 a její aktivity jsou skromné. Ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce
2002 se nepřehoupla přes 0,5 % a k volbám v roce 2006 nenastoupila.

Č SSD : P r o b l é m y by ly, j s o u a z dá s e , ž e b u d o u i n a dá l e

Ani česká sociální demokracie nezůstala bez šrámu. Ačkoli byla do roku
1998 odsunuta do opozičních lavic, a tedy zdánlivě neměla tzv. privatizační
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potenciál, svůj díl skandálů si zažila také. Kromě dobře známé „bamberské
aféry“7, v níž šlo o potencionální financování strany ze zahraničí výměnou
za vlivná křesla v exekutivě, nebo o šestimiliónový překlenovací úvěr, za
nějž ručil podnikatel Ivan Lhotský, který se málem stal obětí vražedného
atentátu8, tady byly ještě karty na pohonné hmoty od Chemapolu. Podivné
byly rovněž penězotoky přes Nadační fond Zdraví pro studenty, kde figurovala jména jako Gross, Buzková, Škromach, Kobes. Významnými sponzory
(s několikamiliónovými částkami) této nadace, jejímž cílem bylo postavit „jídelnu“, byly Mostecká uhelná společnost, Unipetrol, Transgas, Alta
či Moravia Steel. Zajímavé je rovněž financování strany prostřednictvím
společnosti Cíl, která je vlastněna Lidovým domem, stranickým sídlem
ČSSD. Přes tuto firmu nateklo v loňském roce do stranické kasy 56 miliónů.
Jaké obchodní vztahy a s jakými firmami tato společnost má, je předmětem obchodního tajemství. Je to efektivní způsob, jak získat finanční prostředky bez nutnosti zveřejnit původ těchto prostředků.9 Dalším problémem je údajná směnka na 60 miliónů, kterou si nárokuje Radovan Krejčíř, v současnosti trestně stíhaný za podvod a nacházející se mimo území
republiky. I tato záležitost vrhá špatné světlo na sociální demokracii, a to
v souvislosti s podezřením na kontakty vysokých funkcionářů s organizovaným zločinem. Nelze úplně vyloučit, že tomu tak je, vzhledem k aktivitám některých osob, v minulosti úzce spjatých se současnými funkcionáři
a poradci ČSSD.10
Nesrovnalosti s financováním politických stran byly v devadesátých
letech minulého století časté. Otázkou je, proč tomu tak bylo a zda je tomu
v současnosti jinak. Proč je nutné zatajovat finanční příspěvky od donorů,
ať už to byly soukromé osoby nebo společnosti? Na jakou činnost potřebovaly a snad i dosud potřebují politické strany tzv. černé fondy? Snad proto,
že objem prostředků včetně štědrého státního financování není dostačující? Vzhledem k výši veřejného financování se to na první pohled nezdá
pravděpodobné. Odpověď hledejme spíš jinde, v oblastech, které jsou
popsány v trestním řádu. Na jedné straně to mohou být úplatky, kterými si
jednotlivci a firmy strany zavazují, mohou to být ale i fondy, které se využívají výlučně k osobní spotřebě managementu. Ačkoliv současná legislativní
úprava11 stranám ukládá jasná pravidla, zejména které komerční činnosti
mohou provozovat a od jakých subjektů a v jaké výši mohou dary přijímat,
a stát poskytuje štědré veřejné financování (přímé a nepřímé), které v mnoha
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případech přesahuje 65% celkových ročních příjmů strany, přesto lze vypozorovat jevy, které navozují oprávněné otázky a také pochybnosti o transparentnosti a důvěryhodnosti našich politických stran.
Pochopitelně nelze dohledat všechny „nekalé“ postupy, neboť jsou kašírované různými způsoby. Kreativita je nesmírná a kazuistika je obtížná.
Skrývají se za platbami za nesmyslné výzkumy, nepotřebné expertízy nebo
poradenství, za vysokými honoráři za účasti na konferencích, odměnami
za vítězství ve veřejných soutěžích, kšeftováním se směnkami nebo jinými
podivnými finančními transakcemi. Takřka neuchopitelnou oblast tvoří
tzv. nefinanční plnění, resp. „zálohované služby“, které se vybírají v budoucnu, tedy ne v období, kdy došlo například k umožnění výhry ve
veřejné soutěži. Vzhledem k dobře propracované struktuře neformálních
sítí v české společnosti, jejichž původ tkví v minulosti, dochází ke změně
postupů jenom pozvolna, přičemž přetrvávání socialistických nebo i předsocialistických politických sociálních a ekonomických institucí a struktur
lze považovat za jeden z nejzákladnějších faktorů ovlivňujících současnou
transformaci české společnosti a tedy i politických stran.12
Osobitou kapitolu netransparentního financování politických stran tvoří propojení vlivných firem s politickými stranami na regionální a místní
úrovni. Existence takovéhoto propojení, které by ve své podstatě ještě
nebylo ničím špatným, nachází své negativní naplnění právě v procesu
přidělování veřejných zakázek. Index plátců úplatků (Bribe Payers Index –
BPI)13 ukázal, že v celosvětovém měřítku je z hlediska rizika korupce a klientelismu nejohroženějším odvětvím stavebnictví. Potvrzuje to do jisté míry
i analýza Transparency International - Česká republika (TIC)14 z roku 2005,
jejímž cílem bylo poukázat na klientelistické propojení vlivných stavebních
firem s místními politickými špičkami a radnicemi. Z výzkumu plyne, že
v některých městech získávají konkrétní stavební firmy značný objem veškerých stavebních zakázek.
Existují také informace o vazbách firem na místní politiky či úředníky.
Tento fakt vyvolává podezření na neprůhlednost či dokonce ovlivňování
výsledků výběrových řízení. Intenzita klientelistických vazeb na komunální
úrovni a jejich vzrůstající tendence jsou umocněny úbytkem lukrativních
státních zakázek a přesunem rozhodování o větších investičních záměrech
na kraj, resp. obec. Tento trend je podpořen rovněž distribucí prostředků ze
strukturálních fondů EU, jejichž veliká část směřuje právě do regionů.
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Paralelu s rozsahem a intenzitou takovýchto sítí lze najít např. ve Španělsku, Francii, ale především v Itálii. V roce 1992 započatá akce Mani
Pulite15 odhalila, že objem nezákonného obohacování politických stran
dosáhl výše 1,3 miliard USD, což představovalo desetinásobek veřejné podpory pro všechny politické strany v Itálii v daném roce. Expert na financování politických stran prof. Nassmacher uvádí, že ačkoli legislativa v Itálii
přikazuje politickým stranám vést průkazné finanční výkaznictví, je jenom
velice obtížné zjistit objem získaných prostředků z korporátního sektoru
– a to zejména z oblasti stavebnictví. Extrémní v tomto ohledu byla 70. a 80.
léta, kdy tzv. tangenti (úplatky) představovaly ekvivalent 75 % všech veřejných podpor všem politickým stranám. O dramatickém zlepšení situace
nelze mluvit ani v současnosti, neboť průkazné, nejenom formální, zveřejňování informací o činnosti zůstává velikým dluhem vůči veřejnosti.
Obdobně lze charakterizovat situaci ve Španělsku, kde „zpětné platby“ za
získání veřejné zakázky představovaly 2 – 4 % z celkové hodnoty kontraktu.
Běžnou praxí v 90. letech bylo, že společnost, která například získala licenci od
katalánské regionální vlády na provoz kasin, byla povinna zaplatit „poplatek“
straně, která byla právě u moci.16 Ve Francii od roku 1995 platí úplný zákaz pro
prezidentské kandidáty a politické strany získávat finanční prostředky z korporátního sektoru a firem vlastněných majoritně státem nebo veřejnou správou.
Stejně jako v Itálii a částečně i v České republice, většina nevykazovaných příspěvků pochází od firem podnikajících ve stavebnictví a službách. Dodejme, že
tyto prostředky nezískávají jenom vládnoucí strany nebo strany u moci. Dotace
jsou rozloženy, v podstatě „spravedlivě“, mezi opoziční a vládnoucí strany.
Ani Německo, které má snad nejlépe propracovaný systém financování politických stran, se neobešlo bez skandálů. Dosud ne zcela dořešený
případ nekalého financování a korupčních praktik především v CDU způsobil, že veřejnost je ostražitější a důvěra v politické strany není ani v Německu
vysoká. Těžiště problému leželo v 80. a 90. letech (platby od lobbisty zbrojařských firem Karla-Heinze Schreibera, skandál kolem prodeje německé rafinérie Leuna petrolejářskému koncernu Elf Aquitaine, do něhož byl zapleten dlouholetý předseda CDU Helmut Kohl a bývalý ministr zahraničí Francie Roland Dumas, skandál kolem zbrojní firmy Thyssen Hentschel nebo
koncernu Flick) a problémy mají dosud nepříjemné implikace zejména na
image strany, obdobně jako v případě ODS po „sarajevském atentátu“.
Poslední velký skandál kolem financování politické činnosti, který stojí
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za zmínku i z důvodu určitých paralel se zdejší politickou scénou, vznikl
v roce 1999. Zákon byl porušen ve dvou případech. Pobočka CDU v Hesensku
nepřiznala aktiva na zahraničních kontech a bývalý předseda CDU Helmut
Kohl po dlouhá léta udržoval tzv. černý fond. Poté, co aféra „praskla“, předseda parlamentu (Bundestag) odmítl vyplatit politické straně plnou sumu
z veřejných prostředků a požadoval vrácení částky, kterou strana již obdržela. Strana se odvolala a spor v první instanci vyhrála.17 V případě „černých
kont“ stranického předsedy byla vyměřena pokuta ve výši 10 mil. DEM (cca
5 mil. EUR). Pokuta byla stanovena na základě podkladů strany, které jsou
dle zákona (Parteiengesetz, Eikommenssteurergesetz)18 strany povinny
archivovat pro dobu 4 let. Helmut Kohl pokutu uhradil ze svých soukromých
prostředků, ale identitu donorů nezveřejnil a nadále ji tají. Finanční škoda
uhrazena byla, ovšem nikoli politická a reputační. Ta stranu tíží dosud,
ačkoli má novou předsedkyni a od praktik minulosti se distancovala.

3 . Tr an s par e ntn os t a v y mahate ln os t

Nejenom česk ý problém

Minulé (i současné) skandály a kauzy kolem financování politických
stran jsou do velké míry problémem transparentnosti. Zákon předepisuje
postup, jimiž strany zaručují zveřejňování svého hospodaření a činnosti.
Dle platné legislativy musí každá registrovaná politická strana odevzdat do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky každoročně k 1. dubnu
k informaci finanční zprávu. Kontrola veřejnosti se realizuje prostřednictvím parlamentního výboru a kromě toho může každý občan do podkladů
nahlížet a pořizovat si opisy a kopie. Z hlediska naplnění litery zákona jsou
politické strany zcela jistě v souladu se zákonem. Jiná je ale otázka, do jaké
míry ho naplňují z hlediska tzv. accountability, což je pojem, který obsahuje svobodnou vůli průkazně, odpovědně a včas informovat o své činnosti
a který v češtině nemá vhodný ekvivalent.
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Politika vyžaduje kompromis a v případě financování je prospěšnější
upravit pravidla tak, aby nebyla restriktivní, ale aby na druhé straně vyžadovala od politických stran maximální možnou míru transparentnosti.
Snad ve všech evropských zemích existuje určitý druh regulace, někde přísnější, někde méně striktní, spoléhající na uplatnění etických postupů nejenom formálních, ale i ve finančním výkaznictví (Švýcarsko a Švédsko). I ten
nejlépe propracovaný systém ale může selhat, když nebude existovat dostatečná politická vůle a společenský tlak na zveřejňování průkazných informací o financování činnosti politických stran. Příkladem tohoto selhání je
kvalita finančních zpráv politických stran například v Itálii. Ačkoli zde existuje propracovaný regulativ, funkcionáři si nelámou hlavu s přílišnou transparentností při vykazování příjmů.19 V zemích postkomunistických zase
selhává vymahatelnost právního rámce, z důvodu špatně fungující soudní
soustavy. Neefektivní a pouze formální kontrola, která je zabudována v zákoně, a nepřítomnost vhodných institucí, které by se dlouhodoběji zabývaly
rozvojem politických stran včetně každoročního vyhodnocování financování, jsou také příčinou zneužívání důvěry. Samostatnou kapitolu pak tvoří
monitoring volebních nákladů. Této činnosti, která je z hlediska metodologie a času nesmírně náročná, se nevěnuje v České republice systematicky
žádná instituce. Přitom je právě oblast sledování nákladů na volební kampaně jednou z nezranitelnějších oblastí z hlediska finančního výkaznictví
stran. Dodejme, že nejenom v České republice.
Obecně platí, že když jednou máme pravidla, pak je nutné vymáhat
jejich dodržování. V opačném případě je situace horší, než kdybychom
žádná pravidla neměli. Proč? Nastavením pravidel se zvyšují očekávání.
Pokud jsou pravidla plněna jen formálně a neexistuje efektivní dohled,
který by za jejich porušení vymohl sankce a vyloučil špatného hráče ze hry,
očekávání jsou v případě skandálu zklamána a celá konstrukce pravidel se
musí změnit, přičemž se mluví o obecné nedůvěře v politiku. Česká právní
úprava je dobrým příkladem. Zákon č. 424/1991 Sb. upravuje kontrolu hospodaření politických stran v paragrafech 19a a 20a. Dle zákona zajišťuje
Kancelář Poslanecké sněmovny jednou za rok kontrolu úplnosti předložených výročních zpráv a finančních zpráv za uplynulý kalendářní rok.
O svých zjištěních informuje pak do 7. června příslušného kalendářního
roku ministerstvo financí. Co ale ministerstvo financí udělá, když Poslanecká sněmovna zcela náhodou zjistí, jestli vůbec, že strana „XY“ byla
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v uplynulém roce podporována několika extremisty, nebo že dar, který přijala,
je v rozporu s ustanovením §19 téhož zákona? Zjistí to vůbec? Pravděpodobnost je menší než malá. Zákon dále ukládá politickým stranám, aby odevzdávaly auditované účetní závěrky. Audit lze považovat za další slabé místo kontrolního systému. V našich podmínkách se nelze jednoznačně spolehnout
na kvalitu auditorů a nelze ani vyloučit jejich propojení na vedení stran.
Dobrovolné zveřejňování informací o činnosti a hospodaření stran je
samostatnou, a dodejme, že smutnou, kapitolou českých politických stran.
S výjimkou US-DEU nelze například na webových stránkách parlamentních stran najít ani zmínku o výroční zprávě, natož o hospodaření strany.
Nedozvíte se, kolik má strana členů, ani jak vysoké jsou členské příspěvky.
Výjimku tvoří KSČM, která ve stanovách uvádí výši členského poplatku.
Analýza webových stránek politických stran by si ale zasluhovala samostatnou studii. Je zcela evidentní, že v případě některých stran si provoz
webových stránek žádá nemalé zdroje, ale ani u těch nelze získat podstatné
informace (ODS, ČSSD) bez delšího hledání (viz odkazy na webové stránky
jednotlivých politických stran v seznamu zdrojů).
Důležitým faktorem při kultivaci politických stran jako integrální součásti demokratické společnosti by měla být občanská společnost, zejména
některé její instituce. Monitorování činnosti politických stran, nejenom
z hlediska financování, čemuž se věnuje brněnské Centrum pro výzkum
neziskového sektoru (CVNS), by bylo užitečné nejenom pro lepší informovanost veřejnosti, ale i pro samotné politické strany, které by měly zájem svou
činnost zkvalitňovat, a tím i zvyšovat svou důvěryhodnost. K tomu ale patří
i dobrovolné zveřejňování informací o činnosti nad předepsaný rámec.

Transparentnost politick ých stran – jak to vidí veřejnost?

V květnu 2006 probíhal průzkum veřejného mínění, v němž TIC zjišťovala názor veřejnosti na informace poskytované politickými stranami
a možné postupy ke zlepšení informovanosti veřejnosti. Průzkum realizovala společnost GfK ve dnech 13. až 16. června 2006 s využitím telefonického dotazování v reprezentativním vzorku 500 respondentů. Výsledky byly
vícefaktorově převáženy, a to podle věku, pohlaví, vzdělání a velikosti bydliště dotázaných.
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Mělo by bý t známo, jak jednotlivé politické strany k aždoročně hospodaří?

Rozhodně ano

74 %
Rozhodně ne
Spíše ne 6

2%

%

Spíše ano

12 %

Ačkoli česká veřejnost se zajímá o tzv. věci veřejné jenom epizodicky
a rozhodně nelze mluvit o angažované společnosti, naprostá většina dotazovaných (86 %) vyjádřila souhlas, že by mělo být známo, jak politické strany
každoročně hospodaří.
Jsou informace o hospodaření politick ých stran dostatečně přístupné veřejnosti?  

Při troše snahy jsou
informace dostupné
většině lidí

15 %

K některým informacím
je možné se dostat, je to
velmi obtížné

Informace jsou snadno
dostupné běžné populaci

48 %

4%

Není možné zjistit,
jak strany hospodaří

34 %

Většina dotázaných je toho názoru, že informace o hospodaření politických stran jsou nedostupné nebo dostupné jen velmi obtížně (82 %). S tím
lze souhlasit, neboť občan se může dovědět něco o hospodaření strany
jenom tehdy, když navštíví v úředních hodinách Kancelář Poslanecké
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Měly by bý t v ýsledk y hospodaření politick ých stran posk y továny pouze soudu, policii?  

Rozhodně
souhlasím

15 %
Rozhodně
nesouhlasím

Spíše
souhlasím

39 %

17 %

Spíše
nesouhlasím

23 %

sněmovny, nebo si přečte noviny, kde se zpravidla nemluví o hospodaření, ale
o skandálech. Informace o hospodaření samotné strany nezveřejňují.
Většina respondentů nesouhlasí s tím, aby výsledky hospodaření politických stran byly poskytovány pouze soudu (62 % spíše nebo rozhodně nesouhlasí). S poskytováním informací výhradně soudu ve větší míře nesouhlasí
vysokoškoláci (81 %), naopak častěji souhlasí respondenti ve věkové kategorii 60 - 69 let (48 % souhlasí) a kvalifikovaní dělníci (54 % souhlasí).
Co by měly poltické strany dělat pro zv ýšení informovanosti a důvěryhodnosti?

Výsledky svého hospodaření
poskytovat jen policii nebo
soudu, pokud o to požádají

15

zpřístupnit široké veřejnosti
na internetu nebo formou
inzerátů

poskytovat výhradně
na vyžádání
vybraným subjektům
(např. novinářům)

17

23

39

25

61

18

rozhodně
souhlasím

24

spíše
souhlasím

24

spíše
nesouhlasím

8

3

28

rozhodně
nesouhlasím
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Nejvíce respondentů se vyjádřilo pro zpřístupnění informací veřejnosti
(86 % spíše nebo rozhodně pro). V současné době je praxe taková, že veřejnost může nahlížet v Kanceláři Poslanecké sněmovny v úředních hodinách
do odevzdaných podkladů. Jinak se o financování hospodaření politických
stran moc nedozví. Veřejnost naopak spíš nesouhlasí, aby tyto informace
byly poskytovány pouze vybraným institucím, a spíš se přiklání k praxi
zveřejňovat výsledky hospodaření na internetu nebo formou inzerátů v denním tisku (76 %).
Průzkum rovněž zjišťoval důvěryhodnost politických stran ve srovnání
s jinými instituty, jako jsou ombudsman, prezident, ústavní soud nebo parlament. Největší důvěře se těší prezident ČR (70 %) a ombudsman (64 %),
naopak nejmenší politické strany (16 %) a Poslanecká sněmovna (19 %).
CO BY MĚLY POLITICKÉ STRANY DĚLAT PRO ZVÝŠENÍ INFORMOVANOSTI A DŮVĚRYHODNOSTI?

Prezident

32

Ústavní
soud

19

Ombudsman

19

Policie

38
42

36

19

Poslanecká
sněmovna

2

17

49

1

23

37

43

plně
důvěřuji

9

38

2

Senát

10

32

Politické
strany

14

8

18

48

6

13

27

45

10

Vláda

16

36

spíše
důvěřuji

30
37
spíše
nedůvěřuji

rozhodně
nedůvěřuji

A jaký je názor veřejnosti na situaci, kdy veškeré kontrolní mechanismy
selžou a politik, člen strany, se kterou občan sympatizuje, je usvědčen z korupce? Jaká opatření ku prospěchu celého politického systému by v takovémto případě měla platit? Nejčastěji požadovaným trestem za prokázanou korupci je zbavení funkcí a členství ve straně (92 %). 67 % respondentů
si myslí, že by bylo užitečné, kdyby strana vrátila příspěvek za hlasy ve volbách, a 48 % respondentů si myslí, že by jí měl být odečten určitý počet hlasů
za způsobené škody. 71 % považuje za prospěné, aby strana uhradila škodu,
kterou způsobil člen strany korupčním jednáním. Naproti tomu naprostá
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Pokud je člen strany, která je Vám programově nejblíže , usvědčen z korupce ,
jak á opatření ku prospěchu celého politického systému by v takovémto případě měla platit?
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Poznámka: Čísla v grafech zobrazují procentuální vyjádření.

většina (67 %) se přiklání k tomu, že by nebylo užitečné, kdyby straně byla
zrušena registrace.
Výsledky průzkumu ukazují, že veřejnost je nespokojena s rozsahem
a současnou praxí při zveřejňování informací o hospodaření politických
stran. Přeje si víc transparentnosti a považuje za užitečné zveřejňovat informace otevřenou formou – internetem nebo prostřednictvím novinových
inzerátů. Určitě nesouhlasí, aby se tyto informace poskytovaly selektivně
jenom některým institucím nebo na vyžádání např. novinářům, neboť to
považuje za nedostatečné. Z hlediska sankcí by raději viděla přísnější tresty.
Za nejvíc efektivní způsob považuje, aby politická strana uhradila škodu
způsobenou jejím členem. Pravdou je, že by v některých případech bylo
těžké vyčíslit škodu a u některých stran by tento postup způsobil jejich bankrot, ale zároveň snad i náležité poučení z toho plynoucí. To by byl efektivní
krok směrem k zvýšení důvěryhodnosti politických stran, které se spolu
s parlamentem a vládou nacházejí na posledních stupních žebříčku důvěryhodnosti.

81

Politicka korupce.indd 81

9/7/06 11:53:34 AM

Tr ansparentní procesy v politickém rozhodování

4 . Fi nan cován í p o liti ck ých s tr an v Č R

A n a lý z a p ř í j m ů a v ý da j ů

Nedostatečná průhlednost ve stranických účtech není jediným problémem financování politických stran. Značné nedostatky vykazuje struktura
zdrojů politických stran. Tato část studie se zaměří na analýzu jejich příjmů
(přímých a nepřímých) a výdajů v posledních 8 letech v České republice.
Správná a „zdravá“ struktura financování politických stran přitom musí
odrážet vyvážený poměr mezi principem svobody (který říká, že politické
strany by neměly být závislé na státu, a jehož naplňování znamená dominanci soukromých zdrojů) a principem rovnosti (který sleduje rovnou
soutěž politických stran a tedy odkazuje více na veřejné financování ).
Tyto principy nejsou v současném systému financování politických stran
naplňovány bezezbytku. Od začátku 90. let byl zákonný rámec novelizován
několikrát. Lze souhlasit, že ke změně může dojít jen tehdy, když jí předchází
skandál, který vyvolá veřejnou poptávku po změně regulace. Nicméně ani
v dobách „klidu“ bychom neměli rezignovat na možnost legislativu upravit
v zájmu lepšího a spravedlivějšího rozdělování zdrojů z veřejných rozpočtů
a tím umožnit průhlednou soutěž mezi politickými stranami.

V e ř e j n é f i n a n c ová n í p o l i t i c k ýc h s t r a n

V rámci zkoumání příjmů politických stran je důležité věnovat pozornost
funkci a distribuci veřejných zdrojů, tj. státnímu financování. K legislativní
úpravě financování politických stran z veřejných rozpočtů přistoupily v průběhu minulého století jednotlivé státy postupně. Přímé financování politických stran se poprvé začalo prosazovat v padesátých letech dvacátého století v zemích Latinské Ameriky. První přijala tento systém Kostarika (1954)
ve snaze ukončit závislost hlavních politických stran na tamních cukrovarnických kartelech.20 Na evropském kontinentě to byla Spolková republika
Německo, která zavedla přímé financování politických stran z veřejných
zdrojů v roce 1959. Další země následovaly: Rakousko (1963), Francie (1965)
Švédsko (1966), Itálie (1974), Španělsko (1977).21
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Důvodem, proč byl ve většině evropských demokracií zaveden systém
veřejného financování, byla snaha odpoutat strany od závislosti na finančně
silných skupinách, kartelech, které by prosazovaly své zájmy, a umožnit
spravedlivou politickou soutěž mezi různými názorovými proudy ve společnosti, reprezentovanými právě politickými stranami.
Ačkoli veřejné financování do značné míry naplňuje úmysl zákonodárce,
lze oprávněně pochybovat o tom, zda tento způsob financování může zajistit rovnost přístupu politických stran do volební soutěže. Politické strany
zastoupené v parlamentu zcela logicky nebudou mít zájem vpustit do soutěže další subjekty, tudíž je malá pravděpodobnost, že by dobrovolně měnily
pravidla. Nesprávným je rovněž předpoklad, že díky státnímu financování
si strany nebudou opatřovat zdroje podnikatelskou nebo jinou činností
nebo že tento druh financování bude omezovat nutnost pořizovat si zdroje
jiným, nelegálním způsobem.
Další pochybností v souvislosti se státním financováním je fakt, že politické strany pozvolna pozbývají svou funkci dobrovolných spolků. Ztrácejí
motivaci získávat nové členy nebo zohledňovat zájmy regionálních organizací. Vedení stran se centralizuje, vytvářejí se struktury podobné firmám,
jejichž zájmem je generovat zisk, který je definován nikoli názorovou a politickou nosností, ale výší finančního přínosu. Nastává období stranické
deprivace, jehož jsme v současné době svědky i v České republice. Mluví se
o nedůvěře v politiku nebo v politické strany, což není nic jiného, než že se
společnost neidentifikuje se stranami, resp. jejich programovou nabídkou,
odcizuje se jim a nerozumí jejich motivaci, neboť ta není dostatečně jasně
vysvětlena a neoslovuje širší společenské vrstvy. Extenzivní státní financování (viz Příloha 12), které v některých v českých politických stranách
v mnoha případech přesahuje 70 % všech příjmů, způsobuje, že se posiluje
vztah státu a politických stran a zároveň se oslabuje jejích vztah se společností.

D r u h y s tát n í h o f i n a n c ová n í

Státní financování dělíme na přímé a nepřímé. Za přímé považujeme
příspěvky, které jsou vypláceny politickým stranám na základě jejich volebních výsledků v zákonem stanoveném rozsahu v peněžní formě.
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Dle § 20 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách
a politických hnutích, v pozdějších zněních, mají strany nárok na státní příspěvek na činnost, který zahrnuje příspěvek na mandát. Nárok na stálý příspěvek vzniká stranám a hnutím, které získaly ve volbách do PS nejméně
3 % hlasů, a činí ročně 6 000 000 Kč. Za každou další i započatou 0,1 % hlasů
obdrží strany a hnutí ročně 200 000 Kč. Obdrží-li strana či hnutí více než
5 % hlasů, příspěvek se dále nezvyšuje. Strany a hnutí získávají ještě příspěvek na mandát poslance nebo senátora, který ročně činí 900 000 Kč. Dále na
mandát člena zastupitele kraje, který činí 250 000 Kč ročně. Příspěvek na
činnost vyplácí ministerstvo financí na žádost strany či hnutí po celé volební
období každoročně ve dvou pololetních splátkách zpětně. Dále dle zákona
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, každá strana či
hnutí, které získalo 1,5 % platných hlasů, získává přípěvek na každý platný
hlas ve výši 100 Kč.
TabULK A 1: Příspěvek na kluby v posl anecké sněmovně (2004)
Klub	Počet členů	Měsíční příspěvek	Příspěvek na	Celkem za rok	Za volební
			
pevná částka
člena = 3400 		
období
			

= 24 500			

ODS	

81

294 000

ČSSD	

74

294 000

KSČM	

26

294 000

KDU - ČSL

13

294 000

530 400

3 304 800

=4 roky

3 598 800

14 395 200

3 019 200

3 313 200

13 252 800

1 060 800

1 354 800

5 419 200

824 400

3 297 600

Celkem 				9 091 200

36 364 800

Zdroj: PSP ČR, Usnesení 974 z 27. schůze 23. března 2004.

Nezanedbatelný příjem pro parlamentní politické strany z veřejných
rozpočtů představuje i nepřímé financování. Patří sem zejména výhody
spojené s vykonáváním mandátu zákonodárce. Jsou to zejména: příspěvek
na vedení kanceláře poslance/senátora (pronájem kanceláře), přípěvek na
osobní náklady (asistenci, sekretářky), příspěvek na politické kluby (administrativní náklady, prostor), slevy na cestovních nákladech, bezplatné
zřízení a provozování telefonního připojení, poskytnutí automobilu (s řidičem nebo bez, pro osobní využití), volný vysílací čas v médiích (v průběhu
volební kampaně). Vypočítat přesné číslo je obtížné, neboť nelze vždy jednoznačně rozlišit, kolik procent činnosti poslance spadá pod výkon parlamentní funkce a kolik pod politickou stranu. Nejsou to ale nepatrné
položky. Pro názornost se pokusíme vyčíslit alespoň některé z nich.
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V roce 2004 byly vyplaceny poslancům náhrady výdajů spojených s výkonem funkce podle zákona č. 236/1995 Sb.22 ve výši 66,8 mil. Kč, senátorům
28,5 mil. Další výdaje na konzultační, poradenské a právní služby v roce
2004 činily 771 tis. Kč a v senátu 4,5 mil. Kč. Senátoři získali pro své asistenty v roce 2005 odměny ve výši 24,3 mil. Kč. Tabulka 1 uvádí náklady na
vedení klubů v Poslanecké sněmovně za rok 2004.
Celkem získávají strany nepřímým financováním značné finanční
položky. Jsou v nich zahrnuty náklady na zřízení a provozování telefonní
linky, bezplatné cestovné MHD, náhrady na cestovní náklady, automobil
s řidičem, náklady na pohonné hmoty atd. Výše uvedený zákon upravuje
rozsah a určení jednotlivých výhod.23
Při hodnocení zdrojové struktury politických stran od roku 1998 lze
vypozorovat zvyšování závislosti stran na veřejném financování (viz Graf
1 a Příloha 1). Tyto tendence jsou zřetelné od roku 2002, kdy se do parlamentu kvalifikovaly 3 strany a jedna koalice (ČSSD, ODS, KSČ a Koalice
tvořená US-DEU a KDU-ČSL). Změna zákona o volbě do parlamentu v roce
1999 způsobila, že strany, které kandidovaly ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2002 a získaly méně než 3 % platných hlasů, se kvalifikovaly na
úhradu volebních nákladů ve výši 100 Kč za jeden hlas za předpokladu dosažení 1,5% výsledku. Z celkového počtu kandidujících stran získalo státní
podporu celkem 5 politických stran. Od roku 1998 zůstává u hlavních parlamentních stran podíl veřejného financování prakticky neměnný, v případě ODS vzrůstající. Objem celkových financí zůstává, nicméně se koncentruje do stále menšího počtu politických stran.
Graf 1: Podíl příjmů ze státního rozpočtu na celkovém rozpočtu v ybraných stran .
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S t r u k t u r a p ř í j m ů p o l i t i c k ýc h s t r a n

Dle způsobu financování lze strany rozdělit do několika typů:
1. Strana masová, závislá hlavně na členských příspěvcích. Pro masové
strany je charakteristická široká členská základna, organizování četných stranických akcí.
2. Volební nebo kartelová strana. Neklade důraz na široké členství. Členové těchto stran jsou profesionálové a kariéristé. Nebuduje se širší
struktura institucí kolem strany (think-tanky). Názory voličů strana zjišťuje výzkumem veřejného mínění prostřednictvím agentur. Prioritou
strany je získat co nejlepší volební výsledek, nikoli prosadit program
strany. Financování strany a voleb pochází většinou ze štědrých veřejných zdrojů.
3. Strana závislá na veřejných zdrojích (příspěvková).24 Strana je zcela
závislá na veřejném financování.

S t r a n y p ř í s p ě v kov é h o t y p u

Na českém trhu politických stran, soudě dle dostupných údajů, dochází
ke dvěma úkazům. Na straně jedné je to stabilizace politického trhu, v němž
je obsaženo riziko petrifikace několika parlamentních stran, a na druhé
straně dochází k marginalizaci ostatních stran, které ačkoli prokázaly
schopnost získat určité procento voličského zájmu, jednalo se spíše o zájem
epizodický. Jsou to typické strany příspěvkového typu, které kromě nahodilých aktivit neposkytují dostatečné incentivy pro svou členskou základnu,
aby je podporovala nebo hledala podporu z jiných zdrojů. Tyto strany se
kvalifikují v krajských nebo senátních volbách na procentuální zisk a žádné
další významné aktivity nevykazují.
Mezi extrémní příklady tohoto typu stran lze počítat stranu Zlínské
hnutí nezávislých, jejíž výsledek v senátních volbách v roce 2001 zabezpečil
stranu finančně na další 3 roky. Celkem strana z veřejných rozpočtů získala
4,5 mil. Kč, které byly použity na pokrytí výdajů na chod kanceláře, tedy především na osobní náklady. Existence této strany je dobrým příkladem, jak
založit strukturu, dosáhnout požadovaného procenta ve volbách a získat
finanční prostředky ze státního rozpočtu.
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Graf 2: Zlínské hnutí nezávislých (vlastní úprava).
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Zdroj: Výroční zprávy strany.

Podivná je i skutečnost, že v roce 2000 činily členské příspěvky takřka
100 % (30 000 Kč) celkových příjmů strany, v dalších letech jako by členové
vymřeli. V průběhu dalšího období žádné jiné příjmy strana nevykázala.
V roce 2003 zcela vyčerpala své zdroje. Lze jenom spekulovat nad motivací
zakladatelů strany, nicméně lze předpokládat, že kromě zisku finančních
prostředků z veřejných zdrojů tato strana větší cíle patrně nikdy neměla.
Ke stranám příspěvkového typu můžeme bezpochyby zařadit stranu
Nezávislí, Stranu pro otevřenou společnost a Sdružení nezávislých kandidátů. Ve všech uvedených případech představuje příjem z veřejných zdrojů
v meziročním průměru více než 90 %, členské příspěvky méně než 3 %
a dary rovněž netvoří významnou složku příjmů. Dále mají tyto strany
společný rys i na straně výdajové. Největší část příjmů je spotřebována na
pokrytí nákladů na běžný provoz, tedy osobní náklady a případně náklady
spojené s pronájmem kanceláře. Zajímavým příkladem je v této souvislosti Strana pro životní jistoty. V parlamentních volbách v roce 1998 obdržela 3,06 %, čímž získala 31,9 mil. Kč z veřejných rozpočtů. Strana v dalších
letech každým rokem vynaložila cca 6,3 mil. Kč na běžnou činnost (osobní
+ materiálové náklady), až nakonec v roce 2001 všechny prostředky spotřebovala a žádné další nezískala.
Pozastavme se u osudu dvou politických stran, které před několika
lety slibně započaly svoji aktivitu, ale z důvodu názorových nejednotností
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(Cesta změny) či nejasných cílů a vůdcovské nezralosti (US-DEU) nesehrávají, a zdá se, že nebudou ani v budoucnu sehrávat, významnější roli. Jejich
start byl přitom slibný. Získaly zpočátku slušný počet sympatizantů a jejich
příjmová struktura nenasvědčovala tomu, že by se měly ustálit na straně
ryze příspěvkového typu.
Graf 3: Cesta změny (VLASTNí úpr ava)
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Zdroj: Výroční zpráva strany.

V případě Cesty změny by bylo nespravedlivé vinit aktéry z ambicí získat
finanční prostředky a pak je spotřebovat bez výraznějšího naplnění své
politické agendy. Strana s liberálním nádechem měla zajisté větší cíle. Ze
začátku byl vskutku „nadějně“ se rozvíjející politický program podpořen
i podnikatelskou vrstvou, ztroskotal však na vnitřních neshodách hlavních
aktérů (Pajerová, Lobkowicz). Tato nevyváženost vedla nakonec k tomu, že
před volbami došlo k rozdělení strany na dva názorové proudy (Cesta změny
a Naděje). Obě strany byly nakonec schopny obhájit jenom nepatrný volební
výsledek Naděje – 0,62 %; Cesta změny – 0, 27 %).
Daleko zajímavějším se jeví osud US-DEU. V parlamentních volbách
v roce 2006 nezískala ani 1 % (0,3 %), což lze, zejména u Unie svobody, která
při svém vzniku v lednu 1998 měla více než 35 % preferencí, hodnotit jako
debakl. Jak k němu došlo? Rozhodně nelze tento výsledek odůvodnit podkapitalizací strany. V roce 2002 došlo k fúzi dvou stran: Demokratické
unie a Unie svobody. Strany měly podobné smýšlení a politickou orientaci,
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a tudíž bylo nasnadě, že spojení může vynést politický kapitál. Nechme stranou úvahy, jak a proč došlo k fúzi, jaká byla pozitiva a jaká negativa. Podívejme se, jak se spojení odrazilo na příjmové a výdajové stránce. Pro lepší
přehled jsou zde uvedeny tabulky a grafy, které dokumentují stav stran před
spojením a po spojení (Grafy 4 – 6).
Graf 4: Demokratick á unie (VLASTNí úpr ava)
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Zdroj: Výroční zpráva strany.

Obě strany měly při sjednocení celkem slušný příjem. V obou případech
bylo dominantní veřejné financování. Ačkoli DEU v roce 1998 vykazovala
64 % příjmů z darů, jenom 15 % z veřejných zdrojů a 8,2 % z členských příspěvků, v dalším roce se poměry mění ve prospěch členských příspěvků,
které vykazuje ve výši 24 %, dále má 8,9 % z vlastních aktivit a až 66,4 % z veřejných zdrojů. Dary v tomto roce nevykazuje strana žádné. Celkové příjmy
v roce 1999 byly o 70 % nižší než v předcházejícím roce a o 89 % nižší než
v roce 2000.
Unie svobody na tom byla podstatně lépe. V roce 1998 strana vznikla
odštěpením platformy z ODS. Po skandálu způsobeném ODS, kdy společnost byla rozhořčena nejenom samotným faktem, že představitelé ODS
lžou a pravděpodobně i kradou, ale zejména tím, jak se lídři strany k situaci postavili, byla Unie svobody vnímána jako fénix vzešlý z popela. V tomtéž roce se konaly parlamentní volby a US, aniž by se musela příliš namáhat, neboť těžila z pravicového programu ODS a sociálního kapitálu jejich
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zakladatelů (Ruml, Marvanová, Pilip), získala 8,6 %. Vzhledem k jejímu
potenciálu to nebyl valný výsledek, ale zaručilo jí to slušný příjem ze státní
pokladny a podíl na rozhodování. US nemusela vyvíjet velkou aktivitu
při získávání finančních prostředků. Vznikla v lednu 1998 a pragmaticky
řečeno, za půl roku se nestihla ani dostatečně emancipovat od ODS, ani
natropit žádný skandál, který by ji zásadním způsobem diskvalifikoval ve
volbách. Přestavitelé strany měli rozhodně lehčí pozici než jakákoli strana,
která by vznikla tzv. na zelené louce.
Graf 5: Unie svobody (VLASTNí úpr ava)
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Zdroj: Výroční zpráva strany.

Při spojení obou stran v roce 2002 US vykazovala aktiva v hodnotě
22,3 mil. Kč a závazky ve výši 2,2 mil Kč. Peníze se točily, neboť strana si na
svou činnost často půjčovala. Tyto půjčky ale splácela, zejména z příjmu ze
státního rozpočtu. Hospodaření spojených stran pod názvem US-DEU se
vyvíjelo následovně. Ve volbách v roce 2002, v nichž US-DEU kandidovala
v koalici s KDU-ČSL, získala tato koalice 14,27 %. Z toho US-DEU na příspěvcích od státu získala od roku 2002 do roku 2005 celkem 190,3 mil. Kč. V současné době je to strana, která nemá finanční těžkosti, právě naopak. Peníze
tzv. točí a nebýt faktu, že se jedná o politickou stranu, mohli bychom lehce
nabýt dojmu, že se jedná o firmu US-DEU, s.r.o., bohužel bez kvalitního produktu. Bude určitě zajímavé sledovat, jak členové strany naloží s prostředky,
které straně zbyly, a zda dojde k programové a personální obměně.
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V letech od posledních voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2002
vydala strana v průměru 20 mil. na běžnou činnost. (viz Příloha 1 – Příjmy
a výdaje vybraných politických stran v letech 1998 – 2005). Vzhledem k velikosti strany (v současnosti má 300 členů) je to vskutku pozoruhodné číslo,
když vezmeme v úvahu, že strana nevyvíjí v současnosti žádnou intenzivní
činnost, a to ani v regionech, a v parlamentních volbách v roce 2006 získala
0,3 % hlasů.

Graf 6: Unie svobody – Demokratick á unie (VLASTNí úpr ava)
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Zdroj: Výroční zpráva strany.

Graf 7: Podíl člensk ých příspěvků na příjmech.
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Zdroj: Výroční zprávy stran.
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S t r a n a m a s ová , z áv i s l á n a č l e n s k ýc h p ř í s p ě vc í c h

Tak trochu výjimečnou je existence stran tohoto druhu v kontextu naší
společnosti. S určitými výhradami lze jako takovou charakterizovat Stranu
zelených. Strany, jejichž typickým rysem je široká členská základna a jejichž
příjmy se převážně skládají z příspěvků členů a darů sympatizantů, jsou ve
střední a východní Evropě již zřídkavým jevem. Politologická literatura pro
to má několik vysvětlení. Jedním z nich je, že strany, které se snaží obstát
v tvrdém konkurenčním boji, již nemohou spoléhat na početnou skupinu
dobrovolníků při naplňování svých cílů, ale musí najímat profesionály.
Druhým vysvětlením je, že díky vzrůstajícímu podílu veřejného financování (viz Graf 7, Příloha 10), členské příspěvky ztrácejí svou funkci, tvoří jen
nepatrný zlomek zdrojové struktury strany. Tím se ale strany vzdalují od
svých členů, stranické vedení se profesionalizuje a straničtí manažeři jsou
často placeni jako jejich protějšky z podnikatelské sféry, neboť politika se
stala dalším distribučních kanálem marketingových specialistů.
Graf 8: Strana zelených (VLASTNí úpr ava)
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Zdroj: Výroční zpráva strany.

Zelení, snad jako jediná strana, kromě KSČM, nerezignovali na členské příspěvky, ačkoli ty za poslední dva roky tvořily méně než 15 % celkových příjmů. Výjimečné jsou roky 2000 a 2003, kdy příjmy z členských příspěvků tvořily v průměru 43 % celkových příjmů strany (viz Přílohy 3, 4 a 5).
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V těchto letech strana získala zdroje i prostřednictvím jiných příjmů. V roce
2000 až 52,4 % a v roce 2003 tvořily jiné příjmy 32 %. V roce 2005 hospodařila ze ztrátou, přičemž celkové příjmy tvořily 2,2 mil. Kč a celkové výdaje
3,6 mil. Kč. (viz Příloha 1). V parlamentních volbách v roce 2006 získala
strana rekordních 6,2 % voličských hlasů. Díky tomu lze předpokládat, že
se vyplatí z dluhů a bude mít možnost zlepšit svou bilanci. Bude zajímavé
sledovat, zda vůbec a případně do jaké míry se právě Zelení díky veřejnému
financování přiblíží stranám kartelového typu, o nichž bude řeč dále.

S t r a n y vo l e b n í n e b o k a r t e l ov é h o t y p u

Typickými představiteli stran volebního nebo podnikatelského typu
jsou ODS, ČSSD, KDU-ČSL, ale také KSČM. V parlamentu se nacházejí již od
90. let a z hlediska příjmů je v podstatě jedno, zda ve volbách zvítězí, nebo
získají o nějaké to procento voličských hlasů méně. Veřejné financování
v několikamiliónové výši mají zajištěno. V podstatě lze říci, že se jedná o
strany majetné, etablované, které s každými volbami zvyšují svou tržní cenu.
Každá z uvedených stran je závislá z velké míry na přímém státním financování, které tvoří v průměru více než 50 % všech zdrojů a představuje pevnou
součást každoročních příjmů. Volební výsledky garantují příjem rozložený
na 4 roky dopředu. Kromě jistoty, že strany zůstanou ve společnosti zachovány, představuje tento nemalý příjem (cca 580 mil. přímých finančních
zdrojů) pro strany i možnost lépe si naplánovat peněžní toky v průběhu dalších období a také si lépe nastavit své podnikatelské strategie. Strany podnikají, kumulují svůj majetek a z hlediska obratu je na ně možno nahlížet
jako na podniky střední velikosti.25 Největší výdajové položky, zpravidla více
než 80 %, tvoří běžná činnost, tj. osobní náklady (mzdy a povinné odvody)
a nájem kanceláře včetně provozních nákladů. V případě ČSSD, ODS
a KSČM strany „bydlí“ v nemovitostech, které vlastní, takže vysoký roční
nájem odpadá. Lze se tedy domnívat, že většina výdajů směřuje na úhradu
osobních nákladů.
Komunistická strana Čech a Moravy je tzv. služebně nejstarší a je nástupnickou organizací Komunistické strany Československa. Podobně jako
Strana zelených disponuje širokou členskou základnou, která se ale, vzhledem k vysokému věkovému průměru, přirozeně redukuje. V roce 1991 měla
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strana dle vlastních údajů 562 529, v roce 2005 už jen 94 396 členů.26 Příloha
2 uvádí údaje o vývoji členských příspěvků v jednotlivých stranách. Členský
příspěvek KSČM činí dle platných stanov 20 Kč. Za předpokladu, že každý
člen zaplatil členský příspěvek, by tedy příjem z členských příspěvků činil
1 887 920. Strana uvádí, že v roce 2005 vybrala na členských příspěvcích
28,1 mil. Kč. Lze tedy předpokládat, že stejně jako v případě levicových západoevropských stran, odvádějí politici ve funkcích tzv. stranickou daň, nebo
stranu podporují jiným způsobem (viz Příloha 5).
KSČM je z větší části závislá na veřejném financování. V posledních
letech se členská základna sice zmenšuje, ale vyjádřeno v absolutních číslech, podíl příjmu strany z členských příspěvků zůstává na stejné úrovni,
kolem 30 miliónů (viz Přílohy 2 a 3). Dary představují nepatrnou část, v průměru 2 % celkových příjmů. Důležitější složkou jsou příjmy z vlastních aktivit strany, které již po několik let (2003 - 2005) tvoří málem jejich třetinu.
Dominantním zůstává veřejné financování, které tvoří každoročně kolem
60 % všech příjmů.
Graf 9: Komunistick á strana Čech a Morav y (VLASTNí úpr ava)
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Zdroj: Výroční zprávy strany.

Česká strana sociálně demokratická je rovněž strana s bohatými příjmy,
především díky vlastnictví Lidového domu, sídla ČSSD a společnosti Cíl,
která stranu každoročně dotuje. Proto také vypadá zdrojová struktura
příjmů poněkud lépe, než je tomu u KSČM, ODS a KDU-ČSL. Ale jenom na
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první pohled. Obecně platí, že dominance a tedy závislost na jednom druhu
zdroje, ať jde o příjem z darů nebo od státu, není pro politickou stranu užitečná. Ani členské příspěvky, pokud jejich původ a struktura nejsou dostatečně průhledné, nejsou garancí, že financování strany je zdravé (viz příklad slovenské politické strany ANO).27 S výjimkou let 2001 a 2003, v nichž
převládl příjem z darů (67,5 %) (viz Přílohy 6 a 11), byla ČSSD dominantně
financována z veřejných zdrojů.
TabULK A 2: Příjmy ČSSD za rok y 2002 - 2005 (v tis. KČ)
rok

členské příspěvky

dary

z vlastní aktivity

ze stát. rozpočtu

jiné příjmy

celkem

05

9 123

34 018

18 827

108 550

73

170 591

04

10 189

64 420

16 514

118 247

3 520

212 890

03

6 858

303 368

13 700

113 350

2 946

440 222

02

9 146

20 696

24 074

262 061

35 651

351 628

Σ

35 316

422 502

73 115

602 208

42 190

1 175 331

%

3%

36%

6%

51%

4%

100%

Zdroj: Výroční zprávy strany.

Dle dostupných údajů má v současnosti 16 328 členů s mírně narůstající
tendencí – od roku 1992 přírůstek 3 860 členů.28 Výši členských příspěvků
strana oficiálně neuvádí, ačkoli ze stanov vyplývá, že evidentně existují. Nyní
je příspěvek pro řádné členy 150 Kč, pro důchodce, studenty a nezaměstnané 60 Kč ročně.29 Na konci 90. let byl podíl financování z veřejných zdrojů
neúměrně vysoký. V roce 1999 tvořil 79 % a v roce 1998 až 94,4 % ročních
příjmů. Lze říci, že financování strany je nevyvážené se značnými výkyvy
(viz Tabulka 2), kde vždy převládá jeden druh zdroje – financování z darů,
nebo z veřejných rozpočtů. Strana disponuje celkem značným majetkem.
Příjmy z vlastní aktivity jsou spíš nepatrné a pohybují se mezi 4 – 6 % meziročního průměru, stejně jako členské příspěvky a jiné příjmy (Graf 10).
Občanská demokratická strana. Také v případě ODS můžeme mluvit
o straně kartelového typu. Celkem v roce 2005 vykazovala 23 138 členů
a stejně jako v případě ČSSD eviduje postupný přírůstek ve výši 4 581 členů
od roku 1992. Výši členských příspěvků strana nezveřejňuje. Dle informací
od zdroje blízkého straně nemají členské poplatky přesný sazebník. Pro
řadové členy se pohybují ve výši 1500 - 2000 Kč, pro studenty a důchodce od
200 do 500 Kč. Členové v politických funkcích odvádějí straně stranickou
daň ve výši jednoho měsíčního příjmu.
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Graf 10: Česk á strana sociálně demokratick á (VLASTNí úpr ava)
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Zdroj: Výroční zprávy strany.

Ve sledovaném období 1998 - 2005 se příjmová struktura zásadně neměnila (viz Příloha 7, Graf 11). Dominantním zdrojem financování je státní
rozpočet. V meziročním průměru dosahuje až 65 %, snad s výjimkou v roce
2003, kde převládly jiné příjmy. V letech 1998 to bylo až 83 %, v roce 2005
79,3 %. Vyjádřeno v absolutních číslech, za poslední tři roky eviduje strana
ze státní pokladny každoročně příjem ve výši cca 160 mil. Kč a v průměru
pouze 9 mil. z členských příspěvků. Tato čísla svědčí nejenom o pozvolném
úbytku významu členské základny, ale zejména o větším příklonu strany
ke státu prostřednictvím financí, které od něj pobírá. Dary jsou rovněž,
z hlediska celkové struktury, spíš nevýznamné a tvoří v průměru necelých
12 %.
TabULK A 3: Podíl jednotliv ých zdrojů na příjmech ODS
rok

členské příspěvky

dary

z vlastní aktivity

ze stát. rozpočtu

jiné příjmy

celkem

05

5, 37%

8 ,08%

6,96%

79, 30%

0, 29%

100,00%

04

3,46%

16,94%

4, 25%

56,93%

18 ,42%

100,00%

03

1, 88%

3,62%

2 , 25%

30,45%

61, 80%

100,00%

02

2 , 29%

18 ,66%

3, 35%

73,18%

2 , 52%

100,00%

01

3, 85%

8 , 80%

5, 22%

81, 38%

0,75%

100,00%

00

10,66%

24, 24%

11,47%

51,99%

1,64%

100,00%

99	

10,09%

8 ,71%

11,02%

67,64%

2 , 54%

100,00%

2 , 82%	9, 54%

3, 53%

83,40%

0,71%

100,00%

6,00%

65, 50%

11,00%

100,00%

98
průměr

6%

12 , 30%

Zdroj: Výroční zprávy ODS.
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Graf 11: Občansk á demokratick á strana .
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Zdroj: Výroční zprávy strany.

Pozoruhodná je výdajová část. Náklady na běžnou činnost jsou v nevolebním roce ve výši 131,4 mil. Pro srovnání, v roce 2004 činily 99,7 mil. To
představuje nárůst o necelých 14 %. Zvláštní se z hlediska příjmů jeví rok
2003. Zde vykazuje zpráva příjem v položce „jiné příjmy“ ve výši 282,1 mil.
(61,8 % celkových příjmů - viz Příloha 13). Dle informací, které poskytla
strana, došlo v tomto roce k finanční operaci – obchodování s cennými
papíry.
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová. Jde
o nejmenší vládní stranu i z hlediska příjmů. V sledovaném období 1998 –
2005 vykazuje v průměru 8,9 % příjmů z členských příspěvků, 2,6 % z darů a
60 % příjmů z veřejných rozpočtů. V meziročním průměru až 24,6 % příjmů
generuje strana z vlastních aktivit.
KDU-ČSL (viz Příloha 8, Graf 12) vykazuje ze všech vládních stran
nejmenší procentuální příjem z darů, přičemž aktivity členů strany v podnikatelské oblasti jsou nemalé. V letech 1999 a 2001 strana dokonce nevykázala skoro žádné příjmy z darů. Ve financování strany převládají již dlouhodobě veřejné prostředky.
Strany kartelového typu jsou zpravidla dlouhodobě přítomné v parlamentu. Po léta budované neformální sítě jim zaručují, že i kdyby volební
výsledek nebyl dvouciferný, existence stany tím zásadně ohrožena nebude.
Strany mají velký tzv. lobbistický potenciál, tj. bez ohledu na to, zda jsou
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Graf 12: Křesťansk á a demokratick á unie – Československ á strana lidová .
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Zdroj: Výroční zprávy strany.

v koalici nebo opozici, znají techniku uplatňování vlivu a moci a jsou
v malém prostředí České republiky po léta etablované. Lze předpokládat,
že příjmy, které strany vykazují, jsou formálně správně evidované a „kontrolní“ orgán nebude mít žádné výhrady. Vzhledem k zavedené praxi, vysokému korupčnímu potenciálu, malým nebo nepatrným sankcím, které
by straně hrozily, kdyby byla odhalena nesrovnalost, velké toleranci veřejnosti vůči korupci a zejména jenom formální, nikoli skutečné transparentnosti se lze důvodně domnívat, že přiznané příjmy tvoří jenom část
zdrojů, které do stran připlouvají. Neustále se zvyšující náklady, zejména
na volební kampaně, poradce, nebo dokonce celé PR firmy ze zahraničí30,
jsou důvodem, proč strany hledají a často nacházejí „volné“ zdroje, které
jsou často ve formě naturálního plnění. K této domněnce nás vede i skutečnost, že ačkoli se v ČR od roku 2002 postupně zvyšovaly náklady na spotřebu, zejména náklady na služby, mzdy, DPH, vykazované výdaje na běžnou
činnost jsou, s výjimkou nevolebních let, zhruba na stejné úrovni. České
politické strany netvoří výjimku mezi politickými stranami jiných postkomunistických zemí. Oblast institucionální kvality, míra transparentnosti
a latentní korupce svědčí spíš o tendenci přijímat vzory, které jsou blíž italskému modelu než německému nebo nizozemskému.
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5 . Zk u š e n os ti ze z ah r an i čí

F i n a n cová n í p o l i t i c k ýc h s t r a n v e v r o p s k é m ko n t e x t u

Srovnávání systému financování politických stran v Evropě je složité.
Na jedné straně tady existují zaběhnuté demokracie západního typu, na
straně druhé transformující se společnosti. Vzhledem k délce jejich existence bychom se mohli domnívat, že demokracie, které vznikaly v západní
Evropě přibližně od poloviny minulého století, budou mít financování politických stran ošetřeno lépe než země vzniklé po roce 1989. V případě Švédska, Nizozemska a zejména Německa tomu tak vskutku je. V případě Francie, Itálie a Španělska nikoli. Při pohledu na vyváženost a transparentnost
financování je nutné zohlednit několik parametrů:
• podíl financí z veřejných zdrojů (legislativní úprava, omezení, finanční
stropy);
• výše členských příspěvků (přímé příspěvky, funkční příspěvky);
• podmínky přijímaní darů od fyzických osob;
• možnost přijímání darů od právnických osob (podmínky a transparentní zveřejňování);
• daňové zvýhodnění;
• transparentnost a vynutitelnost;
• monitoring.
Evropské politické strany jsou z velké části financovány z veřejných
zdrojů. Zavedení veřejného financování, jak již bylo řečeno na jiném místě
této studie, mělo především zamezit závislosti politické strany na dominantním donorovi z podnikatelské oblasti a snížit míru korupce, tj. omezit nutnost zabezpečovat zdroje jiným, neprůhledným způsobem. Studie, zaměřené na analýzu zdrojů a související důsledky zatím neprokázaly, do jaké
míry přispěl nárůst veřejného financování k větší demokratizaci. Shoda ale
panuje v tom, že zvýšení objemu financování nevykazuje jednoznačný protikorupční efekt. Ten může nastat za určitých okolností tehdy, když spolupůsobí několik dalších faktorů: monitoring, transparentnost a vymahatelnost. Rovněž zatím nebylo jednoznačně prokázáno, že zvětšením objemu
veřejného financování se snížil počet členů, neboť k úbytku členů a ke sní99
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žení významu příjmů z členských příspěvků dochází v celoevropském kontextu, bez ohledu na objem zdrojů z veřejných rozpočtů.31 Co ale vyplývá
z jednotlivých studií, je skutečnost, že narůstajícím objemem financování
stran z veřejných zdrojů se petrifikují parlamentní strany na úkor těch,
které stojí mimo zákonodárné sbory. Nestimuluje se poptávka po jiných
zdrojích, ať už jde o příjmy z vlastní činnosti nebo z příspěvků veřejnosti –
fyzických osob. Dochází současně k nebezpečné koncentraci moci a zdrojů
do malé množiny stran u moci. Volební vítězství znamená kromě nemalé
exekutivní moci a vlivu i nezanedbatelné finanční zdroje. Proto se strany
koncentrují právě na toto období intenzivní soutěže. Náklady se často
vyšplhají na několikanásobek nevolebního roku, neboť stany se profesionalizují, na svou činnost a zejména na období předvolebního boje si najímají profesionální agentury, tzv. spin doktory a poradce za komerční
ceny. Na druhé straně, systém financování, v němž je zakázáno přijímat
finanční prostředky od komerčních subjektů, je rovněž nevhodný. Tím se
totiž nezabrání tomu, aby strany nehledaly zdroje u komerčních donorů.
Jediný rozdíl je jenom v tom, že se prostředky do systému dostanou nelegálně, často formou úplatků. Odlišnosti v aplikaci pravidel v jednotlivých
zemích spočívají rovným dílem ve vymahatelnosti stanovených pravidel,
v politické kultuře, vyspělosti demokracie a tradicích zemí v oblasti transparentnosti a vnitřní potřeby systému zveřejňovat pravdivé údaje dobrovolně, samozřejmě, bez vyzvání a napomínání. Příkladem pro dobře propracovanou strukturu financování politických stran je systém v Německu.
Skládá se z několika prvků: členských příspěvků, příspěvku z veřejných
zdrojů a funkčních příspěvků veřejných činitelů, v odborné literatuře známých jako stranická daň (party tax).32 Tyto prvky jsou navzájem vyvážené.

Německý systém financování politických stran obsahuje několik prvků, které
jsou charakteristické spíš pro anglosaské modely. Zahrnuje kanadský daňový
stimulační prvek (daňové slevy a odpisy) a americký silně proaktivní prvek, tzv.
matching funds. Strana získá stejný objem z veřejných zdrojů, kolik je schopna
sama získat transparentním a legálním způsobem z jiných zdrojů: členské příspěvky, dary od fyzických nebo právnických osob, vlastní činnosti. Na to, aby
strana získala příspěvek z veřejných zdrojů, musí ve federálních volbách získat
0,5 % hlasů a v jedné ze 16 zemí minimálně 1 %. Celkový objem finančních prostředků, které strany mohou získat, je ohraničen stropem, který obsahuje tzv.
inflační doložku. Finanční prostředky se distribuují dvojím způsobem: 40 % všech
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prostředků je rozděleno dle počtu získaných hlasů, zbylých 60 % je rozděleno
v poměru 2:1. Dva díly tvoří vlastní zdroje, které jsou doplněné jedním dílem
z veřejných prostředků.

Zajímavé prvky jsou obsaženy rovněž v modelu financování politických
stran v jiných zemích. V Itálii je to například možnost daňové asignace,
tj. každý daňový poplatník – fyzická osoba má možnost určit maximálně
22 % z daně z příjmů na podporu politickým stranám. Ve Francii, na rozdíl
od jiných západních zemí, existuje dvojí podpora. Od roku 1988 mohou získávat podporu z veřejných zdrojů politické strany a také jednotlivci na podporu svých kampaní. Jednotlivci, kteří kandidují na post prezidenta, mohou
získat třetinu celkových nákladů na svou kampaň zálohově, přičemž je stanovena vrchní hranice čerpání. Veřejná podpora pro politické strany je
stejně jako v mnoha jiných zemích odvozena od volebního výsledku do parlamentních a regionálních zastupitelstev. Obdobně jako v České republice
jsou strany zastoupené v parlamentu závislé na státních dotacích ve výši
50 % a více. U menších stran tvoří veřejné příspěvky někdy více než 90 %
všech příjmů. Pozoruhodný způsob podpory mimoparlamentních stran
z veřejných zdrojů byl ve Francii zaveden v roce 1995. Strany, které se ve volbách nekvalifikovaly na podporu z veřejných rozpočtů, mohou dosáhnout
na zdroje jiným způsobem. Stát vyplatí politické straně max. 300 000 EUR
pod podmínkou, že je schopna získat prostředky od 10 000 fyzických osob
v celkové výši 150 000 EUR.
V Nizozemsku je státní podpora politických stran účelově vázaná zákonem. Nepodporují se volební kampaně, neboť se zastává názor, že stát by
měl zůstat stranou jakéhokoli ovlivňování volební soutěže a má se soustředit na podporu politických aktivit stran mezi volebními obdobími.
V zemích střední a východní Evropy (Česko, Slovenko, Polsko, Maďarsko,
Ukrajina, Rusko) se současná podoba politických stran vykrystalizovala
v 90. letech. Z hlediska příjmů byly nejmajetnější strany postkomunistického typu – neokomunisté, socialisté. Zdědily četné nemovitosti a k tomu
širokou členskou základnu, která byla zvyklá, ba dokonce povinna přispívat
do stranické pokladny. Veřejné financování nebylo proto v začátku 90. let
pro tyto strany dominantní. Jiné strany, vzniklé po roce 1989, zpočátku také
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profitovaly z četných členských příspěvků, nicméně nejdůležitějším zdrojem byly příspěvky individuálních dárců nebo firem.
Dominance jednoho donora, tedy financování strany z jednoho zdroje,
je také nebezpečné. Strana se stává závislá na jednom zdroji, který pak diktuje směřování a program strany. V případě slovenské strany ANO – Aliancia nového občana (viz Graf 13), kterou založil Pavol Rusko, podnikatel
v médiích, by struktura příjmů (2001 - 2003) mohla vypovídat o tom, že se
jedná o stranu masového typu. Není tomu tak. Minimální úroveň členských
příspěvků je stanovena na 90 SKK, horní hranice není určena. V roce 2004
měla strana přibližně 6 000 členů. Dle některých informací pochází ale až
95 % členských příspěvků strany z jednoho zdroje, od jejího předsedy Pavla
Ruska.33
Graf 13: Zdrojová struktura strany ANO v % za rok y 2001 až 2003.
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Zdroj: M.Belko. Financovanie politických strán na Slovensku. 2005. Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně. ISSN 1212-7817.

V Polsku představoval příjem strany Unie svobody v roce 1997 ze soukromých darů více než 87 %. Lech Walesa získal v rámci prezidentské volební
kampaně od podnikatele Alexandra Guzowatého příspěvek, který představoval 72 % veškerých příjmů na kampaň. Extrémním příkladem je Rusko,
kde příspěvky oligarchů a silných finančních skupin tvořily v 90. letech více
než 60 % příjmů stran. V Litvě tvořil příjem politických stran ze soukromých
zdrojů více než 80 %, v Bulharsku více než 60 %. V případě Ukrajiny uvádí
Marcin Walecki, že se jedná z velké části o kombinaci podnikatelských projektů řízených oligarchy, kteří našli své zalíbení v politice.34
Anomálii ve financování politických stran nalézáme v současnosti
v Lotyšsku. Z tiskové zprávy z června 2006, kterou vydala Delna, místní
pobočka Transparency International, a studie o financování politických
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stran v Lotyšsku v letech 2005 a 2006 vyplývá, že v průměru 90 % všech
příjmů parlamentních stran pochází z darů soukromých donorů a společností. Studie dál uvádí, že struktura těchto darů je obzvlášť „nebezpečná“,
neboť se skládá z velké části z příspěvků společností s veřejnou účastí.35
Nezanedbatelnou část příjmů politických stran tvoří rovněž nepřímé
financování. Snad ve všech zemích existuje nějaká forma nepřímého financování. Může jít o financování těsně před volbami, například o bezplatné
doručování propagačních materiálů, úhrady nákladů na volby a volební
personál, dopravu do volebních míst zdarma, slevy na poštovném (Španělsko, Švédsko), bezplatný výlep plakátů a bilboardů v omezeném množství
(Německo, Nizozemsko, Francie, Španělsko) nebo o průběžné financování
(spojené s vykonáváním mandátu zákonodárce). Italská vláda například
umožňuje politickým stranám bezplatné využívání veřejných budov a slevy
na nájmech prostor. Ve Francii jsou poskytovány i materiální podpory, jako
nábytek, automobily, výpočetní technika.
Existuje-li konsensus v tom, že je ve veřejném zájmu politické strany
podporovat i nepřímo, je naprosto nutné, v zájmu zamezení zneužívání
tohoto druhu podpory, zajistit kvalitní monitoring. Využívání těchto výhod
je odlišné v zemích západních a východních. Na rozdíl od rozvíjejících se
demokracií s vysokou korupční latencí se v zemích, jako je Nizozemsko,
Německo, Švédsko nebo Velká Británie, ani odborná literatura nezmiňuje o zneužívání nepřímého financování. Jinak tomu je v zemích střední
a východní Evropy. Mentalita, která je i po 16 letech transformace kontaminovaná nešvary minulosti, jimiž jsou zejména zneužívání veřejných zdrojů
(neboť jsou levné a lze je „prodat“ za vysokou cenu), střety zájmů a korupční
jednání, nachází své uplatnění i v případě využívání nepřímého financování politických stran. Jako příklad můžeme uvést českou zkušenost. Poslanci
českého parlamentu se dopouštějí evidentně neetického jednání tím, že
pronajímají vlastní nemovitosti pro účely zřízení poslaneckých kanceláří
nebo ve svých poslaneckých nebo senátorských kancelářích zaměstnávají
rodinné příslušníky bez náležité kvalifikace. Běžnou praxí je také paralelní
využívání příspěvku na pohonné hmoty, auta (v některých případech i s řidičem) a slev na cestovném, nemluvě o možnosti využívat MHD zcela zdarma.
Ceny v parlamentních jídelnách popírají veškerá pravidla tržní ekonomiky
a jsou smutným dokladem faktu, že s praktikami minulosti jsme se ještě
zdaleka nerozešli. Nelze proto očekávat, že politici a zákonodárci budou
103

Politicka korupce.indd 103

9/7/06 11:53:44 AM

při své práci dodržovat normy moderní demokratické společnosti, když
samotná parlamentní půda je skanzenem zavrženíhodných neetických
postupů pocházejících z temné minulosti. Bylo by užitečné, kdyby poslanci
své kanceláře, na které dostávají příspěvek z veřejných zdrojů, alespoň využívali pro svou práci, nikoli pouze k inkasování tohoto příspěvku. K dalšímu zneužití dochází tehdy, když asistenti poslanců jsou zároveň spolupracovníci lobbistických firem, které se takto mohou volně pohybovat po
celém parlamentu bez jakékoli kontroly. Jakýkoli nástin regulace lobbingu
pak vyvolává úsměv, neboť ti, kteří se do parlamentu potřebují dostat, již
tam zcela jistě jsou a pohybují se v podstatě neomezeně, navíc jsou za to
ještě placeni.

6 . Z ávě r a do p o r u č e n í

Financování politických stran v České republice je závislé na veřejných
zdrojích a v posledních letech se tyto tendence zesílily. Prostředky se koncentrují do malého počtu stran. Snižující se podíl členských příspěvků
a darů svědčí o odklonu politických stran od společnosti a větším příklonu
ke státu a jeho zdrojům. V české společnosti se vyčlenil stabilní počet parlamentních stran, které lze definovat jako strany kartelového typu. Jejich
struktura, činnost a působení připomínají strukturu firemní, nikoli strukturu sdružení. Zacyklením politické scény dochází k petrifikaci stran, kdy
si parlamentní strany díky financování drží dominantní – kartelové postavení. Do tohoto společenství lze proniknout jen stěží, neboť legislativa není
nakloněna otevřené soutěži stran a nestimuluje je k hledání a nacházení
nových zdrojů financování. Důvodem je také absence absolutního a relativního limitu státních příspěvků v právní úpravě.
Cílem zavedení veřejného financování bylo snížení závislosti stran na
dominantních donorech z korporátního prostředí a zamezení potenciální
vysoké korupci. První cíl se částečně podařilo naplnit, druhý nikoli. Při snižování podílů přiznaných příjmů z darů a zvyšování veřejného financování
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a při soustavném zvyšování nákladů na služby a růstu platů a cen obecně
lze předpokládat, že oficiální příjmy tvoří jen část příjmů politických stran.
Zákonem stanovené povinnosti politických stran jsou formálně vymahatelné, ale nelze mluvit v tomto ohledu obecně o transparentnosti. Samotné
strany nezveřejňují ani základní údaje o svém hospodaření a verifikace
dokumentů prostřednictvím Poslanecké sněmovny je nedostatečná. V případě nepřímého financování je situace rovněž neprůhledná a nevyvíjí se
žádná aktivita, aby se vyhodnocovala efektivita rozsahu a účelnosti tohoto
druhu financování. Informace z veřejně přístupných zdrojů jsou nedostatečné. Osobitou kapitolu tvoří financování volebních kampaní, kde platí
totéž. Vzhledem k neexistenci monitorovacího systému budou prostředky
na volební kampaně nadále zdrojem dohadů a důvodných podezření.
Lze tedy konstatovat, že ve financování poltických stran v České republice vládne asymetrie možností, financování je nevyvážené, dominuje státní
zdroj, transparentnost je jen formální, nikoli skutečná, a korupční potenciál je vysoký. Při absenci jakéhokoli efektivního monitoringu je tato situace mimořádně nebezpečná pro další vývoj společnosti.

Doporučení

K zlepšení situace lze dospět několika způsoby, doporučení lze rozdělit
do několika oblastí – financování, legislativa, kontrola, monitoring.
Rovnoměrné rozložení zdrojů.
Politické strany vstupují do soutěže a pro tuto soutěž potřebují zdroje.
Jako ideální se jeví vícezdrojové financování, které se uplatňuje v Německu.
Příjmy stran jsou rozloženy rovnoměrně bez větších výkyvů mezi členskými
příspěvky a dary, státním financováním, příspěvky firem a vlastní činností.
Tento model je podpořen odstupňovanými daňovými úlevami pro fyzické
a právnické osoby. Podpora strany se vykazuje oboustranně na straně příjemce i na straně dárce. Toto pravidlo je důsledně uplatňováno.
Zvýšení limitu pro dary.
Zpřísnění a zveřejnění sankce za neplnění nebo porušení pravidel.
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Strukturování členských příspěvků dle profese a statusu člena a důslednější uplatňování tzv. stranické daně při financování strany.
Daňové asignace.
V oblasti daňové lze uvažovat o zavedení vyšších odpisů za dar politickým stranám, případně zavést daňové asignace, například 2 % z daní z příjmů soukromých osob, 1 % daní z příjmů právnických osob.
Absolutní a relativní strop – matching funds.
Je možné zavést model tzv. matching funds, kdy má strana nárok na získání státních příspěvků jen v té výši, jakou si sama zabezpečí z jiných, soukromých zdrojů. Není ze začátku nutné přistupovat k zavedení poměru 1:1.
Lze uvažovat o poměrech, které by lépe vyhovovaly možnostem politických
stran získat soukromé zdroje transparentním způsobem, například 1:2,
kde dva díly by tvořily státní příspěvky. Ty by se uvolňovaly postupně, po
odevzdání podkladů a splnění zákonem uložených povinností.
Financování neparlamentních stran.
Strany, které se ve volbách nekvalifikovaly na podporu z veřejných rozpočtů, mohou dosáhnout na zdroje jiným způsobem. Stát vyplatí politické
straně například max. 5 mil. Kč pod podmínkou, že je schopna získat prostředky od 3 000 fyzických osob v celkové výši 1 mil. Kč. Poměry mohou být
nastaveny jinak, aby lépe reflektovaly limity obsažené v zákoně. Tím může
nastat lepší rozložení sil a prolomí se dominance parlamentních stran.
Zveřejňování informací o činnosti a hospodaření stran.
Pro zvýšení transparentnosti a důvěryhodnosti stran a také kontrolních
orgánů je nutné v prvé řadě zpřístupnit odevzdané výstupy o hospodaření
stran na webových stránkách parlamentu. To předpokládá, že se požadované výkazy, stejně jako audity stran, budou odevzdávat elektronicky, nikoli
v listinné podobě. Informace budou volně dostupné, přičemž nebude porušeno právo na ochranu osobnosti (analogie s obchodním rejstříkem). Poslanecká sněmovna bude tyto dokumenty archivovat.
Informace o činnosti a hospodaření (výroční zprávu) budou politické
strany rovněž zveřejňovat na svých webových stránkách do stanoveného
termínu.
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Audit stran.
V zájmu zvýšení transparentnosti bude auditor každoročně určen losem
na veřejném zasedání Poslanecké sněmovny ve spolupráci s Českou komorou auditorů.
Monitoring nepřímých výdajů
Je třeba vypracovat a zavést systém monitoringu efektivity nepřímého
státního financování parlamentních stran z veřejných rozpočtů, monitoring zveřejňovat na webových stránkách parlamentu a vyhodnocovat
poznatky. Dle výsledku pak lze navrhovat úpravy a neefektivně využívané
prostředky rušit. Financování politických stran by mělo být předmětem
veřejné diskuse, nikoli vědeckou disciplínou. To předpokládá informovanost a zájem ze strany veřejnosti.
Zřízení specializované instituce nebo oddělení (např. TIC).
To by se zabývalo výlučně monitoringem financování politických stran,
vyhodnocováním efektivity nepřímého financování, monitoringem volebních nákladů a zkoumáním vývoje politických stran v ČR. Financování by
mělo být zabezpečováno z několika zdrojů: stát, donoři, vlastní činnost –
prodej publikací a výzkumů.
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Kaufman, D.: Myths and Realities of Governance and Corruption. 2005. World Bank Institute.
Washington. V této studii upozorňuje autor na nebezpečí nekvalitních institucí ve státě. Srovnává
jednotlivé země a jejich institucionální kvalitu a uvažuje o příčinách korupce, kterou shledává
mimo jiné v nestabilním politickém systému, vymahatelnosti zákonů a kvalitě institucí.
Tehdejší ministerský předseda a předseda ODS Václav Klaus se v dané době nacházel na služební
cestě v Sarajevu. Tisk a veřejnost vděčně přijali paralelu mezi atentátem na následníka trůnu Františka Ferdinanda v roce 1914 a tím, jak se zachovali někteří členové ODS.
Bács a Sinha prý vznikli v Novákově kanceláři. Rozhovor s Bohdanem Dvořákem, bývalým místopředsedou ODS, pověřeným na mimořádném kongresu strany v Poděbradech 13. až 14. 12. 1997
dohledem nad financemi strany. Lidové noviny, 2. 5. 2000. Úvodní stránka.
Podnikatel Šrajbr získal několikamiliardový úvěr od České spořitelny na privatizaci Třineckých železáren. V dozorčí radě tehdy zasedala Lívie Klausová, manželka tehdejšího premiéra Václava Klause.
Zpráva o výsledku forenzního šetření ODS. 2000.
Výroční finanční zpráva ODA odevzdaná do PSP ČR.
Lhal jsem kvůli Zemanovi: Sabina Slonková, Jiří Kubík. iDnes. 4. 9. 2001.
Financování ČSSD s otazníky. Jitka Zadražilová. Blesk. 4. 3. 1999.
Mlha nad financemi ČSSD: Petr Suchý. MF Plus. 15. 4. 2005.
V případě kauzy pana Srby, zaměstnance ministerstva zahraničí a blízkého spolupracovníka poradce M. Zemana, Šloufa, se jednalo o objednávku fyzické likvidace novinářky Sabiny
Slonkové. Viz: Korupce na Kavanově úřadě připravila stát o 200 milionů. Sabina Slonková. Mf Dnes.
20. 1. 2003.
§ 18 zákona 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.
Zdeněk R. Nešpor (ed.): Proměny českých socioekonomických hodnot na přelomu století. Sociologický ústav AV ČR. 2003.
Viz www.transparency.cz a www.transparency.org
http://www.transparency.cz/index.php?lan=cz&id=2778. (k 21. 6. 2006).
Mani Pulite v překladu znamená Čisté ruce. Nelze si nepovšimnout paralely mezi iniciativou Akce
Čisté ruce, kterou inicioval premiér Miloš Zeman v roce 1998.
Karl-Heinz Nassmacher: Funding in Contitental Western Europe. 2005. IDEA.
Ulrich von Alemann: The German case. Working paper. Submitted for a TI workshop on corruption
and political party funding in La Pietra. 2000. Itálie.
Pro informace o německých zákonech vztahujících se k regulaci politických stran viz http://www.
recht-in.de.
Karl-Heinz Nassmacher.: Party Funding in Continental Western Europe. 2005. International
Institute for Democracy and Electoral Assistance.
J. Outlý: Financování politických stran státem. Poznámky k českému modelu. 2002. Univerzita
Palackého, Olomouc.
Karl-Heinz Nassmacher: Political Parties, Funding and Democracy. 2005. Handbook on Financing
of Political Parties and Election Campigns. International Institute for Democracy and Electoral
Assistance.
Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů
státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu.
Tamtéž.
Toto dělení uvádí J. Outlý ve studii Financování politických stran státem. Poznámky k českému
modelu. 2002. a Vojtěch Šimíček: Poznámky k financování politických stran, Politologický časopis
1/95.
Podnik s obratem nad 100 mil. ročně a počtem zaměstnanců od 50 do 500.
Lukáš Linek. České politické strany a jejich členové. K postupné proměně charakteru členství.
Projekt GA ČR. 2002 - 2004.
Belko, M.: Financovanie politických strán na Slovensku. 2005. Mezinárodní politologický ústav
Masarykovy univerzity v Brně. ISSN 1212-7817.
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28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.
35.

Lukáš Linek. České politické strany a jejich členové. K postupné proměně charakteru členství.
Projekt GA ČR. 2002 - 2004.
Telefonická informace od pracovnice sekretariátu ČSSD, dne 26. 6. 2006.
Ve volbách do parlamentu v roce 2006 pracovala pro ČSSD, kromě jiných, i americká poradenská
firma Penn, Schoen & Berland Associates. Viz www.ps-b.com.
Ve Španělsku je to 3 - 5 % celkových příjmů, ve Francii 4 - 6 %. Jiná situace je v Německu. Tam tvoří
příjmy z členských příspěvků a malých darů až 30 %, v Nizozemsku a Švédsku v průměru 20 %. Jinak
je to v nových zemích EU. Zde tvoří členské příspěvky v průměru malou procentuální část celkových
příjmů.
Stranická daň je příspěvek veřejného činitele, který získal významné místo v zákonodárném sboru
nebo veřejné správě. Odevzdává určité procento svého příjmu politické straně, která ho nominovala.
Ve Španělsku to je 10 % příjmu, v Itálii je výše příspěvku závislá na výši příjmu a důležitosti pozice.
Členové komunistické strany ve Francii a Itálii odevzdávali celý příjem straně, která jim pak vyplácela mzdu ve výši průměrného platu kvalifikovaného dělníka. Členové Francouzské socialistické
strany jsou také povinni odvádět určitou část svého platu straně. Výše odvodu je stanovena kongresem strany. Tato praxe není cizí ani východoevropským stranám. V Rumunsku tvoří příspěvek až
20 % mzdy, v Polsku 5 - 10 %. V České republice se lze domnívat, že tato praxe existuje, nicméně kvůli
nekonkrétnosti údajů nelze odhadnout ani procentuální podíl. Daň je zahrnuta do členských příspěvků.
Belko, M.: Financovanie politických strán na Slovensku. 2005. Mezinárodní politologický ústav
Masarykovy univerzity v Brně. ISSN 1212-7817.
Walecki, M.: Money and Politics in Central and Eastern Europe. 2005. International Institute for
Democracy and Electoral Assistance.
Tisková zpráva z 14. 6. 2006 Lotyšské pobočky TI (Delna): Parties are dependent on donations from
narrow financial groups and make use of state and local government companies to earn income.
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Zákon 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
Usnesení o pravidlech hospodaření poslaneckých klubů.
Nálezy Ústavního soudu (1995 - 2006).

Přílohy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Přehled příjmů a výdajů politických stran od roku 1998 do 2005
Členské příspěvky politických stran
Podíl členských příspěvků na celkových příjmech stran
Počet členů ve vybraných politických stranách
KSČM – přehled příjmů a výdajů
ČSSD – přehled příjmů a výdajů
ODS – přehled příjmů a výdajů
KDU-ČSL – přehled příjmů a výdajů
Strana zelených – přehled příjmů a výdajů
Vývoj členských příspěvků vybraných stran
Vývoj darů ve vybraných stranách
Vývoj příspěvků ze státního rozpočtu
Vývoj ostatních příjmů
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2004

2005

81 450

31 8 89

KDU - ČSL

US - DEU

2 976

3 795

920

1 655

300

NEZ

ODA

SZ

OS

LiRA

828

343 855

KSČM

4 535

537 7 17

ČSSD

SNK

226 720

ODS

ED

87

1 012

HNHRM

234

144

CZ

NSK

570

LiRA

VPM

2 330

3 831

ODA

752

SZ

OS

7 152

2 213

NEZ

454

ED

SNK

85 910

36 023

US - DEU

KSČM

KDU - ČSL

351 782

ČSSD

540

594

4 747

60 081

1 140

1 898

3 851

4 594

79 481

8 122

57 331

29 316

0

466

0

6 015

19

59 917

82

6 003

1 092

214

637

1 515

63 696

8 307

70 297

29 559

1 112

1 851

3 147

8 288

10 482

13 498

14 754

48 257

101 888

1 88 742

212 890

292 491

252

363

998

1 029

1 309

1 821

2 058

2 138

2 157

7 120

7 189

26 194

92 448

158 052

170 591

220 494
11 849

0

25

298

6

11

22

444

530

7 531

30 8 8 8

10 189

10 118

2

48

3

2

0

3

34

280

12

33

414

318

6 928

28 106

9 123

17 808

0

10

275

27

165

3 000

9 997

2 272

5 973

3 462

64 420

49 550

0

65

0

0

0

450

10

25

0

441

4 095

1 743

2 822

4 565

34 018

15 339

158

0

46

1

0

0

0

794

21 376

29 838

16 514

12 420

0

0

0

0

158

17

2

382

14

192

0

492

20 119

27 637

18 827

174 850

953

1 792

2 451

8 189

10 285

10 247

4 259

44 337

65 003

105 998

118 247

166 520

250

250

900

900

1 150

1 350

2 000

1 400

1 800

6 450

2 400

23 200

58 650

89 990

108 550

1

24

77

65

21

229

54

324

2 005

18 556

3 520

53 8 83

0

0

95

127

1

1

12

51

331

4

280

441

3 929

7 754

73

475

0

0

0

0

641

1 823

0

64 165

0

28 000

14 680

0

0

0

0

0

0

0

0

8 287

0

580

0

54 560

0

48 000

13 358

648

316 031

565 308

ODS

		

1 520

3 717

5 871

6 422

11 628

15 679

16 451

47 316

109 763

167 338

293 139

297 174

36

92

710

856

518

2 114

871

3 562

2 548

2 819

4 349

18 981

72 206

153 439

156 157

131 426

140

407

2 322

3 194

4 272

2 454

2 491

19 960

63 084

125 672

129 423

99 737

36

9

7 10

825

196

2 114

87 1

3 441

2 213

2 819

3 256

18 169

65 130

132 216

156 157

131 426

		

1 245

3 251

3 051

2 535

7 302

13 139

13 824

25 626

39 418

19 234

129 998

142 947

0

0

0

0

0

0

0

121

335

0

325

0

0

3 031

0

0

Jiné	Půjčky	Celkem	Na běžnou	Volební
příjmy
a úvěry		
činnost

hnutí			

Členské 	Dary 	Z vlastní	Ze stát.
příspěvky		
aktivity
rozpočtu

Příjmy							Výdaje

Rok	Politická 	Aktiva	Závazky	Celkem
strana, 	 	 		

				

Příloha 1 – Přehled příjmů a v ýdajů politick ých stran od roku 1998 (v tis . Kč)

135

59

498

693

54

86

136

1 730

7 261

22 432

33 7 18

54 490

0

83

0

31

322

0

0

0

0

0

768

812

7 076

18 192

0

0

Jiné výdaje
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2002

2003

2004

10 099

3 963

273

ODA

ED

3 967

SZ

22 430

602 247

ČSSD

SNK

4 006

SZ

US - DEU

258

LiRA

54 105

877

HNHRM

KDU - ČSL

2 235

ZHN

139 506

2 235

CZ

293 527

398

ED

KSČM

3 014

OS

ODS

5 985

4 301

NEZ

2 556

ODA

SNK

85 743

33 113

US - DEU

KSČM

KDU - ČSL

594 349

325 034

ČSSD

274 377

1 797

65 202

5 296

1 702

7 112

77 172

7 837

26 593

326 023

5 108

90

11

39

39

1 724

87

1 319

782

60 708

6 759

75 899

7 197

33 7 14

72 854

5 207

12 316

12 573

21 878

89 066

152 390

251 840

346 705

351 628

460

1 047

1 160

1 503

1 503

1 568

1 790

5 149

6 642

9 239

41 810

90 490

162 529

440 222

456 617

139

175
3

163

126

96

8

1 358

7 123

35 106

7 954

9 146

201

1

0

0

0

267

19

31

19

41

824

5 743

30 289

6 858

8 591

77

130

5 043

458

352

2 572

3 985

4 801

998

64 693

20 696

0

1

35

0

0

1 301

0

51

260

97

77

1 569

4 355

303 368

16 514

21

0

0

139

22

55

527

18 752

28 091

11 614

24 074

112

145

0

0

0

0

0

0

25

15

484

20 652

31 732

13 700

10 280

0

42

0

11 200

11 38 8

17 803

82 582

97 292

173 740

253 723

262 061

0

900

1 125

1 500

1 500

0

1 750

5 050

6 300

8 750

40 175

57 275

91 850

113 350

139 050

41

0

1

393

7 15

1 440

614

24 422

13 905

8 721

35 651

147

0

0

3

3

0

21

17

38

336

404

5 251

4 303

2 946

282 182

0

1 500

9 680

0

640

26 000

49 549

0

3 149

782

0

60

0

0

0

1 500

0

0

0

0

0

63 766

0

356

210

0

0

0

0

ODS

758

19

79

108

900

917

37

0

0

VPM

20

20

NSK

2

5

94

0

1 001

819

HNHRM

1 036

228

CZ

6 272

		

6 731

11 364

6 403

20 503

90 675

172 708

151 935

287 445

347 463

6 368

968

266

370

370

1 370

360

3 376

3 704

6 152

30 774

57 700

132 907

155 811

364 870

274

157

1 000

1 085

534

4 037

2 663

2 259

27 876

99 748

76 024

78 464

131 8 84

2 893

380

66

101

101

1 370

326

2 680

3 327

3 294

29 048

43 623

114 391

133 375

80 583

12

27

90

620

		

6 197

3 513

1 655

18 117

59 862

60 233

23 042

199 805

191 111

0

307

0

0

0

0

0

602

276

227

0

1 199

2 813

1 523

2 611

262

130

41

75
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0

3 814

2 085

127

2 937

12 727

52 869

9 176

24 468

3 475

281

200

269

269

0

34

94

101

2 631

1 726

12 878

15 703

20 913

281 676

0

0

869

390
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2000

2001

2002

257 355

18 137

16 189

26 033

1 462

2 727

ČSSD

KDU - ČSL

US

SPR- PSČ

DEU

ODA

19 096

197 529

KSČM

1 011

ZHN

ODS

1 351

OS

11 824

SŽJ

1 194

5 514

SZ

2 575

2 673

NEZ

SNK

5 612

ODA

DEU

22 335

26 040

SPR- PSČ

31 590

KDU - ČSL

US

64 306

219 837

ČSSD

KSČM

584 547

LiRA

ODS

26

189

HNHRM

68 321

5 629

45 761

30 281

55 544

412 812

11 804

53 542

26

18

292

4 37 1

74

6 8 81

757

67 803

46 330

2 223

34 339

6 920

8 668

313 218

100

55

145

5 136

8 752

9 020

20 352

56 446

73 970

88 533

96 317

1 512

1 772

4 195

4 636

6 631

7 167

8 186

12 852

28 600

57 727

94 466

167 582

169 311

573 849

225

267

1 505

494

186

36

1 378

9 065

5 875

33 406

10 268

0

12

291

77

0

73

52

224

0

1 027

6 347

33 621

6 513

5 361

0

35

0

8

319

71

523

2 836

2 170

3 667

475

23 344

0

0

0

15

25

70

0

28

0

456

708

376

14 902

385 843

0

230

0

1 240

239

50

4

233

21 962

10 038

25 862

11 049

0

0

1

0

2

20

15

121

0

13

20 238

19 282

8 842

27 008

0

0

0

0

3 542

8 279

3 900

15 500

23 035

53 500

19 000

50 080

1 500

1 750

4 195

4 432

6 200

6 975

8 112

11 518

7 800

56 017

66 067

76 508

137 792

120 017

225

0

1 500

225

542

166

4 557

405

214

890

9 790

1 576

12

10

4

112

404

29

7

961

20 800

214

1 106

37 795

1 262

35 620

0

2

5

161

28

1 772

4 734

0

17 000

13 272

80 000

0

0

0

0

149

0

0

0

0

536

0

8 000

2 136

0

46 7 15

0

0

0

0

5 418

0

0

1 208

1 634

3 700
1 750

ZHN

6 28 8

25
0

293

163
227

CZ

13
92

8

133

2 097

1 630

OS

3 909

3 246

NEZ

2 038

		

10 014

8 345

38 130

40 917

71 637

162 805

123 923

119 165

120

184

0

3 657

7 108

1 434

3 386

9 450

478

23 483

59 808

144 772

79 228

145 029

36

301

1 427

7 203

1 833

4 617

6 198

3 990

20 597

18 358

67 672

87 650

121 194

117 133

120

76

4 000

3 343

6 067

1 434

2 115

4 031

478

20 431

52 7 10

106 48 8

69 583

121 430

0

20

269

2 567

146

2 000

		

0

0

0

22 077

0

75 155

0

0

0

0

42

0

30

0

0

1 129

0

0

3 639

515

0

9 425

0

264

508

4 543

1 666

2 441
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3 816

4 355

17 533

482

3 965

0

2 729

2 032

0

108

35

314

1 011

0

1 27 1

4 290

0

3 052

3 459

37 769

9 645

14 174

36

17

650

93

21

176
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1998

1999

14 655

KSČM

ODS

32 601

20 192

3 877

309

ODA

DEU

12 840

US

SŽJ

20 213

KDU - ČSL

SPR- PSČ

244 303

KSČM

DEU

36 032

172

SŽJ

69 214

16 398

ODA

ČSSD

2 499

SPR- PSČ

ODS

9 247

35 545

US

43 893

234 7 15

SNK

20 258

130

NEZ

KDU - ČSL

178

ZHN

ČSSD

340

63

SZ

20

12 309

OS

2000	SŽJ

4 640

57 743

226

20 021

7 347

38 352

13 38 8

241 8 81

35 426

4 764

29

63 215

26 000

2 775

42 411

289 302

26 523

13 027

868

3 632

470

7 440

275

113

hnutí			

3 424

14 133

20 774

30 507

61 725

100 535

144 117

239 217

243 254

753

4 185

4 237

4 500

18 492

52 525

67 682

74 229

87 748

0

22

30

143

152

3 616

282

451

2

42

2 224

9 530

33 150

5 949

6 852

0

0

327

142

1 259

6 850

4 663

7 487

34 093

0

22

30

61

73

0

2 191

2 790

0

15

3 696

2 891

30

1 968

23 218

11

18

42

38 8

664

125

1 657

6 466

1 147

0

0

0

2

54

8

82

501

0

23

394

18 239

21 491

5 085

8 598

161

80

228

34

257

21 372

7 687

8 177

24 745

0

0

0

0

25

0

510

9 250

19 561

29 917

54 681

69 415

76 853

225 87 1

202 87 1

0

3 100

3 500

3 900

15 667

23 280

53 375

50 212

19 167

0

0

0

5

0

3 100

Členské 	Dary 	Z vlastní	Ze stát.
příspěvky		
aktivity
rozpočtu

359

1 141

1 211

510

730

460

12 593

344

1 7 15

172

987

140

36

645

898

300

1 8 87

8 596

0

0

0

75

0

508

2 192

0

0

0

29 000

10 590

0

153 790

0

4 574

0

124

0

6 000

6 47 1

51 000

0

0

558

0

0

227

28

0

		

3 333

23 199

13 101

33 651

56 233

102 382

109 026

176 787

228 817

4 764

6 781

10 837

7 697

17 519

56 539

124 147

86 703

98 007

738

34

442

228

410

7 790

845

14 436

11 422

33 482

53 938

95 697

105 401

160 678

208 248

342

6 564

4 978

7 697

17 065

52 465

113 740

75 099

95 613

12

34

442

211

10

6 812

		

0

0

1 600

0

0

0

0

0

0

4 133

191

0

0

0

0

0

0

0

726

0

0

0

400

939
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2 48 8

8 763

79

149

2 295

6 685

3 625

16 109

20 569

27 1

26

5 859

0

454

4 074

10 407

11 568

2 394

0

0

0

17

0

39
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5 949

9530

1378 / 186

2224 / 282

1259 / 184
451

327

494
x

x

61

1998

Zdroj: Výroční zprávy stran

0,76%

SZ
1,02%

1, 52%

42,66%

1,02%
2, 29%

US - DEU

3, 85%

1,74%

9,62%

10,66%

ODS

7,72%

3,19%

2, 82%

ODA

10,09%

0, 33%

13,94%
0,00%

0,64%

20,06%

100,00%

37,73%

NEZ

38 , 85%

6,72%

2002
2,60%

LiRA

23,00%

16,06%

2001
0,93%
4,67%

KSČM

13,04%

2000

7,94%

KDU - ČSL

9,48%

1999	

6, 89%
3,13%

2,49%

ED

ČSSD

Příloha 3: Podíl člensk ých příspěvků na celkov ých příjmech stran

6 852

6850

9065

2003

43,70%

1,97%

1, 8 8%

0,44%

0,60%

0,10%

18 ,64%

6, 35%

17,03%

1, 56%

x

x

73

12

92

8

x

x

0

4

13

9,47%

1,10%

3,46%

0,07%

0,10%

0,00%

16, 37%

7, 39%

3,01%

4,79%

2004

x

x

22

52

13,10%

1, 21%

5, 37%

0,16%

0, 56%

0,00%

17,78%

7,49%

5,76%

5, 35%

2005

x

x

x

x

163

x

x

x

x

8

7

x

x

x

x

35

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

77

42

142

36

0

x

x

x

x

2

0

0

0

x

x

x

x

17 026
17 913
16 28 8
16 328

2002
2003
2004
2005

– 44 476

44 308

46 905

49 441

50 657

51 453

55 306

56 616

60 460

*

62 176

65 000

74 000

80 000

8 8 784

94 100

– 260 153

94 396

100 781

107 813

113 027

120 673

128 346

136 516

142 490

154 923

17 1 323

196 224

212 7 14

317 104

354 549

562 529

cca 1 000 000

Determinants?

–

23 138

21 641

20 412

18 18 8

17 962

18 432

19 335

22 095

23 48 8

22 002

22 499

21 984

23 269

18 557

–

+ 4 581
Zdroj: Lukáš Linek, Štěpán Pecháček: Part Strategy or Structural

+ 3 860

16 300

2001

1992–2005

18 762
17 079

2000

17 343

14 121

13 043

11 326

10 936

11 031

12 468

12 468

96 7 12

ČSSD	KDU - ČSL	KSČM	ODS
10 785

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

Rok

0

0

0

x

x

x

x

30

Příloha 4: Počet členů ve v ybraných polit. str anách

x

x

x

x

0

1

3

48

33 150

5 875

4 663

73

96

227

2

2

98

7 487

10 286

126
224

31

0

3

34 093

1 358

1 027 / 77

19

5

0

33 406

7 123

6347

19

444

2

99

5 361

9 146

201

11

414

00

6 513

7 954

41

22

12

33 621

824

25

33

35 106

5743

298

34

01

6 858

6

280

02

8 591

530

3

30 289

7531

318

03

10 118

6928

9 123

30 8 8 8

04

10 189

ČSSD	KDU-ČSL	US - DEU	ODA	SZ	OS	SNK	NEZ	ED	CZ	LiRA	HN HRM	NSK	VPM	SPR-RSČ	SŽJ	ZHN

28 106

05

11 849

Rok	KSČM	ODS	

Příloha 2: Členské příspěvk y politick ých stran (v tis . Kč)
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Dl. závazky 	Přechodné
bankovní účty pasivní
výpomoci

293 527

219 837

197 529

234 7 15

244 303

03

02

01

00

99

98

167 582

88 533

87 748

144 117

01

00

99

98

28 106

33 150

34 093

33 406

33 621

35 106

30 289

30 8 8 8

Zdroj: Výroční zprávy strany

162 529

251 840

02

188 742

04

03

158 052

05

18

239

156

78

155

129

526

487

28 810

30

1 147

475

376

998

4 355

3 462

4 565

-17 001

24 996

23 830

20 258

18 659

-10 497

-15 194

-16 009

201 741

96 957

84 636

50 145

76 328

182 563

220 055

228 364

5 179

345

1 437

2 222

2 201

1 338

2 242

2 766

351 782

244 303

234 7 15

197 529

219 837

293 527

325 034

343 855

27 637

21 491

24 745

25 862

19 282

28 091

31 732

29 838

76 853

19 167

19 000

76 508

173 740

91 850

105 998

89 990

12 593

8 596

9 790

37 795

13 905

4 303

18 556

7 754

0

0

0

0

0

0

0

0

109 026

98 007

123 923

144 772

151 935

132 907

167 338

153 439

Ze stát.
Jiné příjmy 	Půjčky	Celkem
rozpočtu 		
a úvěry		

					Výdaje

23 421

27 921

27 921

28 946

28 845

28 879

28 839

členské
Dary 	Z vlastní
příspěvky		
aktivity

98 389

96 652

96 827

93 625

91 123

78 923

99 369

132 566

			

Rok
Celkem
		

Příjmy

325 034

04

 	

351 782

343 855

05

515

23 042

2 813

19 234

3 031

Volební

13 38 8

13 027

11 804

6 920

7 837

7 197

8 122

8 307

105 401	 	

95 613	 	

121 194	 	

106 48 8

76 024

114 391

125 672

132 216

Na běžnou
činnost

230 915

221 68 8

185 725

212 917

285 690

317 837

335 733

343 475

3 625

2 394

2 729

37 769

52 869

15 703

22 432

18 192

Jiné výdaje

9 311

7 87 1

5 525

5 348

6 310

6 400

7 490

7 723

-228

0

0

0

0

0

0

0

1 905

1 556

1 479

568

1 527

797

632

584

														

Rok
Aktiva
DHM
DNM
DFM Pohledávky
Krátk.
Přechodné
Pasiva
Vlastní
Závazk y Krátkodobé
						
fin. maj. účty aktivní		
zdroje		
závazky
												

Příloha 5: Komunistick á strana Čech a Morav y – příjmy a v ýdaje od 1998 (v tis . Kč)
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Dl. závazky 	Přechodné
bankovní účty pasivní
výpomoci

43 893

69 214

99

98

530 198

440 222

351 628

573 849

73 970

67 682

239 217

04

03

02

01

00

99	

98

9 123

5 949

4 663

5 875

5 361

9 146

6 858

10 189

Zdroj: Výroční zprávy strany

170 591

212 890

05

7

14

174

117

28 8

220

129

40

1 000

34 018

1 968

1 657

3 667

385 843

20 696

303 368

64 420

12 085

16 757

6 327

201 323

40 010

30 7 19

35 306

17 809

26 943

17 541

29 707

70 706

58 019

50 663

18 281

20 8 89

58 8

128

569

728

743

48 8

597

984

69 214

43 893

257 355

584 547

602 247

594 349

537 7 17

565 308

5 085

7 687

10 038

27 008

24 074

13 700

16 514

18 827

225 87 1

53 375

53 500

120 017

262 061

113 350

118 247

108 550

344

300

890

35 620

35 651

2 946

3 520

73

153 790

51 000

80 000

0

782

356

28 000

48 000

176 787

124 147

162 805

145 029

347 463

155 811

293 139

156 157

Ze stát.
Jiné příjmy 	Půjčky	Celkem
rozpočtu 		
a úvěry		

					Výdaje

505

505

1 505

1 505

1 505

1 000

1 000

členské
Dary 	Z vlastní
příspěvky		
aktivity

24 328

18 974

23 8 89

47 1 049

510 751

506 462

499 898

			

Rok
Celkem
		

Příjmy

257 355

00

 	

602 247

584 547

594 349

03

01

537 7 17

04

02

565 308

05

160 678

113 740

87 650

121 430

131 8 84

133 375

129 423

156 157

Na běžnou
činnost

-172 667

-245 409

-155 457

27 1 329

276 224

560 635

480 386

495 011

75 155

9 425

191 111

1 523

129 998

0

Volební

241 8 81

289 302

412 812

313 218

326 023

33 7 14

57 331

70 297

16 109

10 407

0

14 174

24 468

20 913

33 7 18

0

Jiné výdaje

155 480

183 130

393 904

304 003

13 514

15 229

50 157

29 321

86 401

105 869

18 753

6 963

299 486

18 149

6 963

39 963

0

303

155

2 252

13 023

335

211

1 013
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Dl. závazky 	Přechodné
bankovní účty pasivní
výpomoci

19 096

14 655

36 032

00

99

98

180 793

6 852

7 487

Zdroj: Výroční zprávy strany

243 254

98

10 268

74 229

00	96 317

99	

6 513

169 311

01

8 591

7 954

456 617

346 705

10 118

11 849

02

292 491

04

03

220 494

05

0

0

0

0

0

0

95

68

0

17 808

23 218

6 466

23 344

14 902

64 693

16 514

49 550

3 857

3 348

1 470

1 585

1 935

2 235

13 299

4 008

29 789

10 640

15 409

60 110

129 727

101 103

61 744

128 811

244

646

8 80

777

1 308

2 021

2 189

2 504

316 031

36 032

14 655

19 096

64 306

139 506

274 377

226 720

15 339

8 598

8 177

11 049

8 842

11 614

10 280

12 420

202 87 1

50 212

50 080

137 792

253 723

139 050

166 520

174 850

1 7 15

1 8 87

1 576

1 262

8 721

282 182

53 8 83

648

0

0

0

46 7 15

3 149

210

14 680

13 358

228 817

86 703

119 165

79 228

287 445

364 870

297 174

131 426

Ze stát.
Jiné příjmy 	Půjčky	Celkem
rozpočtu 		
a úvěry		

					Výdaje

0

132

138

138

0

19 436

0

členské
Dary 	Z vlastní
příspěvky		
aktivity

2 651

1 761

1 084

1 346

6 236

138 518

158 684

			

Rok
Celkem
		

Příjmy

64 306

01

 	

274 377

139 506

02

04

03

316 031

226 720

05

208 248

75 099

117 133

69 583

78 464

80 583

99 737

131 426

Na běžnou
činnost

606

-11 868

-34 446

55 638

112 913

201 523

197 404

286 472

0

199 805

2 611

142 947

0

Volební

35 426

26 523

53 542

8 668

26 593

72 854

29 316

29 559

20 569

11 568

2 032

9 645

9 176

281 676

54 490

0

Jiné výdaje

8 194

7 905

9 096

5 534

18 974

21 791

22 796

25 459

23 659

16 070

40 350

142

2 444

0

0

0

3 573

2 548

4 096

2 992

5 175

51 063

6 520

4 100
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Dl. závazky 	Přechodné
bankovní účty pasivní
výpomoci

54 105

31 590

18 137

20 258

20 213

03

02

01

00

99

98

1

68

156

112

989

112

43

7

9 065

56 446

52 525

100 535

00

99	

98

Zdroj: Výroční zprávy strany

9 530

6 850

7 123

02

6 347

5 743

03	90 490

152 390

7 531

101 888

04

01	94 466

6 928

05	92 448

2 822

2 891

125

2 170

708

4 801

1 569

5 973

5 207

2 909

1 661

1 830

1 685

8 367

5 063

6 907

26 530

8 784

11 417

8 610

21 734

17 475

27 040

20 680

8 86

470

1 140

764

436

457

347

1 182

85 910

20 213

20 258

18 137

31 590

54 105

85 743

81 450

20 119

18 239

21 372

21 962

20 238

18 752

20 652

21 376

69 415

23 280

23 035

66 067

97 292

57 275

65 003

58 650

460

898

214

1 106

24 422

5 251

2 005

3 929

10 590

6 47 1

13 272

2 136

49 549

63 766

64 165

54 560

102 382

56 539

71 637

59 808

172 708

57 700

109 763

72 206

Ze stát.
Jiné příjmy 	Půjčky	Celkem
rozpočtu 		
a úvěry		

					Výdaje

0

0

0

200

308

307

308

308

členské
Dary 	Z vlastní
příspěvky		
aktivity

7 566

6 554

6 438

6 218

27 407

52 832

53 201

52 682

			

Rok
Celkem
		

Příjmy

85 743

04

 	

85 910

81 450

05

3 639

60 233

1 199

39 418

0

Volební

38 352

42 411

55 544

34 339

77 172

75 899

79 481

63 696

95 697

52 465		

67 672

52 7 10

99 748

43 623

63 084

65 130

Na běžnou
činnost

-18 139

-22 153

-37 407

-2 749

-23 067

9 844

1 969

22 214

6 685

4 074

3 965

3 459

12 727

12 878

7 261

7 076

Jiné výdaje

4 98 8

8 897

9 485

7 389

27 128

11 765

14 735

8 536

10 590

6 47 1

13 272

2 136

49 549

63 766

64 165

54 696

1 981

1 309

8 025

770

495

368

581

600
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Dl. závazky 	Přechodné
bankovní účty pasivní
výpomoci

340

0

0

00

99

98

0

7 167

143

0

0

01

00

99	

98

61

73

96

201

298

280

Zdroj: Výroční zprávy strany

460

12 573

02

3 147

04

03

2 138

05

0

0

0

0

0

0

25

2

70

352

0

275

331

328

324

1 855

749

522

412

12

5 152

8 184

3 222

385

0

0

0

0

2

9

752

0

0

340

5 514

10 099

4 006

920

0

20

22

112

46

382

5

6 975

11 38 8

0

2 451

1 400

75

29

7 15

147

77

51

227

0

0

0

0

0

0

0

228

1 434

6 403

6 368

5 871

3 562

Ze stát.
Jiné příjmy 	Půjčky	Celkem
rozpočtu 		
a úvěry		

					Výdaje

0

0

0

0

0

0

členské
Dary 	Z vlastní
příspěvky		
aktivity

0

38

60

35

11

			

Rok
Celkem
		

Příjmy

5 514

01

 	

4 006

10 099

02

04

03

752

920

05

211

1 434

2 663

2 893

2 322

3 441

Na běžnou
činnost

-7 100

-1 367

4 803

-1 102

-3 827

-5 251

0

1 655

0

3 051

121

Volební

7 440

6 8 81

5 296

5 108

4 747

6 003

17

0

2 085

3 475

498

0

Jiné výdaje

2 600

2 040

496

329

1 300

506

4 800

4 800

4 800

4 700

3 313

5 494

40

41

0

79

134

4
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Příloha 9: Strana zelených – příjmy a v ýdaje od 1998 (v tis . Kč)
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Příloha 10: VÝVOJ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ VYBRANÝCH STRAN (V TIS. KČ)
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Zdroj: Výroční zprávy

Příloha 11: VÝVOJ darů ve VYBRANÝCH STRANách (V TIS. KČ)

Vývoj darů ve vybraných stranách (v tis. Kč)
KSČM

400 000

ODS
350 000

ČSSD

300 000

KDU-ČSL

250 000

US
US-DEU

200 000

DEU
150 000

ODA

100 000

SZ

50 000
98

99

00

01

02

03

04

05

Zdroj: Výroční zprávy
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Příloha 12: VÝVOJ PŘÍSPĚVKŮ ze státního rozpočtu VYBRANÝCH STRAN (V TIS. KČ)
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Zdroj: Výroční zprávy

Příloha 13: VÝVOJ ostatních příjmů VYBRANÝCH STRAN (V TIS. KČ)

Vývoj ostatních příjmů vybraných stran (v tis. Kč)
KSČM

300 000

ODS
ČSSD

250 000

KDU-ČSL
200 000

US
US-DEU

150 000

DEU
100 000

ODA
SZ

50 000

98

99

00

01

02

03

04

05

Zdroj: Výroční zprávy
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Depolitizace ústřední státní spr áv y v české republice

1 . Ú vo d

Přes značný reformní vývoj, který proběhl v České republice po roce 1989
zvláště v rámci územní veřejné správy1, nelze považovat reformu veřejné
správy v ČR za uzavřený proces, a to především na úrovni ústřední státní
správy.2 Jedním z nedokončených úkolů v rámci reformy veřejné správy v ČR
je eliminace stále vysoké míry politizace veřejné správy, a to jak na národní,
tak na regionální a místní úrovni.
Vysokou mírou politizace veřejné správy se rozumí vysoká míra diskrece
politických představitelů co do personálního obsazení jednotlivých míst ve
veřejné správě. V podmínkách české veřejné správy se tato vysoká míra diskrece projevuje např. personálními změnami na postech náměstků, ředitelů odborů či dokonce vedoucích oddělení a jednotlivých referentů v souvislosti se změnou politického vedení úřadu, zasahováním politiků do
tvorby konzistentních správních politik či zasahováním do probíhajících
správních řízení. Negativní důsledky, které vysoká míra politizace státní
správy přináší, pak jsou vytváření netransparentní a neefektivní regulace,
plýtvání veřejnými zdroji v řádech desítek miliard korun a z toho plynoucí
nízká míra důvěry veřejnosti ve veřejnou správu jako takovou.
Na druhou stranu je třeba říci, že jistá míra zasahování politiků do
personálního obsazení jednotlivých míst ve veřejné správě je žádoucí. Politická reprezentace především nese za výkon své funkce politickou odpovědnost, musí tedy mít možnost spolupracovat s osobami, které sdílejí
její politický program a které – například v případě ztráty důvěry – by měla
131
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mít možnost nahradit někým jiným. Není současně možné ponechávat
personální otázky ve veřejné správě na starost pouze byrokracii samotné:
důsledkem by mohl být vznik administrativního státu, tedy státu, v němž
fakticky vládnou nikým nevolení úředníci. Z těchto důvodů nelze – a není to
ani žádoucí – dosáhnout úplné depolitizace veřejné správy. Naopak, je třeba
najít funkční rovnováhu mezi politiky a úředníky.
Cílem této studie je pojmenovat příčiny stále přetrvávající vysoké míry
politizace veřejné správy v ČR a nalézt uskutečnitelné řešení tohoto problému. Oproti některým kritikům služebního zákona se autor domnívá,
že ani zachování statu quo (tj. další odkládání účinnosti či přímo zrušení
služebního zákona v platné podobě), ani realizace některých přístupů politiky tzv. nového veřejného managementu (New Public Management – NPM)
v personálním řízení ústřední státní správy v ČR by funkční rovnováhu
mezi rolemi politiků a úředníků ve veřejné správě rozhodně nepřineslo.
Proto autor zastává názor, že je nezbytné, aby zákon o státní službě vstoupil
v účinnost v plánovaném termínu, tedy k 1. lednu 2007. Vedle toho je ovšem
třeba implementaci služebního zákona doprovodit o některé další instituty,
které jsou popsány dále v textu.
Autor byl při zpracovávání této studie omezen především nemožností
provést rozsáhlejší kvalitativní nebo kvantitativní výzkum, který by odhalil
rozsah tohoto problému v ČR. Další omezení vyplynulo z nedostatku domácí
literatury, která by se tomuto tématu obšírněji věnovala. Tuzemští administrativisté problému politizace veřejné správy mnoho pozornosti nevěnují,
pokud se mu vůbec věnují.3 Navíc jak bylo ukázáno výše, problém má několik rozměrů, které není možné na poměrně úzkém formátu této práce uspokojivě vyčerpat. Proto se práce zaměřuje pouze na problematiku politizace
ústřední státní správy s tím, že problém politizace územní veřejné správy
ponechává stranou. Přesto je autor přesvědčen, že závěry a především praktická doporučení z této studie budou pro veřejnou politiku inspirativní.
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2 . Politiz ace ústře dní státní spr áv y
v ČR: příčiny, důsle dk y a dosavadní
přístu py

H i s t o r i c k ý o d k a z ko m u n i s m u

Zahraniční i někteří domácí autoři věnující se správním reformám
v postkomunistických zemích se vesměs shodují na tom, že hlavní příčinou
přetrvávající vysoké míry politizace veřejné správy v postkomunistických
zemích je především historický odkaz komunistické éry.4 Veřejná správa
byla v zemích bývalého sovětského bloku postavena na marxisticko-leninských zásadách úplného podřízení zaměstnanců ve veřejné správě politickému vedení komunistických stran, paralelní existence stranické a státní
byrokracie a sjednocení právního režimu zaměstnanců ve veřejné správě
s ostatními zaměstnanci.5
Toto hodnocení vystihuje i situaci v komunistickém Československu.
Plíživá komunizace veřejné správy, započatá již těsně po válce realizací
Košického vládního programu a květnovými volbami v roce 1946, nabrala
rychlý spád po komunistickém převratu v únoru 1948. Z veřejné správy byly
propuštěny (a často také politicky perzekvovány) osoby, u nichž panovalo
podezření, že se s novým režimem neztotožňují. Na jejich místo byly dosazeny loajální stranické kádry, často bez příslušné kvalifikace. Jednotlivé
stupně veřejné správy pak byly podřízeny dohledu stranických sekretariátů
příslušné úrovně.6
Formálně se komunizace veřejné správy projevila především zrušením
systému státní služby, jehož základem byla tzv. služební pragmatika z roku
1914 (zákon č. 15/1914 ř.z., o služebním poměru státních úředníků a státních
zřízenců), a to zákonem č. 66/1950 Sb., o pracovních a platových poměrech
státních zaměstnanců. Jak bylo patrno hned z úvodního ustanovení tohoto
zákona, cílem bylo založit právní poměry státních zaměstnanců na filosofii
zcela protichůdné dosavadnímu stavu: pracovní a platové poměry státních
zaměstnanců měly být nadále upraveny shodně, jako tomu bylo u ostatních
zaměstnanců.7 Tento obrat byl dokonán přijetím zákoníku práce (zákon
č. 65/1965 Sb., zákoník práce), který s účinností od 1. ledna 1966 učinil ze
zaměstnaneckých poměrů zaměstnanců ministerstev a jiných správních
133

Politicka korupce.indd 133

9/7/06 11:53:56 AM

Tr ansparentní procesy v politickém rozhodování

úřadů vztahy pracovněprávní. Důsledkem tohoto vývoje pak byl všeobecný
úpadek veřejné správy v komunistickém Československu, jehož následky
jsou patrné dodnes.

P o l i s t o pa d ov ý v ý voj : p o k r ač ová n í v n a s t o u p e n é c e s t ě

Neblahý stav komunistické veřejné správy byl hlavním důvodem, proč
vůči veřejné správě mezi veřejností a její politickou reprezentací po listopadu 1989 – jistě právem – panovala vysoká míra nedůvěry. Důsledkem této
nedůvěry byl vznik vnímání role politika jako odborníka na správní politiku, což se projevilo například ve volebních heslech, s nimiž šli někteří
propagátoři reforem v první polovině 90. let minulého století do parlamentních voleb („Nejsme jako oni!“, „Víme, chceme, dokážeme!“). Toto vnímání,
živené často nepoučenými mediálními komentáři, do značné míry přetrvává dodnes, byť se role politiků v průběhu doby výrazně proměnila. Dalším
důsledkem nedůvěry vůči zděděné veřejné správě byla snaha o personální
diskontinuitu s předchozím režimem projevující se v obměně vedení většiny ústředních orgánů státní správy.

•

•

Oba tyto jevy pak otevřely pomyslné dveře především k:
zásahům volených zástupců do tvorby koherentních a konzistentních
správních politik8, případně obcházením veřejné správy při vytváření
těchto politik9;
opakujícím se personálním destabilizacím veřejné správy v souvislosti
se změnami jednotlivých vlád, či dokonce koaličních ministrů, které
zasahují především:
1. ústřední státní správu až po úroveň vedoucích oddělení, či dokonce
referentů10,
2. vedení organizačních složek či příspěvkových organizací, které
jednotlivé ústřední orgány státní správy zřizují, či vedení jednotlivých
územních dekoncentrátů ústředních orgánů státní správy11,
3. vedení ústředních orgánů státní správy (§ 2 odst. 1 zákona č. 2/1969
Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
České republiky, ve znění pozdějších předpisů)12,

134

Politicka korupce.indd 134

9/7/06 11:53:56 AM

Depolitizace ústřední státní spr áv y v české republice

•

•

4. management společností s majetkovým podílem státu či územních samosprávných celků (veřejné podniky, fondy)13;
nezákonnému zasahování politiků do vrchnostenské činnosti státní
správy prostřednictvím personálního řízení úřadu či jinými, více či
méně skrytými intervencemi, a to jak na celostátní14, tak i na regionální
a místní úrovni (zde vinou spojeného modelu územní veřejné správy);
zasahování do průběhu zadávání veřejných zakázek, např. formou
účasti v hodnotících komisích k veřejným zakázkám, nerespektováním výsledku hodnocení a následným přidělením zakázky uchazeči,
kterého hodnotící komise nedoporučila, či jinými machinacemi s výběrem dodavatelů. Podobně politici zasahují i do rozdělování prostředků
z fondů EU či rozdělování dotací ze státního rozpočtu15.

Jako negativní důsledky vysoké míry politizace české veřejné správy lze
identifikovat především:
• vytváření netransparentní a neefektivní regulace;
• nízkou míru důvěry veřejnosti v nestranný výkon veřejné správy;
• plýtvání veřejnými zdroji v řádech desítek miliard korun16;
• neefektivní řízení veřejných podniků, ústavů a fondů vedoucí ke značným ekonomickým ztrátám;
• neschopnost veřejné správy reagovat na výzvy dnešní doby, jakými jsou
korupce, povodně či světový terorismus.
Vysoké míře politizace české veřejné správy na centrální úrovni dle
autora napomáhala skutečnost, že Ústavou ČR předvídaná zvláštní zákonná úprava právních poměrů státních zaměstnanců v ministerstvech a jiných
správních úřadech (čl. 79 odst. 2) zůstávala nenaplněná. Právní poměry
zaměstnanců ústředních orgánů státní správy se v porevolučním období
i nadále (a je tomu tak doposud) řídily zákoníkem práce z roku 1965, který
pouze prošel dílčí novelizací tak, aby vyhovoval změněným podmínkám
(konkrétně se jednalo o zákon č. 231/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje
zákoník práce a zákon o zaměstnanosti17).
Viděno optikou problému politizace veřejné správy je tato úprava právních poměrů zaměstnanců ústřední státní správy nedostatečná, neboť
nijak neřeší vztah mezi politiky a úředníky v rámci ústřední státní správy.
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•

•

Tato úprava především:18
nerozlišuje mezi zaměstnanci ústřední státní správy, kteří vykonávají
státní moc, a ostatními zaměstnanci (samozřejmě s výjimkou povinností, které do zákoníku práce zanesla shora uvedená novela). Osoby
zaměstnané v ústřední státní správě tak mají stejné právní postavení
jako zaměstnanci soukromých podniků, což mimo jiné znamená, že
nemají v zásadě žádnou zvláštní institucionální ochranu proti nezákonným politickým tlakům na výkon jejich funkce, než jaká vyplývá z příslušných ustanovení zákoníku práce (především ustanovení týkajících
se podání výpovědi zaměstnanci zaměstnavatelem pouze za podmínek
stanovených zákonem).
nerozlišuje, kde leží hranice mezi sférou profesionální byrokracie a politiky, jinými slovy, kdo je ještě kariérní úředník a kdo už osoba dosazená
na dané funkční místo na základě politických dohod.
1. Zatímco především z ústavních předpisů (srv. např. článek 68 Ústavy
ČR) je zřejmé, že ministr je zpravidla politik, již není jasné (či spíše: stávající právní úprava k tomu mlčí), zda by náměstkové neměli být kariérními úředníky či zda mají být politicky obsazována místa vedoucích
odborů či oddělení. Stávající praxe je dle toho také rozkolísaná.
2. Dále není určeno, zda by v čele dalších ústředních orgánů státní
správy měl stát politik, nebo odborník. Opět platí, že některé orgány jsou
obsazovány podle odborného klíče, v jiných případech je vedoucím jmenován politik.
3. Stejně tak není jasné, kdo by měl řídit organizační složky či příspěvkové organizace zřizované jednotlivými ústředními orgány státní
správy, jakož i jednotlivé územní dekoncentráty (tedy zda by obsazování
vedení těchto organizačních složek mělo podléhat politické diskreci,
nebo nikoliv).
4. Konečně, tato právní úprava nepamatuje ani na obsazování míst
ve vedení veřejných podniků, ústavů a fondů.19 Mají být obsazována (byť
bývalými) politickými představiteli? Nebo by měla být řízena profesionálními manažery?
Z těchto důvodů nepřispívá tato úprava k tomu zásadnímu, čemu by měla

sloužit. Tím je stabilizovaný profesionální, politicky odpovědný a současně
politicky neutrální výkon úřední moci na úrovni ústřední státní správy ČR.
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S l u ž e b n í z á ko n : ko l a p s p ř e d c í l e m ?

Jednotlivé polistopadové vlády si tento nežádoucí stav zřejmě uvědomovaly, výsledkem reformních snah však po dlouhou dobu byly pouze nenaplněné proklamace v programových prohlášeních. Na vině byla především
nedostatečná politická vůle na straně politické reprezentace (jejíž příčiny
je možno hledat ve shora uvedené nedůvěře politické reprezentace vůči
veřejné správě) či reformě nepříznivé vnější okolnosti (především makroekonomická nestabilita).
Tak už první vláda Václava Klause (1992 – 1996) se chtěla „soustředit…
na skutečně koncepční makroregulaci, která je pravou funkcí moderního
státu.“ Předpokladem toho mělo být „i zkvalitnění samotné státní správy,
zvýšení její profesionality, jejího technického a informačního vybavení
a obnovení její prestiže ve veřejnosti.“ Z tohoto důvodu se vláda zavázala, že
„urychleně připraví návrh zákona o právním postavení pracovníků státní
správy, v němž budou zakotveny jak nároky na tyto pracovníky a jejich povinnosti, tak určitá kompenzační opatření, zabezpečující stabilitu a nezávislost
jejich postavení.“20 Výstupem její činnosti byl návrh zásad zákona o právním
postavení pracovníků státní správy postavený na kariérním systému a definitivě, což se nakonec ukázalo jako politicky neprůchodné. Vláda návrhy
paragrafového znění tohoto zákona nakonec ani neprojednala.21
Podobně Klausova druhá vláda (1996 – 1998) deklarovala, že „hodlá
věnovat zvýšenou pozornost i aparátu veřejné správy s cílem zlepšit jeho
profesionalitu a obnovit jeho prestiž.“ Za tímto účelem měla připravit návrh
služebního zákona, „v němž bude upraveno postavení pracovníků státní
správy, jejich povinnosti a nároky.“ Důraz chtěla vláda „klást na respektování jejich politické a stranické nezávislosti.“22 Pokračující legislativní práce
na služebním zákonu v rámci pracovní skupiny ministerstva práce a sociálních věcí ale zůstaly nevyužity, neboť vláda vinou rozpadu koalice podala
30. listopadu 1997 demisi.
Konečně úřednická vláda Josefa Tošovského (1998) se také přihlásila
„k myšlence reformovat veřejnou správu“ a byla „připravena pro její realizaci učinit maximum,“23 v rámci svého omezeného mandátu však s žádným
konkrétním návrhem přijít nestačila.
Až sociálnědemokratická vláda Miloše Zemana (1998 – 2002) dokázala
připravit a hlavně prosadit takový návrh zákona o státní službě, který se
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shora položené otázky vzájemného postavení politiků a úředníků v rámci
ústřední státní správy snažil řešit koherentně a konzistentně. V programovém prohlášení si dala vláda za úkol vynaložit „maximální úsilí na zastavení tendencí vedoucích k podceňování až pohrdání veřejnou správou a přispění k obratu od veřejné správy jako byrokratického orgánu, který obtěžuje
občany, k veřejné správě, která občanovi slouží při vytváření podmínek jeho
individuálního života i jeho života jako člena společnosti.“ Proto se vláda
rozhodla předložit zákon o státní službě, který měl klást na státní zaměstnance vysoké nároky, na druhé straně je měl „chránit při výkonu jejich
náročné činnosti.“24 Návrh zákona byl vládou předložen do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR 8. 12. 2000 (sněmovní tisk č. 792); vyhlášen byl
po ve Sbírce dne 28. 5. 2002 jako zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních
zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců
a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).25
Deklarované důvody vzniku návrhu služebního zákona byly kromě
jiného následující:
• chybějící, Ústavou ČR (jmenovitě článkem 79 odst. 2) předjímaná
zákonná úprava právních poměrů státních zaměstnanců na ministerstvech a jiných správních úřadech;
• opakující se personální destabilizace veřejné správy jako důsledek parlamentních voleb, kdy určitá funkční místa ve veřejné správě byla brána
jako kořist politických stran;
• živelný charakter interního organizačního uspořádání ústředních státních úřadů, nejednotná organizace a řízení lidských zdrojů, nedostatečné vymezení nestrannosti a politické nezávislosti zaměstnanců ve
veřejné správě a nízká stabilita jejich pracovních poměrů;
• časté zadávání úkolů, za které jsou jinak ze zákona odpovědná ministerstva, popřípadě jiné ústřední orgány státní správy, soukromým subjektům za úplatu;
• nevyhovující systém odměňování zaměstnanců ve veřejné správě, založený na subjektivním posuzování náročnosti práce a nízké nárokové
složce platu;
• požadavek EU směrem k účinnému fungování státních institucí, které
by garantovaly aplikaci práva EU a politik EU. Jeho realizace měla být
umožněna právě prostřednictvím právní úpravy státní služby.
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Shora uvedené důvody pak ovlivnily i vůdčí principy návrhu zákona
o státní službě. Jedním z nich měl být princip jednotnosti organizace, řízení
a kontroly státní služby s tím, že politický vliv měl být „výrazněji“ oslaben.
Tyto depolitizační záměry se do znění zákona nakonec promítly tak,
že členové vlády a vedoucí Úřadu vlády ČR získali výslovně pouze následující oprávnění, týkající se zásahů do personálních otázek ústřední státní
správy:
• ukládat příslušnému státnímu tajemníku služební úkoly (§ 9 odst. 5 SZ);
• zasahovat do vydávání právních předpisů obsahujících závazné příkazy
k výkonu státní služby (§10 odst. 3 SZ);
• účastnit se jako osoby, s nimiž se má dohodnout příslušný personální
ředitel, rozhodování o jmenování a odvolání představených z funkce
a zařazení státních zaměstnanců mimo službu z organizačních důvodů
(§ 12 odst. 3 ve spojení s § 37 písm. e, f, g SZ);
• získávat od personálního ředitele na požádání informace týkající se i
ostatních organizačních věcí služby a služebních vztahů (§ 12 odst. 4 SZ);
• účastnit se přípravy návrhu systemizace a návrhu organizační struktury
vlastních služebních úřadů (tedy ministerstev a Úřadu vlády) (§ 16 odst.
2 SZ);
• účastnit se jako osoby, s nimiž se má dohodnout generální ředitel, rozhodování o jmenování a odvolání státního tajemníka a jeho zástupce
z funkce (§ 53 odst. 4 SZ);
• ukládat, řídit a kontrolovat plnění služebních úkolů, které státní zaměstnanci plní, a dávat státním zaměstnancům závazné příkazy k výkonu
služby (§ 68 odst. 1 – 4);
• určovat platový tarif, promíjet kvalifikační požadavky pro zařazení do
platové třídy a přiznávat, zvyšovat, snižovat nebo odnímat osobní příplatek osobám, které jsou vyjmenované v § 2 odst. 3 písm. a) až d)26
(§ 172, 173 a 181 SZ), a dále určit svým náměstkům, resp. zástupci výši příplatku za vedení (§ 174 odst. 4). S tím souvisí oprávnění navrhovat v rámci
systemizace počet míst a objem prostředků pro osoby vyjmenované
v § 2 odst. 3 písm. a) až d) (§ 190 odst. 1 SZ);
• podílet se spolu s generálním ředitelem na služebním hodnocení
státního tajemníka a jeho zástupce (§ 196 odst. 4 SZ).
S výjimkou vybraných ustanovení zákona, jež vstoupila v účinnost dnem
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vyhlášení zákona ve Sbírce, měl podle původního znění zákon vstoupit
v účinnost dne 1. ledna 2004. Několika novelami zákona (počínaje zákonem č. 281/2003 Sb.) však byla účinnost zákona neustále odkládána s tím,
že posledním termínem, kdy by měl zákon vstoupit v účinnost, je 1. leden
2007. Ani tento termín však nemusí být definitivní.

3. Rozbor jednotliv ých řešení problému

R á m e c a n a lý z y

Tato kapitola se zaměřuje na otázku, jaká opatření je žádoucí přijmout
tak, aby výkon veřejné moci v rámci ústřední státní správy ČR získal stabilizovaný profesionální, politicky odpovědný a přitom politicky neutrální charakter. Konkrétně to znamená, že by mělo být zabráněno:
• nepředvídaným zásahům volených zástupců do tvorby koherentních
a konzistentních správních politik;
• opakujícím se personálním destabilizacím ústřední státní správy;
• nezákonným zásahům politiků do vrchnostenské činnosti státní správy;
• zasahování do řádného průběhu zadávání veřejných zakázek, do rozdělování prostředků z fondů EU a dotací ze státního rozpočtu nad rámec
vymezený pro případné zásahy politikům zákonem.
Eliminace těchto negativních projevů vysoké míry politizace ústřední
státní správy v ČR by pak měla přinést následující užitek:
• zvýšení kvality správních politik přijímaných na centrální úrovni;
• zvýšení míry důvěry veřejnosti v nestranný výkon veřejné správy na centrální úrovni;
• efektivnější vynakládání prostředků ze státního rozpočtu;
• zvýšení výkonu veřejných podniků, ústavů a fondů;
•

posílení schopnosti ústřední státní správy řešit současné společenské
problémy.
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Jde o nalezení funkční rovnováhy mezi politiky a úředníky zejména v následujících oblastech:
• zvláštní institucionální ochrana profesionální byrokracie proti nezákonným politickým tlakům na výkon jejich funkce. Tato opatření by
měla postihnout nedostatečnou ochranu profesionální byrokracie
co do nezákonných zásahů do jejich rozhodování při plnění zákonem
uložených povinností a nedostatečnou stabilitu zaměstnaneckého
poměru zaměstnance ústředních orgánů státní správy;
•

vymezení hranice mezi sférou profesionální byrokracie a politiky. Jinými
slovy jde o vymezení toho, která služební místa by měla být politická
(a při jejichž obsazování by mělo mít hlavní slovo politické uvážení)
a která by měla být obsazována kariérními úředníky (přičemž by platil
požadavek na stabilitu jejich poměru ke svému zaměstnavateli).

Tyto požadavky na opatření, jejichž přijetí je žádoucí z důvodu dosažení
funkční rovnováhy mezi politikou a administrativou, jsou současně úhelným kamenem, jímž bude autor poměřovat následující varianty řešení:
• Varianta „nulová“: pokračování stávající politiky. I nadále lze jistě
zachovávat status quo a jen jej modifikovat tak, aby splňoval požadavky
kladené na úředníky ústředních orgánů státu z hlediska jejich nezávislosti na momentální politické situaci (například tím, že by byly přijaty
normy organizačního charakteru oddělující politickou sféru od sféry
úřednické). Tato varianta by obnášela i zrušení zákona o státní službě
v platné podobě.
• Varianta „radikální“: přístupy tzv. nového veřejného managementu
(New Public Management). Je možné vzít za inspiraci postupy prosazované v rámci reforem souhrnně pojmenovaných New Public Management a nechat personální řízení na vedoucích jednotlivých správních
úřadů s tím, že zaměstnanci budou proti politické diskreci v politických
otázkách chráněni pouze do té míry, do jaké poskytují ochranu pracovněprávní předpisy.
• Varianta „progresivní“: implementace zákona o státní službě doplněná
o některé inovativní prvky. Je třeba stále počítat také s variantou, že zbylá
ustanovení zákona o státní službě vstoupí v účinnost k 1. lednu 2007. Jak
se ukáže dále, samotné uvedení zákona o státní službě do praxe ke shora
uvedenému cíli nepřispěje. Proto autor navrhuje doplnit implementaci
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služebního zákona o některá další doplňková opatření, která jsou dle
jeho názoru s to lépe přispět k nalezení funkční rovnováhy mezi politiky
a profesionální byrokracií.

Z h o d n o c e n í j e d n o t l i v ýc h va r i a n t
Va r i a n ta „ n u l ová“ : p o k r ač ová n í s táva j í c í p o l i t i k y

Je-li cílem nalezení rovnováhy mezi politikou a byrokracií v ústředních orgánech státní správy v ČR, pak je třeba se v první řadě zamyslet nad
tím, zda je vůbec nutné, aby vstoupil v účinnost služební zákon ve stávající
podobě. Jistě se najdou kritici stávající podoby zákona o státní službě, kteří
namítnou, že zvláštní zákon o státní službě v zásadě není potřeba, odkazujíce přitom na některé vyspělé demokratické státy, kde státní službu zvláštní
zákon neupravuje (například Velká Británie, kde řízení státní správy stále,
nutno dodat, že pouze formálně, patří k výsadám panovníka).27
Myslitelná by totiž mohla být i varianta zachování statu quo s tím, že
by, za prvé, obecná úprava zaměstnaneckého poměru, obsažená v zákoníku
práce, ve vztahu k zaměstnaneckému poměru státních úředníků prošla určitými modifikacemi, které by spočívaly jednak v posílení ochrany proti nezákonným zásahům do jejich rozhodování, jednak v posílení stability jejich
zaměstnaneckého poměru. Těmito modifikacemi by mohla být např.:
• úprava odmítnutí vykonání příkazu k výkonu služby ze strany představených (včetně politického vedení) v zákoníku práce, analogická úpravě
obsažené v § 68 služebního zákona;
• ztížení možnosti dát zaměstnanci výpověď pro nadbytečnost, jakož i z jiných důvodů, které jsou nejčastěji zneužívány pro odstranění politicky
nepohodlných osob.
Současně by byly přijaty novely příslušných předpisů, jež by obsahovaly zvláštní úpravu obsazování míst vedoucích zaměstnanců na ministerstvech a dalších ústředních orgánech státní správy, jakož i ve vedení veřejných podniků, ústavů a fondů. Tyto novely by se musely opírat o výsledek
veřejné diskuse, jejímž cílem by bylo specifikovat, která funkční místa jsou
obsazována politiky a která na základě odborného klíče postupem vylučujícím politický zásah.
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Autor je toho názoru, že zachování statu quo, kdy by se právní poměry
zaměstnanců ústředních orgánů státní správy řídily jako doposud upraveným zákoníkem práce, je absolutně nežádoucí. Důvodem tu jsou především zvláštnosti postavení těch zaměstnanců ústřední státní správy, kteří
se podílejí na výkonu veřejné moci, oproti ostatním zaměstnancům. Tyto
zvláštnosti je pak nutné upravit odlišně od úpravy ostatních zaměstnanců.
Jde zejména o následující otázky:
• výběr vhodných kandidátů na státní službu, jejich příprava a jmenování,
•
•

•
•
•
•
•

•

hodnocení a kariérní postup, jakož i zvláštní úprava rozvázání služby;
změny služby včetně přeložení;
zvýšené etické požadavky kladené na státní zaměstnance. S tím souvisí
otázky týkající se přijímání darů, jednání ve střetu zájmů, neslučitelnost
funkcí, post-funkční omezení, souběžný výkon jiných aktivit apod.;
s tím související zproštění služby v případě sdělení obvinění z trestného
činu;
otázka disciplinárního řízení;
případné omezení některých základních práv při výkonu služby a naopak,
privilegia;
zadávání závazných příkazů k výkonu služby jak ze strany přímých nadřízených, tak především ze strany politického vedení;
plánování počtů a v návaznosti na to i odměňování státních zaměstnanců v souvislosti s napojením státní služby na státní rozpočet (systemizace);
odměňování a jiné materiální výhody atd.

Je zřejmé, že tyto otázky v zákoníku práce (jak v tom stále účinném, tak
i v „novém“) řešeny nejsou a ani být nemohou, má-li zákoník práce zůstat
soukromoprávním kodexem upravujícím především vztahy mezi zaměstnavateli – soukromými fyzickými a právnickými osobami – a zaměstnanci.
Jinými slovy, jde o natolik specifické otázky, že je absolutně nezbytné, aby
zde platila výhrada zvláštního (služebního) zákona.
Pokud jde o související vymezení „politických“ a „nepolitických“ funkčních míst v dílčích zákonných úpravách, pak je nasnadě následující kritika:
• veřejná diskuse na toto téma by trpěla skutečností, že v současnosti v české
administrativistice neexistuje dostatečně rozpracovaná teorie toho, kam
až by měl ve veřejné správě sahat vliv politické reprezentace. Důsledkem
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•
•

•

této skutečnosti by proto nutně musela být nesystémovost této úpravy;
dílčí zákonné úpravy by nutně vedly k roztříštěnosti přijaté úpravy, která
by se s dalšími dílčími novelami dále prohlubovala;
pokud by nebyla přijata shora uvedená úprava zákoníku práce, lze se
domnívat, že by se toto dílčí řešení minulo účinkem (podmíněnost účinnosti úpravy);
v úvahu je třeba vzít i nevůli politické reprezentace diskutovat o omezení
vlivu na personální obsazení klíčových míst v ústřední státní správě,
a tedy i vůbec připustit změnu úpravy (politická nepřijatelnost úpravy).
Proto je třeba tuto variantu odmítnout a zaměřit se na jiné alternativy.

Va r i a n ta „ r a d i k á l n í “ : p ř í s t u p y N e w P u b l i c M a n ag e m e n t

Kritici služebního zákona se často rekrutují z řad zastánců radikálních
reforem veřejné správy inspirovaných tzv. novým veřejným managementem
(New Public Management – NPM). Jedná se o souhrnné a jistě poněkud paušalizující označení reformních snah ve veřejné správě, které se začaly objevovat již v 80. letech minulého století v některých zemích OECD a jejichž
celkovým cílem bylo zvýšení efektivnosti veřejné správy. Ideově tyto snahy
čerpaly z některých proudů ekonomické vědy (především z nové institucionální ekonomie, ale i teorie řízení). Základní myšlenka, která tento směr
charakterizuje, tj. že řízení (management) ve veřejném sektoru se v podstatě neliší od řízení (managementu) v sektoru soukromém28, pak nachází
svůj odraz i v personální politice, kterou NPM prosazuje. Zjednodušeně jde
o následující: do vedoucích pozic ve veřejné správě by měly být najímány
osoby na základě manažerských smluv na dobu určitou. Vázány by měly být
především povinností plnit určité měřitelné ukazatele úspěchu, na druhou
stranu mají mít relativně volnou ruku při personálním vedení své organizace: mohou zaměstnávat, koho potřebují, i propouštět toho, kdo nezapadá
do jejich manažerského plánu.
Tento přístup sice může krátkodobě přinést pozitivní změny v podobě zvýšení efektivity dané organizace, současně však v dlouhodobém
horizontu přináší výraznou personální destabilizaci veřejné správy: buď
v podobě politizace veřejné správy, jsou-li na jednotlivá místa dosazovány
politicky spřízněné osoby, nebo v podobě klientelizmu, obsazují-li se pozice
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zaměstnanci osobně zavázanými vedoucímu. Extrémním výsledkem tohoto
procesu pak může být tzv. systém spoils, známý z historie americké administrativy.29
Je proto zřejmé, že tato politika je zcela v protikladu se shora uvedenými reformními cíli, protože by nepřispěla ke zvláštní institucionální
ochraně profesionální byrokracie proti nezákonným politickým tlakům
na výkon jejích funkcí. Především požadavek na flexibilitu zaměstnávání ve
veřejné správě při plnění úkolů zadaných vedoucímu na základě manažerské smlouvy by vyžadoval přijetí takové úpravy zaměstnaneckého poměru,
která by se prakticky nelišila od stávajícího stavu, který, jak bylo uvedeno
výše, je nežádoucí. Tuto flexibilitu by pak ani nebyla s to vyvážit případná
ochrana proti nezákonným zásahům do rozhodování při plnění zákonem
uložených povinností.
Zároveň by nepřispěla ani k vymezení hranice mezi sférou profesionální
byrokracie a politiky. Výběr vedoucích pracovníků na jednotlivé stupně
řízení ve veřejné správě, jak ukazuje stávající praxe (viz výše), by i nadále nejspíš probíhal dle stranických preferencí, a nikoliv na základě předem stanovených odborných kritérií. Je dokonce možné, že by se praxe obsazování
vybraných pozic v ústřední veřejné správě postupně ustálila na mnohem
vyšším stupni politické diskrece v personálních otázkách, než jak tomu
bylo doposud.
Přičte-li se k tomu, že toto reformní hnutí v zásadě nebere v úvahu zvláštnosti postavení těch zaměstnanců ústřední státní správy, kteří se podílejí
na výkonu státní moci, a proto by zřejmě nebyly výslovně upraveny specifické státněslužební otázky uvedené shora, je třeba tuto variantu odmítnout jako absolutně nežádoucí.

Varianta „progresivní“: implementace zákona o státní službě

Při hledání funkční rovnováhy mezi rolí politiků a úředníků ve veřejné
správě je třeba stále počítat s variantou, že zákon o státní službě (většina
jeho dosud neúčinných ustanovení) vstoupí v účinnost k 1. lednu 2007.
Otázkou potom je, zda služební zákon přinese kýženou ochranu úředníků
proti nezákonným politickým tlakům na výkon jejich funkce, realizující
se ochranou proti nezákonným zásahům do jejich rozhodování při plnění
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zákonem uložených povinností a zvýšenou stabilitou jejich zaměstnaneckého poměru, a současně zda přispěje k vymezení hranice mezi sférou
profesionální byrokracie a politiky.
Na jednu stranu je na místě určitá skepse. Jak totiž ukazují zkušenosti
z těch zemí střední a východní Evropy, které již služební zákony v porevolučním období uvedly do praxe, služební zákony v postkomunistickém
prostoru automaticky nepřinášejí kýženou depolitizaci veřejné správy.
Důvodem je především skutečnost, že nové vlády opětovně odmítaly
spolupracovat s po předchůdcích „zděděnou“ byrokracií a při provádění personálních změn ustanovení služebních zákonů buď obcházely, nebo v nich
hledaly mezery.30 Lze proto předpokládat, že v České republice i přes případný vstup zákona o státní službě v účinnost povedou změny ve vládních
pozicích, ať už vyvolané volbami, nebo ministerskými rošádami v průběhu
volebního období, k pokusům o další personální změny v ústřední státní
správě.31
Na druhou stranu ale platí, že zákon o státní službě v platné podobě
významnou měrou naplňuje shora uvedené požadavky na žádoucí právní
úpravu. Tento zákon především poskytuje státním zaměstnancům potřebnou míru ochrany proti nezákonným politickým tlakům na výkon jejich
funkce tím, že upravuje vydávání služebních předpisů, které stanoví rozsah
oprávnění představených dávat státním zaměstnancům závazné příkazy
k výkonu služby (§ 10 zákona o státní službě). Služební předpisy nesmí být
v rozporu s právními předpisy (§ 10 odst. 5), musí být veden jejich přehled
(§ 10 odst. 6) a zaměstnanci s nimi musí být řádně seznámeni (§ 10 odst. 7).
Dále upravuje ukládání služebních příkazů (§ 68) a zvláště pak postup
při vyřizování příkazu, který je v rozporu s právními předpisy nebo služebními předpisy. Tak podle § 68 odst. 4 služebního zákona, má-li státní
zaměstnanec za to, že vydaný příkaz je v rozporu s právními předpisy nebo
služebními předpisy, je povinen dříve, než tento příkaz začne plnit, na to
upozornit bezprostředně nadřízeného představeného, vyššího představeného, člena vlády nebo vedoucího Úřadu vlády. Není-li zjednána náprava,
je státní zaměstnanec povinen provést upozornění písemně. Trvá-li bezprostředně nadřízený představený, vyšší představený, člen vlády, který
služební úřad řídí, nebo vedoucí Úřadu vlády na splnění příkazu, je povinen vydat příkaz státnímu zaměstnanci písemně. Požádá-li státní zaměstnanec služební orgán, aby písemné upozornění a písemný příkaz byly
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uloženy v jeho osobním spisu, je služební orgán povinen žádosti vyhovět.
Zákon kromě toho stanoví, že státní zaměstnanec nesmí plnit příkaz, který
odporuje věrnosti České republice (§ 61 odst. 1 písm. a/ část věty za středníkem služebního zákona) nebo jestliže by jím došlo ke spáchání trestného
činu, přestupku, popřípadě jiného správního deliktu (§ 68 odst. 5 služebního zákona).
Dalším pozitivem této normy je i zákonem stanovené právo státního
zaměstnance domáhat se zákonným způsobem práv vyplývajících ze služebního poměru (§ 63 odst. 2 písm. i) a zákaz postihu či znevýhodňování
státního zaměstnance služebním úřadem za to, že se těchto práv domáhá
(§ 80 odst. 4). Toto oprávnění (a souběžný zákaz) mohou hrát roli právě při
obraně státního zaměstnance proti nezákonným zásahům do jeho rozhodovací činnosti.
Za jistý nedostatek platné právní úpravy státní služby lze naopak považovat úpravu zajišťující stabilitu služebního poměru, jmenovitě jeho skončení
z důvodu organizačních a úsporných opatření, jejichž důsledkem je snížení
počtu státních zaměstnanců (§ 55 odst. 1 písm. c/ služebního zákona). Tato
úprava dle názoru autora výraznější míru stability služebního poměru státních zaměstnanců oproti stabilitě zaměstnaneckého poměru upraveného
zákoníkem práce neposkytuje, a proto by ji bylo možné zneužít pro účely
personálních čistek na úřadech v souvislosti s volbami či pouze změnou
politického vedení ministerstev.32
Naopak jako pozitivní lze hodnotit úpravu skončení služebního poměru
z toho důvodu, že zaměstnanec dlouhodobě nedosahuje požadovaných
pracovních výsledků. Zde se jako jistě žádoucí pojistka jeví ustanovení § 55
odst. 1 písm. c/, podle nějž služební orgán skončí se státním zaměstnancem
služební poměr, nevykonává-li tento podle výsledku dvou po sobě jdoucích
služebních hodnocení řádně službu. Dalším pozitivem služebního zákona
je pak úprava odvolání představeného z jeho služebního místa (§ 42 odst. 3),
kde zákon taxativně stanoví důvody, pro které může být představený odvolán (výjimkou jsou vedoucí zastupitelského úřadu a generální ředitel státní
služby a zástupce generálního ředitele, kteří mohou být odvoláni z jakýchkoliv důvodů nebo bez uvedení důvodů – § 42 odst. 5, resp. 6).
Zákon o státní službě v platné podobě rovněž vymezuje hranici mezi
sférou profesionální byrokracie a politiky především tím, že kromě jiného
dává členům vlády a vedoucímu Úřadu vlády ČR:
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právo účastnit se jako osoby, s nimiž se má dohodnout příslušný personální ředitel, rozhodování o jmenování a odvolání představených
z funkce (§ 9 odst. 3 SZ) a zařazení státních zaměstnanců mimo službu
z organizačních důvodů (§ 12 odst. 3 ve spojení s § 37 písm. e/, f/, h/ SZ);
právo účastnit se jako osoby, s nimiž se má dohodnout generální ředitel,
rozhodování o jmenování a odvolání státního tajemníka a jeho zástupce
z funkce (§ 53 odst. 4 SZ).

Současně stanoví, že představeným může být jmenován jen státní zaměstnanec (§ 9 odst. 9 SZ, který uvádí i výjimky z tohoto pravidla) a v § 42 pak toto
jmenování dále podmiňuje dalšími okolnostmi. Těmi jsou jednak skutečnost, že nelze na místo představeného jmenovat fyzickou osobu, která se
v minulosti provinila porušováním lidských práv a svobod (§ 42 odst. odst.
1 SZ), jednak, a to je z pohledu problému politizace veřejné správy daleko
důležitější, výsledek veřejného výběrového řízení, do nějž se mohou přihlásit pouze zákonem zmíněné osoby (§ 42 odst. odst. 2). V této souvislosti je
třeba rovněž zmínit i zákaz uložený představeným, a to po dobu trvání služebního poměru vykonávat funkci v politické straně nebo politickém hnutí
(§ 64 služebního zákona). Tím se prostor pro čistě politické obsazování
těchto míst výrazně zužuje.
Ze zákona lze dále dovodit, že politickými funkcemi (tedy funkcemi, na
něž se nevztahují až na některé výjimky ustanovení služebního zákona a kde
tedy diskrece volených zástupců v personálních otázkách může být vysoká)
se rozumí především funkce náměstka ministra, vedoucího kabinetu
ministra a poradce ministra, tiskového mluvčího člena vlády, dále zástupce
vedoucího Úřadu vlády, jakož i vedoucího kabinetu vedoucího Úřadu vlády
a poradce vedoucího Úřadu vlády (§ 2 odst. 2 služebního zákona). Státními
zaměstnanci nemusí být ani představení vykonávající v zahraničí službu na
dobu určitou a představený vykonávající službu na dobu určitou jako člen
Rady Českého telekomunikačního úřadu (§ 9 odst. 9 služebního zákona).
Konečně zákon jako takový se nevztahuje ani na členy vlády a člena Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání (§ 2 odst. 1 zákona o státní službě).
Pokud jde o vedoucí dalších ústředních orgánů státní správy33, má tato
úprava zásadní pozitivní dopad spočívající v tom, že s výjimkou členů Rady
Českého telekomunikačního úřadu a vedoucího Úřadu vlády ČR se musí
vždy jednat o státní zaměstnance, tedy „profesionální úředníky“. Na vedou148

Politicka korupce.indd 148

9/7/06 11:54:00 AM

Depolitizace ústřední státní spr áv y v české republice

cího Úřadu vlády se totiž zákon o státní službě s výjimkou odměňování
a „politických“ oprávnění (§ 2 odst. 1 SZ) nevztahuje a členem Rady Českého telekomunikačního úřadu pak státní zaměstnanec nutně být nemusí
(§ 9 odst. 9 služebního zákona ve spojení s § 42 odst. 2 poslední věta). Vláda
(respektive prezident na návrh vlády v případě ČSÚ a ÚOHS) tak na vedoucí
místa v těchto orgánech státní správy musí jmenovat osoby, které kromě
jiného splňují předpoklady ke jmenování do služby uvedené v § 30 zákona
o státní službě, jakož i předpoklady uvedené v § 42 odst. 1 a především odst.
2. Tím je opět prostor pro čistě politické nominace výrazně užší.
Naopak zákon o státní službě ani jiná právní norma neřeší obsazování
míst ve vedení veřejných podniků, ústavů a fondů s ohledem na to, zda
tato místa mají být obsazována (byť bývalými) politickými představiteli,
nebo mají být řízena profesionálními manažery. Přitom, jak bylo ukázáno
výše, jde o jednu z oblastí, kde je dopad výrazné politizace veřejné správy
obzvláště ekonomicky citelný.
Vzhledem k různosti právních forem, které tyto právnické osoby mohou
mít34, a z toho plynoucím rozdílům v úpravě jmenování jejich orgánů zřejmě
nelze uvažovat o komplexní právní úpravě. Do značné míry zde platí to,
co bylo uvedeno shora v případě „nulové“ varianty. Taková úprava by totiž
nutně musela být nesystémová, roztříštěná, zřejmě by se minula účinkem
a především, byla by politicky těžko průchozí. Proto je třeba uvažovat o jiných alternativách, mezi které by například mohl patřit program Senior
Executive Service, samozřejmě uzpůsobený specifickým potřebám ústřední
české státní správy35, či jiná opatření (viz dále – závěr kapitoly).
I přes shora zmíněné výtky na adresu služebního zákona lze říci, že tento
zákon přináší dosud bezprecedentní řešení problému politizace veřejné
správy v ČR a je značným příslibem pro vytvoření funkční rovnováhy mezi
politiky a úředníky. Jednak chrání úředníky, kteří vykonávají státní moc
v ústřední veřejné správě, proti nezákonným politickým tlakům tím, že jim
poskytuje ochranu proti nezákonným zásahům do jejich rozhodování při
plnění zákonem uložených povinností a nastavuje pravidla pro ukončení
služebního poměru, a jednak vede k poměrně jasnému vymezení hranice
mezi sférou profesionální byrokracie a politiky. Vedle toho zavádí instituty,
které sice neplní přímo roli při řešení problému politizace veřejné správy, na
druhou stranu však posouvají českou ústřední státní správu mezi vyspělé
evropské administrativní systémy. Na mysli zde má autor např. nástroje
149
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moderního personálního řízení, jimiž jsou např. výběr vhodných kandidátů
na státní službu a jejich služební příprava, hodnocení a úprava kariérního
postupu či úprava etických požadavků kladených na státní zaměstnance.
Z těchto důvodů lze konstatovat, že přínos této normy pro praxi výrazně převáží náklady, které budou s uvedením zákona v účinnost spojené, a proto by
měl vstoupit v účinnost nejpozději 1. ledna 2007 tak, jak to předvídá v současnosti platné znění zákona.
Vedle implementace služebního zákona do praxe by k nalezení funkční
rovnováhy mezi politiky a úředníky v rámci ústřední veřejné správy přispělo podle autora i zveřejnění těch funkčních míst, která jsou považována
za politická, tj. těch, při jejichž obsazování se uplatňuje diskreční pravomoc
volených zástupců. Tato místa musí být předem známá veřejnosti tak, aby
bylo možné kontrolovat jejich obsazování a současně vyvozovat odpovědnost na straně těch osob, které jsou na tato místa jmenovány.
Tato místa by dále měla být obsazována pouze takovými osobami, které
prošly výběrem, který je analogický výběru státních zaměstnanců. Cílem
je, aby se na tato funkční místa dostali pouze ti političtí kandidáti, kteří
splňují kvalifikační požadavky kladené na státní zaměstnance.
Konečně k tomu, aby služební zákon dosáhl cílů, které mu zákonodárce
vytýčil, je jako conditio sine qua non budování důvěry veřejnosti a politické
reprezentace ve schopnosti ústřední státní správy plnit ty úkoly, které od ní
společnost očekává. Dokáže-li ústřední státní správa veřejnost přesvědčit,
že tyto je úkoly schopna plnit, pak by již nic nemělo bránit plné implementaci služebního zákona.

4 . ZÁVĚR A DOPORU Č ENÍ

Cílem této studie bylo poukázat na příčiny přetrvávající vysoké míry
politizace ústřední státní správy v ČR a nalézt uskutečnitelné řešení tohoto
problému. Autor sdílí mezi správními vědci převažující názor, že za hlavní
příčinu vysoké míry politizace ústřední státní správy je třeba považovat
150
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dědictví komunistické správy založené kromě jiného na myšlence sjednocení právního režimu zaměstnanců ve veřejné správě s ostatními zaměstnanci. Nevůle polistopadových vlád na tomto něco měnit pak byla dána
přetrvávající nedůvěrou politických elit ve schopnosti veřejné správy a s ní
související snahou o personální diskontinuitu s předchozím režimem.
Otevřely se tak dveře k vysoké míře zasahování politiků do chodu veřejné
správy, čemuž pak lze dávat za vinu současný neblahý stav a plýtvání veřejnými zdroji v řádech desítek miliard korun.
Byť si jednotlivé polistopadové vlády zřejmě tento negativní dopad
vysoké míry politizace ústřední státní správy uvědomovaly, konkrétní
reformní kroky, především zákon o státní službě, byly přijaty až na přelomu
minulého a tohoto století, a to především vinou nedostatečné politické vůle
a špatné makroekonomické situace. Oba tyto důvody pak stojí i za dalšími
odklady účinnosti tohoto zákona s tím, že posledním datem, kdy by měla
začít jeho plná realizace, je 1. leden 2007.
Autor v této studii snáší důvody pro to, aby služební zákon skutečně
vstoupil v účinnost k 1. 1. 2007. Žádná z diskutovaných alternativ (stávající
právní úprava doplněná o určité nové instituty nebo přístupy New Public
Management) totiž není s to přinést funkční rovnováhu mezi rolí úředníků
a politiků v ústřední státní správě ČR v takové míře, v jaké je schopen tento
výsledek zajistit účinný služební zákon.
Vedle implementace služebního zákona do praxe by k nalezení funkční
rovnováhy mezi politiky a úředníky v rámci ústřední veřejné správy přispělo
podle autora i následující:
• zveřejnění těch funkčních míst, která jsou považována za politická,
a obsazování těchto míst pouze osobami, které prošly výběrem, který je
analogický výběru státních zaměstnanců.
K tomu, aby služební zákon dosáhl cílů, které mu zákonodárce vytýčil, je ovšem také třeba budovat důvěru veřejnosti a politické reprezentace
ve schopnosti ústřední státní správy plnit úkoly, které od ní společnost
očekává.
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P oz n á m k y
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

Zrušení národních výborů, obnovení obecních samospráv a zřízení okresních úřadů na počátku
90. let minulého století; vytvoření krajů ústavním zákonem 347/1997 Sb.; nové obecní a krajské
zřízení z roku 2000 a následně přijaté související předpisy.
Mezi významnější reformní kroky patří nová rozpočtová pravidla (zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů) nebo zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. V souvislosti s rušením a zřizováním
jednotlivých ministerstev a dalších ústředních orgánů státní správy byl mnohokrát v průběhu porevolučního období novelizován zákon č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů
státní správy České republiky.
Srovnej Hendrych 2004, Pomahač a Vidláková 2002, Skulová a kol. 1998.
Vedle tohoto společného historického jmenovatele spatřuje Meyer-Sahling (2004) příčiny vysoké
míry politizace veřejné správy v zemích střední a východní Evropy i ve způsobu, jakým byla předána moc mezi komunistickým režimem a představiteli nové moci. Přitom konstatují, že předpoklad relativně hladkého průběhu reforem směrem k profesionální a depolitizované veřejné správě
se mohl naplnit jen tam, kde došlo k předání moci mezi komunisty a politickou opozicí formou jednání u kulatého stolu a kde opozice byla schopna přesvědčit o nutnosti správní reformy oponenty
ve vlastních řadách. Tyto podmínky byly naplněny pouze v Maďarsku a částečně v Polsku, ovšem
ani tyto země nebyly schopny reformu úspěšně dokončit. Proto postkomunistickou veřejnou správu
i nadále obecně charakterizuje vysoká míra politické diskrece v personálních otázkách.
Viz Verheijen a Rabrenovic ve Verheijen 2001.
Vidláková ve Verheijen 2001: 92.
„Účelem tohoto zákona je uspořádat pracovní a platové poměry státních zaměstnanců obdobně,
jak je tomu u ostatních pracujících, umožnit tak správný výběr, hodnocení a odměňování zaměstnanců a zaručit v nejvyšší míře osobní odpovědnost, uvědomělou kázeň a podmínky pro socialistický poměr k práci, a tím i celkové zvýšení produktivity práce.“
Pro ilustraci tohoto problému lze uvést jako příklad vliv nejasného politického zadání na konečnou podobu nového zákona o střetu zájmů (zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů). Zatímco původní
návrh, jehož autorem byla Transparency International - Česká republika, se co do osobní působnosti omezoval pouze na volené zástupce (a vedle nich na vedoucí ústředních orgánů státní správy)
tak, aby veřejnost mohla účinněji kontrolovat výkon jejich mandátu, v průběhu připomínkového
řízení byl okruh povinných osob rozšířen i o některé kategorie státních zaměstnanců, soudce
a státní zástupce. „Dílo zkázy“ bylo pak dokonáno v ústavně-právním výboru PSP ČR, který osobní
působnost zákona dále rozšířil. Rozšíření osobní působnosti přitom výrazně ztíží monitoring dodržování a vynucování zákona.
Na tento problém v kontextu postkomunistické střední a východní Evropy upozorňují např.
Verheijen a Rabrenovic ve Verheijen, 2001: 412.
Pro ilustraci lze zmínit dřívější výrok Miroslava Kalouska, předsedy KDU-ČSL, podle něhož odejde-li jeho strana z vlády, odejde spolu s ní z ústřední státní správy i 300 úředníků. To – byť anekdoticky
– ukazuje na rozsah tohoto problému v ČR.
Na místo generálního inspektora Drážní inspekce byl letos jmenován Josef Dvořák (ČSSD). Dřívější
přednosta Depa kolejových vozidel Tábor a technický ředitel Českých drah měl ve výběrovém řízení
skončit na druhém místě až za Ivanem Foltýnem (KDU-ČSL), dostal však nakonec přednost. „Vládě
jsem navrhoval Ivana Foltýna, který je podle mne odborně lepší, ale nedostal dost hlasů. Je pravda,
že pan Foltýn je člen KDU-ČSL a pan Dvořák člen ČSSD, možná to rozhodovalo,“ prohlásil ministr
dopravy Milan Šimonovský (KDU-ČSL), dodal ale, že samotné výběrové řízení bylo apolitické. Jenže
vláda pak rozhodla politicky. (Strany odměňují své „věrné“ funkcemi, www.ihned.cz, 26. 4. 2006)
Například tisk v poslední době uvedl, že bývalý předseda hospodářského výboru sněmovny a člen
představenstva Mostecké uhelné společnosti Josef Hojdar i po opuštění Poslanecké sněmovny a navzdory vyloučení z ČSSD má být namísto stávajícího předsedy Romana Makaria jmenován předsedou Českého báňského úřadu (Strany odměňují své „věrné“ funkcemi, www.ihned.cz, 26. 4. 2006).
Za příklad zde může sloužit nedávné jmenování bývalého poslance ČSSD Františka Koníčka
do funkce generálního ředitele společnosti Lesy ČR, údajně na základě výběrového řízení organizovaného
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„renomovanou personální agenturou“. Koníček přitom s lesnictvím žádné zkušenosti neměl.
Za příklad může sloužit případ správního řízení týkajícího se povolení provádět na určených pozemcích katastrálního území V. hornickou činnost a následnou rekultivaci dobývacího prostoru, ve
kterém vystupují jako účastníci řízení společnost U., spol. s r.o., a pan S. N. V rámci tohoto správního
řízení došlo ke zrušení vydaného rozhodnutí o povolení hornické činnosti chybným způsobem (na
základě opožděného odvolání pana N.), což konstatoval i Veřejný ochránce práv. Na Transparency
International - Česká republika se v této souvislosti obrátili představitelé společnosti U., spol. s r.o.,
s podezřením, že při správním řízení mohlo dojít k intervenci poslance Tomáše Teplíka (poslancem
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR do června 2006), který se měl údajně v této věci setkat s předsedou Českého báňského úřadu (dále jen ČBÚ) Romanem Makariem. TIC se obrátila na předsedu
ČBÚ i na poslance Teplíka, aby zjistila, zda skutečně došlo v tomto případě k intervenci do správního
řízení ze strany poslance. Z obdržených odpovědí je jednoznačné, že ke schůzce mezi předsedou
ČBÚ, poslancem Teplíkem a panem N. jako jedním z účastníků správního řízení skutečně došlo.
Účastníci schůzky nicméně popírají, že by jejím výsledkem mohlo být právě zrušení povolení.
Pro ilustraci může posloužit případová studie ze Slovenské republiky – viz Beblavý a Beblavá, 2006.
Transparency International - Česká republika odhadla, že ztráty plynoucí z neefektivního zadávání
veřejných zakázek v ČR dosáhly v roce 2004 více jak 32 mld. Kč (Transparency International – Česká
republika, 2005a).
Tato novela kromě jiného stanovila zaměstnancům (podle tehdejší terminologie pracovníkům)
orgánů státní správy, soudů a tehdejších prokuratur, jakož i zaměstnancům některých dalších
státních orgánů, následující povinnosti:
jednat a rozhodovat nestranně a zdržet se při výkonu práce všeho, co by mohlo ohrozit důvěru
v nestrannost rozhodování (§ 73 odst. 2 písm. a/ zákoníku práce);
zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu zaměstnání a které
v zájmu organizace nelze sdělovat jiným osobám; to neplatí, pokud byli této povinnosti zproštěni
vedoucím organizace nebo jím pověřeným vedoucím pracovníkem, nestanoví-li zvláštní zákon
jinak (§ 73 odst. 2 písm. b/ zákoníku práce);
v souvislosti s výkonem zaměstnání nepřijímat dary nebo jiné výhody, s výjimkou darů nebo výhod
poskytovaných organizací, v níž jsou zaměstnáni, nebo na základě právních předpisů a kolektivních smluv (§ 73 odst. 2 písm. c/ zákoníku práce);
zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se zájmy osobními, zejména
nezneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem zaměstnání ve prospěch vlastní nebo
někoho jiného (§ 73 odst. 2 písm. d/ zákoníku práce).
V mezidobí pak došlo především ke změně zákonných pojmů: kromě jiného se s účinností od
1. 6. 1994 namísto pojmu organizace zavedl pojem zaměstnavatel, pojem pracovník nahradil
pojem zaměstnanec a vedoucího organizace nahradil statutární orgán – viz zákon č. 74/1994 Sb.
Dále byl okruh osob dotčených tímto ustanovením rozšířen na další kategorie zaměstnanců státních orgánů i orgánů územních samospráv. Od 1. ledna 2003, kdy vstoupil v účinnost zákon č.
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, pak platí
pro úředníky územních samosprávných celků zvláštní úprava obsažená v tomto zákoně. Stále se
však jedná o úpravu nelišící se principiálně od minulým režimem zavedeného pojetí právního
režimu zaměstnanců ve veřejné správě.
V tomto hodnocení vychází autor také z Vidlákové ve Verheijen 2001, str. 95.
Veřejnými ústavy, podniky a fondy se zde pro zjednodušení rozumí i jiné subjekty podílející se na
plnění úkolů ústřední státní správy, jakož i právnické osoby, v nichž má stát majetkovou účast. Může
se jednat se o poměrně širokou skupinu subjektů: organizační složky státu a příspěvkové organizace, nejsou-li současně správními úřady ve smyslu § 3 SZ, státní podniky, akciové společnosti,
nadace, obecně prospěšné společnosti apod.
Viz http://wtd.vlada.cz/vlada/vlada_historie.htm.
Pomahač a Vidláková 2002: 245.
Viz poznámka 20.
Tamtéž.
Tamtéž.
Dále jen „služební zákon“, „SZ“, případně „zákon o státní službě“.
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.

Jde o osoby, jimž je společný „politický“ charakter jejich funkce: tiskoví mluvčí, náměstci, vedoucí
kabinetů a poradci ministrů, zástupci, vedoucí kabinetu a poradci vedoucího Úřadu vlády.
Viz Pomahač a Vidláková, 2002: 128.
Peters, 2002: 161.
Peters a Vass, 2005: 281.
Verheijen a Rabrenovic ve Verheijen 2001: 416-418.
Faktorem, který k tomu jistě přispěje, je i koaliční charakter českých vlád, jehož důsledkem bývá
parcelizace veřejné správy jednotlivými stranami (Peters a Vass 2005).
Autor nicméně uznává argument, že stát musí mít možnost usměrňovat počet státních zaměstnanců
z důvodu organizačních změn a úsporných opatření, kam primárně toto ustanovení směřuje.
Podle § 2 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
České republiky, ve znění novel (dále jen kompetenční zákon), jde o následující správní úřady:
1. Český statistický úřad (dále jen „ČSÚ“), 2. Český úřad zeměměřičský a katastrální, 3. Český báňský
úřad, 4. Úřad průmyslového vlastnictví, 5. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“),
6. Správa státních hmotných rezerv, 7. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 8. Národní bezpečnostní úřad, 9. Energetický regulační úřad, 10. Úřad vlády České republiky, 11. Český telekomunikační úřad.
Viz poznámka 19.
Podstatou tohoto programu (zde autor vychází z Keulens 2004: 7), který se uplatňuje v různých
zemích, je nasazování osob se značnými manažerskými dovednostmi do vysokých pozic ve veřejné
správě. Tyto osoby mohou být najímány na základě smluv na dobu určitou (jako je tomu např. na
Novém Zélandu nebo v Austrálii), případně mohou být připravovány na nástup do příslušné pozice
již od ukončení vysokoškolského studia (jako je tomu např. v Singapuru). Ve vyspělých zemích mají
tyto programy především následující cíle: řešit problém nedostatečného finančního ohodnocení ve
veřejné správě, které má za následek nedostatek kvalitních kandidátů na vysoké pozice ve veřejné
správě; zajistit, aby byly špičky veřejné správy responzivnější vůči požadavkům politické reprezentace.
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1 . Ú VOD

Legislativní proces je možné chápat jako jednu z nejvýznamnějších
forem zprostředkování zájmů mezi jedinci, různými druhy sociálních
skupin a státem. Právě tento aspekt činnosti je ostatně mnohdy považován
za nejvýznamnější úlohu každého parlamentu. Hans Kelsen, známý svým
vlivem na vypracování rakouské spolkové ústavy, ve svém klasickém spisu
O podstatě a hodnotě demokracie definuje parlamentarismus jako „vytváření určující státní vůle prostřednictvím kolektivního orgánu voleného
lidem na základě všeobecného a rovného volebního práva – tedy demokraticky podle většinového principu“.1 Podle Kelsenovy definice však podstata
parlamentarismu nespočívá pouze ve formální existenci kolegiálního zákonodárného orgánu označeného jako „parlament“, jako spíše v jeho demokratickém poslání. Toto kritérium demokratické volby však předpokládá
existenci pluralistického politického systému, v němž se mohou s rovnou
šancí na úspěch artikulovat různé společenské zájmy vyjádřené prostřednictvím politických stran usilujících o zastoupení v parlamentu. Právě
z toho důvodu nemá smysl hovořit o parlamentu v pravém slova smyslu
v systémech jedné strany, v nichž je sice parlament obeslán na základě všeobecného a rovného hlasovacího práva, voliči však nemají právo žádné skutečné
volby, výběru mezi různými kandidáty, programovými alternativami atp.
Když dnes hovoříme o parlamentu, rozumíme tímto pojmem nejčastěji státní orgán složený z reprezentantů lidu, vzešlý ze všeobecných voleb
a vybavený nejvyšší zákonodárnou pravomocí. Jinak řečeno: moderní
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parlament je nástrojem reprezentativní demokracie vzešlým z vůle všech
občanů oprávněných volit, jehož úkolem je neustálá legitimizace stávajícího politického a ústavního systému prostřednictvím instrumentů svěřených ústavou, z nichž dominující je činnost legislativní a kontrolní.
Definici parlamentu však nelze zužovat pouze na formální vymezení
pravomocí svěřených ústavou a jinými zákony. Skutečná funkce parlamentu se totiž může dostatečně projevit pouze ve státech, které přiznávají
tomuto reprezentantovi lidu, svobodně zvolenému a složenému z více než
jedné strany a umožňujícímu alternaci politické elity formou parlamentní
opozice2, ústavou garantovaný rozhodující vliv na tvorbu státní vůle a podrobují vládu a státní správu jeho účinné kontrole. Za parlamentní státy tak
rozhodně nemůžeme považovat všechny ty země, které sice parlament mají,
ale jeho vliv na podstatné rozhodování stěžejních otázek je zanedbatelný.3
Stěžejní význam pro vymezení postavení parlamentu v každém ústavním pořádku hraje funkční vymezení jeho pravomocí, resp. jeho působnosti. Zatímco například Bohumil Baxa se držel dnes již nepříliš obvyklého
dělení čtyř základních funkcí parlamentu (funkce zákonodárná, funkce
správní, funkce autonomní a soudcovská)4, dnešní převažující vnímání
postavení a funkce parlamentu je odlišná a artikuluje na prvním místě
funkci zprostředkovatelskou. Většina autorů dnes parlamentní funkce
člení do čtyř základních skupin:
1. reprezentativní funkce5 – parlament se tak vlastně stává symbolem politické reprezentace a prostředkem legitimace celého systému.6 Běžná
parlamentní činnost je zároveň formou neustálé komunikace mezi tímto
symbolem politické moci a společností, která se neomezuje pouze na
období voleb, ale probíhá po celé funkční období;
2. legislativní funkce – je zřejmě nejtypičtějším projevem parlamentní činnosti, kdy zákonodárný sbor prostřednictvím tvorby nejvýznamnějších
závazných norem vytváří rámec politického rozhodování v daném období
s preferencí těch oblastí, které jsou typické pro dominující politické
subjekty v daném volebním období;
3. kontrolní funkce – spočívá v politické kontrole činnosti vlády a jí podřízených složek státní správy, „ověřuje, do jaké míry výkonná moc ve své činnosti vyjadřuje a respektuje politickou vůli, vyjádřenou voliči ve volbách
a vůli parlamentu. V parlamentním demokratickém státě platí presumpce, že vůle parlamentu je po dobu jeho funkčního období též vůlí lidu“7;
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4. kreační funkce – je typická především pro parlamentní formy vlády, v nichž
parlament sehrává zásadní roli při výběru hlavy státu. Další kreační funkce
parlamentu „zabezpečují dokonalejší dělbu moci“8, což se týká především
pravomocí komor vůči soudní moci a některým kontrolním orgánům.
Legislativní proces je pak vlastně úzkým spojením prvních dvou jmenovaných funkcí. Na jedné straně se jedná o proces vedoucí ke vzniku nejvýznamnějších právních předpisů, na druhou stranu je pak zákonnou úpravou zformalizovaným procesem, v němž se projevují zájmy jednotlivých
sociálních skupin – jedná se tedy o možnost zprostředkování jejich zájmů,
o možnost jejich „vtažení“ do normotvorného procesu, a to ať již formou
otevřenou (např. prostřednictvím seminářů, veřejných slyšení, účastí na jednání parlamentních výborů apod.), nebo formou skrytou, prostřednictvím
lobbyingu. V obou případech se však jedná o neustálý proces legitimizace
ústavního a politického řádu, jež je parlamentní procedurou symbolizován.
Je-li předmětem našeho zájmu analýza legislativního procesu a parlamentní praxe vůbec z hlediska dostatečné transparentnosti, můžeme
použít přístup kvantitativní nebo systémové analýzy. V následujících kapitolách se pokusím oba tyto přístupy skloubit a vymezit základní problémové body, s nimiž se zejména český legislativní proces potýká.

2 . M í r a z áko n n é a dal š í p r ávn í
r eg u l ace v Če s k é r e p u b li ce

Na první pohled zřejmá závislost mezi mírou regulace a její transparentností je hlavním problémem, na který je zapotřebí v této kapitole poukázat.
Parlament v systému parlamentní formy vlády – na jehož základě stojí celý
ústavní systém České republiky – může hrát buď roli výhradního zákonodárce, nebo se o legislativní pravomoc dělí s mechanismy přímé demokracie, z nichž je zejména zapotřebí připomenout lidovou iniciativu nebo celostátní referendum. Podle platné ústavní a právní úpravy České republiky
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je Parlament ČR dosud výhradním zákonodárcem, nicméně Ústava do
budoucna nevylučuje přímou demokracii i při výkonu zákonodárné moci
včetně funkce ústavodárné.9 Významnou změnu v této souvislosti přinesla
i tzv. euronovela Ústavy České republiky10, která v ustanovení čl. 10a zavedla
celostátní referendum jako možnou formu ratifikace mezinárodní smlouvy,
na základě které má dojít k přenesení některých pravomocí orgánů České
republiky na mezinárodní organizaci nebo instituci. I v takovém případě
je ovšem zapotřebí, aby o užití této ratifikační procedury bylo rozhodnuto
formou přijetí zvláštního ústavního zákona.
Funkce zákonodárná zahrnuje jak přijímání ústavních zákonů, tak
zákonů ostatních. Není přitom přesně pozitivně stanoveno, jaký je věcný
rozsah ústavodárné či zákonodárné pravomoci. Tím se dostáváme k problému extenzivního výkladu principu tzv. výhrady zákona. Jedná se o aplikaci ustanovení Ústavy ČR, které váže uložení jakékoliv právní povinnosti
výhradně na formu zákona.11 Tato skutečnost ve spojení se středoevropskou
tradicí vysoké míry státní regulace vede k tomu, že se český parlament stává
„výrobnou zákonů“, jejichž obsahem nejsou nejdůležitější politická rozhodnutí, nýbrž zbytečně podrobné a technicistní normy. To se negativně projevuje jak v počtu projednávaných a schvalovaných zákonů a nutnosti jejich
častých změn, tak v kvalitě a srozumitelnosti jejich obsahu.
Na tomto místě je třeba si připomenout některé důležité údaje, které
znázorňují počet předkládaných a schvalovaných návrhů zákonů v obou
komorách Parlamentu České republiky v uplynulých letech.
Graf 1: Celkový počet návrhů zákonů projednávaných v PSP ČR v jednotlivých voleb. o b d o b í c h

ĠĚĞ

ġęę

Ġĝę

Ġęę
ğęę
Ğęę
ĝęę

ĜĜĠ

Ĝęę

Ěġę

ěęę
ĚĚę

i ěę
f ęě

 ã åě
ã ã Ru ęę
fw wt niq ğ
tz xx ~à
gp jà
f

{q

i
f ĚĢ
 Ģġ
ã å
jr ěę
ę
fs ě
f
{q

ĚĢ
Ģğ
å
t{ { ĚĢĢ
xp qi ġ
m f
t
ã
t¶

i

Ě
f ĢĢ
ã ğå

Ě
qf ĢĢ
zx ġ
j

ĜĢ

{q

oj ĚĢĢ
is ě
fh åĚĢ
´ Ģğ
i
st
{Ä


xy
f

wÄ

oj ĚĢĢ
is ě
fh åĚĢ
´ Ģğ
i

Ěęę

164

Politicka korupce.indd 164

9/7/06 11:54:05 AM

V ybr ané problémy legisl ativního procesu a parl amentní pr a xe v čr

Graf 2: Počet návrhů zákonů předložených do PSP ČR v přepočtu na jeden měsíc mandátu

Ěġ

ĚĠàĚ

Ěğ

ĚĝàĢ

Ěĝ
Ěě
Ěę

Ěęàğ
Ěę

ĢàĚ

ġ
Ğàğ

ğ

{q ě
i ę
f ęě

 ã åě
ã ã Ru ęę
fw wt niq ğ
tz xx ~à
gp jà
f

Ě
 ĢĢ
ã ġåě
jr ę
ę
fs ě
f
if
{q


ĚĢ
Ģğ
å
t{ { ĚĢĢ
xp qi ġ
m f
t
ã
t¶

Ě
f ĢĢ
ã ğå

Ě
qf ĢĢ
zx ġ
j
{q
i

oj ĚĢĢ
is ě
fh åĚĢ
´ Ģğ
i
st
{Ä


xy
f

wÄ

oj ĚĢĢ
is ě
fh åĚĢ
´ Ģğ
i

ĝ

Uvedená data vyjadřují celkový počet návrhů zákonů, které byly v jednotlivých volebních obdobích předloženy do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. První volební období (1992 – 1996) je rozdělené na
období projednávání legislativních aktů podle tzv. starého jednacího řádu
a na období po nabytí platnosti zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu
Poslanecké sněmovny, který je základní procesní normou upravující legislativní proces na parlamentní úrovni dosud.12 Vzhledem ke skutečnosti,
že druhé volební období (1996 – 1998) bylo přijetím zvláštního ústavního
zákona zkráceno na dva roky13, jsou údaje v Grafu č. 2 přepočteny na jeden
měsíc trvání mandátu Poslanecké sněmovny. Z obou grafů jsou na první
pohled patrné dvě základní skutečnosti:
1. vysoký počet předkládaných zákonných iniciativ ve všech volebních obdobích,
2. vysoký nárůst předložených návrhů zákonů, ke kterému došlo ve třetím
volebním období z důvodů, jimž se budeme věnovat níže.
V této souvislosti je také zapotřebí připomenout, že je-li do Poslanecké
sněmovny předloženo cca 17 nových návrhů zákonů měsíčně, jak tomu bylo
v průběhu čtvrtého volebního období (2002 – 2006), potom to znamená, že
poslanci musejí každý měsíc projednat cca 68 návrhů zákonů, neboť každý
zákonný návrh je projednáván v rámci systému trojího čtení na plénu Poslanecké sněmovny a minimálně jednou na půdě věcně příslušného výboru.
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Mezi normativní právní akty, které upravují jednotlivé právní vztahy, je
třeba vedle zákonů řadit i podzákonné právní předpisy. Ty jsou vydávány
k provedení zákona a v jeho mezích buď vládou, nebo ústředními orgány
státní správy. Poměr mezi materií upravenou zákony a materií upravenou
podzákonnými předpisy je v parlamentních demokraciích rozdílný. V některých státech jsou zákony velmi obecné a detaily jsou ponechány na podzákonné normotvorbě nebo soudní interpretaci, v jiných státech jde naopak
zákonná úprava do nejmenších detailů a ještě dále je pak konkretizována
v podzákonné normotvorbě. S tímto modelem se setkáváme zejména
u států s německou, resp. rakouskou právní tradicí a do značné míry lze
konstatovat, že sem patří i ČR. Základní diskuse při hledání optimálního
modelu rozsahu obou normativních systémů se pohybuje mezi požadavkem na flexibilitu, která zároveň nezahlcuje parlament, a požadavkem na
vyloučení možnosti zásahů do práv a svobod občanů, které spadají mezi
základní rozhodovací pravomoci každého parlamentu na straně druhé. Je
třeba připomenout, že „zákonodárná iniciativa české vlády přistupuje k tomuto vztahu v podstatě intuitivně, a to tak, že materie, dosud upravená
zákonem, je znovu upravována formou zákona. Navíc jsou formou zákona
upraveny ty věcné oblasti, které nebyly v době před listopadem 1989 upraveny vůbec nebo byly v rozporu s lidskými právy regulovány podzákonnou
normotvorbou. Brzdou zpětného přesunu kompetencí na vládu je zejména
extenzivní interpretace čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, podle
kterého nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“14

K otázce počtu závazných právních norem v České republice

V následujících řádcích uvedu velmi zajímavé a dosud nezveřejněné
údaje pocházející z výzkumu Sociologického ústavu Akademie věd České
republiky.15 Jedná se o kvantitativní analýzu platných právních norem
a návrhů zákonů. První důležitý údaj dokreslující míru právní regulace
v České republice je třeba uvést na samém počátku: od roku 1918 bylo ve
Sbírce zákonů uveřejněno celkem 17 835 právních předpisů, z nichž 8 592
právních předpisů je dosud platných.16
Následující tabulka obsahuje statistický přehled právních předpisů uveřejněných ve Sbírce zákonů od roku 1990.
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Tabulka 1: Přehled právních předpisů uveřejněných ve Sbírce zákonů od roku 1990
		

Pr ávní předpisy

	Zákony

		

Vše	Dosud platné

Ústavní	Běžné	Nařízení	Vyhlášky

Podzákonné předpisy

OSTATNí

2006

367

361

0

123

43

138

63

2005

554

551

0

100

98

256

100

2004

700

675

2

158

144

292

104

2003

498

421

0

86

94

224

94

2002

590

480

1

148

129

238

74

2001

501

394

3

94

95

241

68

2000

506

362

1

148

105

215

37

1999	

373

270

0

72

59

137

105

1998

335

235

2

46

41

119

127

1997

357

225

2

55

50

130

120

1996

327

225

0

37

28

101

161

1995

318

204

0

75

38

102

103

1994

276

194

0

69

30

71

106

1993

344

198

2

106

39

114

83

1992

648

224

11

238

53

179

167

1991

582

177

7

176

49

220

130

1990

602

174

27

168

46

185

176

Z tabulky je poměrně dobře patrné, že okruh zákonné normotvorby se
v průběhu devadesátých let minulého století v České republice neustále
rozšiřoval a tento proces probíhá dosud. Významnou – a poměrně obtížně
zodpověditelnou – otázkou zůstává poměr zcela nových přijatých zákonů
k počtu dílčích novelizací. Následující tabulka podává přehled nejčastěji
novelizovaných zákonů od roku 1990:
Tabulka 2: Přehled nejčastěji novelizovaných pl atných zákonů v ČR (ÚDAJE K 15. 3. 2006)
		

Název zákona	Počet novel

455/ 1991

Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)			

85

99/ 1963

Občanský soudní řád

77

586/ 1992

Zákon České národní rady o daních z příjmů

77

2/ 1969

Zákon České národní rady o zřízení ministerstev

		

a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky

140/ 1961

Trestní zákon

59

200/ 1990

Zákon České národní rady o přestupcích

48

65/ 1965

Zákoník práce

47

582/ 1991

Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

46

64

513/ 1991

Obchodní zákoník

45

40/ 1964

Občanský zákoník

43

Obě uvedené tabulky dokreslují obecně vnímaný fakt nestability českého právního řádu. Přitom právě stabilita společně s transparentností
a dostatečnou jasností patří mezi základní premisy fungování kvalitního
právního řádu v každé zemi. Čím je tento stav způsoben? Vedle obecného
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odkazu na stále ještě neukončený proces vyrovnávání se zastaralým totalitním, resp. posttotalitním systémem vnímání úlohy práva ve společnosti
a vedle známého odkazu na nezbytnost úprav celé řady zákonů z důvodu
sladění českého právního řádu s právem ES/EU (viz následující kapitola)
zde každopádně sehrává významnou roli nekoncepčnost předkládaných
návrhů, a to jak ze strany jednotlivých ministerstev nebo ostatních ústředních orgánů státní správy, tak ze strany poslanců, resp. dalších orgánů disponujících právem zákonodárné iniciativy.

3 . Vs t u p Če s k é r e p u b li k y do E vro p s k é
u n i e z h le d i s k a i n s titu ci o náln ích
a p ro ce d u r áln ích zm ě n par l am e ntn í
p r a xe

Česká republika je od 1. května 2004 členským státem Evropské unie.
Proces přidružení a následného vstupu České republiky do Evropské unie
prošel více než patnáctiletým vývojem. Nejdůležitějším předvstupním
dokumentem, který upravoval vzájemné vztahy obou stran, byla Evropská
dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně
a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé,
která byla uzavřena v Lucemburku dne 4. 10. 1993 a vstoupila v platnost
dnem 1. 2. 1995. Na jejím základě došlo k postupnému vytvoření zóny volného obchodu a k postupnému odbourávání dalších překážek vzájemného
obchodu. Jedním ze závazků, které na sebe ČR v Evropské dohodě vzala,
bylo zajištění postupné slučitelnosti stávajících a budoucích právních předpisů s právními předpisy ES.
Žádost o členství v EU Česká republika předala 23. ledna 1996. Tím započala fáze vlastní přípravy na vstup do ES/EU, jejímž hlavním obsahem byla
transpozice právních předpisů Evropského společenství (ES), tzv. acquis
communautaire, do českého právního řádu. Závěrečná dohoda o podmínkách vstupu nových států (včetně České republiky) do ES/EU byla přijata na
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Kodaňském summitu v prosinci 2002. Tato dohoda byla slavnostně podepsána v Aténách 16. dubna 2003 a po její ratifikaci jednotlivými členskými
i přistupujícími státy vstoupila v platnost 1. května 2004.
V České republice byla Smlouva o přistoupení k EU ratifikována v referendu, které se konalo ve dnech 12. a 13. června 2003. Občané zde odpovídali na otázku „Souhlasíte s tím, aby se Česká republika stala podle smlouvy
o přistoupení České republiky k Evropské unii členským státem Evropské
unie?“ Smlouva o přistoupení, která měla více než 5000 stran, byla zpřístupněna na internetu a tři týdny před referendem také na obecních úřadech.
K urnám se dostavilo 55,21 % oprávněných občanů, z nichž 77,3 % se vyjádřilo pro vstup a 26,7 % proti vstupu.
Příprava na vstup země do Evropské unie výrazně pozměnila činnost
státních orgánů podílejících se na legislativním procesu ve všech přistupujících zemích. Vedle institucionálních změn provázených zejména vytvářením nových evropských výborů došlo také k úpravě legislativních postupů
při projednávání návrhů zákonů, jež se evropské tematiky dotýkají. Vedle
toho dochází také k nové úpravě vztahu mezi vládami a parlamenty všech
nových členů, a to zejména v oblasti kontroly vlád při zaujímání národních
pozic k návrhům evropských směrnic, nařízení a dalších právních aktů.
Také Česká republika si podobně jako ostatních devět kandidátských zemí
prošla v posledních letech procesem přípravy na vstup země do Evropské
unie. Tento proces se významně projevil v institucionálních i procedurálních změnách obou komor českého parlamentu.
Změny by se daly rozdělit do tří oblastí:
1. institucionální změny;
2. změny v průběhu legislativního procesu;
3. změny v kontrolní činnosti parlamentu ve vztahu k vládě.

Institucionální změny

V únoru 1995 vstoupila v platnost asociační dohoda mezi Českou republikou a Evropskou unií (tzv. Evropská dohoda, publikovaná pod číslem
7/1995 Sb.). V návaznosti na ni začalo výrazně přibývat množství „evropské“
agendy projednávané jak na půdě vlády a ministerstev, tak na půdě obou
parlamentních komor. Z toho důvodu došlo také ke zřízení dvou nových
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parlamentních orgánů. Nejprve byl na základě Evropské dohody vytvořen
Parlamentní výbor přidružení, skládající se ze zástupců Parlamentu ČR (od
r. 1996 z obou komor) a Evropského parlamentu. Proto se mu také někdy říká
„smíšený výbor“. Výbor se scházel dvakrát ročně, střídavě v ČR a v jednom
ze sídel Evropského parlamentu. Tento výbor měl pouze právo předkládat jiným orgánům doporučení. Výbor obvykle projednával základní politické problémy přípravy na vstup. Část tohoto výboru, zvolená v obou komorách Parlamentu ČR, tvořila Stálou delegaci Parlamentu ČR pro spolupráci
s Evropským parlamentem. V Poslanecké sněmovně bylo do delegace
voleno 15 členů, dalších pět členů volil Senát. Do roku 1998 stál v čele české
delegace Daniel Kroupa (bývalý předseda ODA), od roku 1998 pak byl jejím
předsedou Jan Zahradil (ODS).
Po parlamentních volbách v roce 1998 došlo v obou komorách parlamentu ke zřízení zvláštních parlamentních orgánů, které se zabývaly
výhradně evropskou agendou – výborů pro evropskou integraci.17 Výbor pro
evropskou integraci Poslanecké sněmovny měl 19 členů a v jeho čele stál
nejprve Jaroslav Zvěřina (ODS) a po roce 2002 poslanec Pavel Svoboda (US).
V Senátu měl výbor 11 členů a v čele stála nejprve senátorka Jarmila Filipová
(ODS) a poté Jiří Skalický (ODA).
V činnosti obou těchto výborů bylo možné vysledovat tyto základní
okruhy činnosti:
• kontrola vlády v oblasti přístupových jednání mezi ČR a EU,
• navazování kontaktů s partnerskými výbory a dalšími orgány parlamentů členských států EU a kandidátských zemí,
• zajištění kompatibility návrhů zákonů s acquis communautaire na
parlamentní úrovni.
Právě poslední zmíněná aktivita výrazně dominovala činnosti obou
výborů, jak o tom svědčí i níže uvedené údaje. Po vstupu České republiky
do Evropské unie se tyto výbory přejmenovaly na Výbor pro evropské záležitosti. Postupně také dochází ke změně v obsahové náplni jejich činnosti,
která se nadále zaměřuje zejména na kontrolu vlády při zaujímání stanovisek a národních pozic v orgánech EU.
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„ E v r o p s k é “ z m ě n y v  ú s tav n í a z á ko n n é n o r m o t vo r b ě

Vstup České republiky do Evropské unie představoval jednoznačně
jeden z největších zásahů do fungování českého právního řádu, který se
musel přizpůsobit zcela novým pravidlům vycházejícím z principu supranacionality. Pravomoci orgánů Evropské unie se považují za pravomoci,
které přesahují běžnou úroveň pravomocí mezinárodních organizací. Mají
z tohoto hlediska nadnárodní (supranacionální) charakter. Vstup do Evropské unie je proto možné považovat za omezení zákonodárných, exekutivních a do značné míry i soudních pravomocí každého členského státu. Svěření těchto pravomocí je proto v řadě členských států upraveno na úrovni
ústavy. V ČR byla tato možnost delegace pravomocí na mezinárodní organizaci začleněna do Ústavy ústavním zákonem č. 395/2001 Sb. Článek 10a
Ústavy České republiky tak dnes stanoví, že mezinárodní smlouvou mohou
být některé pravomoci orgánů České republiky přeneseny na mezinárodní organizaci nebo instituci (odst. 1). K ratifikaci mezinárodní smlouvy
uvedené v odst. 1 je třeba souhlasu Parlamentu, nestanoví-li ústavní zákon,
že k ratifikaci je třeba souhlasu daného v referendu. Čl. 39 pak stanoví, že
k souhlasu k ratifikaci mezinárodní smlouvy uvedené v čl. 10a odst. 1 je
třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců a třípětinové většiny
přítomných senátorů. Z nových ustanovení Ústavy vyplývá, že jmenovaná
mezinárodní smlouva musí být buď schválena kvalifikovanou většinou
oběma komorami Parlamentu ČR, nebo je nutno přijmout ústavní zákon,
který bude upravovat příslušné referendum. Za mezinárodní smlouvu, jež
je v ústavních ustanoveních zmíněna, je na základě výkladu považována
výše uvedená Smlouva o přístupu ČR k EU.
V souvislosti s přizpůsobováním zákonodárství ČR požadavkům Evropské unie se česká vláda také pokusila o ústavní zakotvení dočasné možnosti vlády vydávat za určitých podmínek nařízení s mocí zákona. Učinila
tak s poukazem na to, že by bylo operativnější předpisy vyžadované pro přístup k EU přijímat ve formě podzákonných předpisů.18 Návrh byl však ve
sněmovně zamítnut.
Kdybychom chtěli připomenout některé základní kvantitativní údaje
dokreslující změny českého legislativního procesu z důvodu jeho „europeizace“, je zapotřebí nejprve připomenout, že česká vláda začala od roku
1998 zavádět novou klasifikaci svých návrhů zákonů. Ty, které souvisely se
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závazkem ČR na zajištění plné slučitelnosti právního řádu s acquis communautaire, byly označovány jako „návrhy EU“. Jejich počet byl poměrně
vysoký, jak o tom svědčí údaje uvedené v následujících grafech:
Graf 3: Vl ádní návrhy zákonů označené jako „ EU “

1998 - 2002

2002 - 2006

EU 177

Ostatní 249

EU 206

Ostatní 251

Také poslanci, resp. Senát, či krajská zastupitelstva předkládali návrhy
zákonů, které se evropské problematiky dotýkaly. Jejich počet však byl
výrazně nižší.
Česká vláda původně počítala s tím, že právě projednávání tzv. „evropských návrhů zákonů“ bude v Poslanecké sněmovně i v Senátu probíhat
mnohem rychleji a snadněji. Proto byla do zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny zakomponována procedura tzv. rychlého čtení, kdy návrh
měl být plénem Poslanecké sněmovny projednáván pouze jedinkrát (nikoliv tedy ve trojím čtení). Tato procedura se ovšem v praxi téměř neužívala,
protože byla obvykle blokována odmítavým stanoviskem opozičních stran.
Údaje uvedené v následujících grafech také prokazují fakt, že „evropské“
návrhy zákonů byly projednávány v Poslanecké sněmovně i v Senátu stejně
ostražitě a se stejnými výhradami, jak tomu bylo u jiných vládních návrhů.
Již bylo zmíněno, že zejména ve Výboru pro evropskou integraci Poslanecké sněmovny převládala legislativní činnost nad činností kontrolní.
Výbor se zabýval dvěma druhy legislativních návrhů:
•

Předběžné konzultace. Jednalo se o vládní návrhy zákonů s evropskou
tematikou, které byly příslušným ministerstvem posílány do Výboru
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pro evropskou integraci Poslanecké sněmovny ještě před tím, než byly
schváleny vládou. Důvodem byla snaha předejít konfliktu mezi vládou
a parlamentem v kvalitě implementace příslušné normy práva ES/EU.
Graf 4: Úspěšnost projednávání návrhů zákonů (1998 - 2002)
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Graf 5: Úspěšnost projednávání návrhů zákonů (2002 - 2006)
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Projednávání „evropských“ návrhů zákonů v rámci druhého čtení.
Výboru byly tyto návrhy buď přímo přiděleny plénem Poslanecké sněmovny, nebo je výbor projednával z vlastní iniciativy.
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Ko n t r o l a v l á dy č e s k ý m pa r l a m e n t e m v o tá z k ác h EU

Jakkoliv kontrolní činnost českého parlamentu ve vztahu k vládě byla
vykonávána již před vstupem České republiky do Evropské unie, její význam
výrazně narostl teprve poté, co se ČR stala plnoprávným členem s možností
participace vládních orgánů na tvorbě evropských norem. K tomu bylo také
zapotřebí změnit zákony o jednacím řádu jak Poslanecké sněmovny, tak
Senátu. Zde je zapotřebí připomenout skutečnost, že Ústava ČR je postavena na konstrukci ústavní odpovědnosti vlády pouze vůči Poslanecké sněmovně, nikoliv tedy vůči Senátu. To se projevilo i v odlišném znění tzv.
evropských novel zákonů o jednacích řádech obou parlamentních komor.19
Kontrola vykonávaná zejména Výborem pro evropskou integraci Poslanecké sněmovny před vstupem České republiky do Evropské unie se týkala
především průběhu vyjednávání o jednotlivých kapitolách přístupových
jednání (tzv. screening). Výbor se také účastnil činnosti Konference evropských výborů parlamentů (COSAC) a projednával zprávy o průběhu jednání
Konventu o budoucnosti EU.
Kontrolní činnost ve vztahu k vládě při projednávání návrhů evropských právních aktů je hlavní aktivitou, kterou se zabývají specializované
výbory pro záležitosti EU členských států Unie. Pravomoc projednávat tyto
záležitosti je na výbory delegována, aniž by bylo nezbytné projednat stanovisko výboru v plénu parlamentu. Některé země přitom umožňují výboru
přijmout usnesení zavazující vládu, resp. jejího člena k určitému postupu.
Ostatní parlamenty (resp. jejich výbory) mají přinejmenším právo na informace o připravované legislativě EU od vlády a na informace o připravované
vyjednávací pozici.
Ústavní úprava problematiky projednávání navrhovaných právních aktů
ES/EU v Parlamentu ČR a jeho výborech byla přijata ve výše zmíněné euronovele Ústavy. Podle čl. 10b vláda pravidelně a předem informuje Parlament
o otázkách souvisejících se závazky vyplývajícími z členství České republiky v mezinárodní organizaci nebo instituci uvedené v čl. 10a (rozumí se
z členství v Evropské unii). Komory Parlamentu se vyjadřují k připravovaným rozhodnutím takové mezinárodní organizace nebo instituce způsobem, který stanoví jejich jednací řády.
Lze tedy závěrem konstatovat, že tzv. evropské výbory získaly v posledních letech v obou komorách Parlamentu vysoký kredit. Jejich činnost čás174
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tečně vyplňuje tak často zmiňovaný demokratický deficit v rozhodovacím
mechanismu Evropské unie. Význam těchto orgánů a procedur s jejich
činností spojených bude i nadále narůstat, tak jak narůstá objem právní
regulace akty práva ES/EU na úkor tradičních národních právních úprav.

4 . Par l am e ntn í ko ntro l a vl ády
– n ezby tn ý p rve k tr an s par e ntn í h o
rozh o dovací h o sys té m u

Vztah vlády a Parlamentu je formálně vymezen v Ústavě České republiky. Ústavou vymezený vztah zákonodárné a výkonné moci přitom nepřímo
vymezuje i vztah obou komor Parlamentu. Poslanecká sněmovna je ve
vztahu k vládě silnější komorou. Senát nemá podle ústavní dikce vůči vládě
žádné přímé vazby. Ústava totiž stanoví, že „vláda je odpovědna Poslanecké
sněmovně“ (čl. 68 Ústavy). Vláda je však odpovědna pouze jako celek, vyloučena je tedy individuální odpovědnost jednotlivých členů vlády. Tato skutečnost do značné míry oslabuje některé mechanismy parlamentní kontroly vlády, zvláště pak význam interpelací, kdy poslanci nemohou volat
k odpovědnosti konkrétního člena vlády, ale pouze vládu jako celek.20
Svoji kontrolní funkci vůči vládě vykonává Poslanecká sněmovna prostřednictvím právních instrumentů stanovených Ústavou a dalšími zákony.
Jedná se především o:
• kreační závislost vlády na Poslanecké sněmovně (každá nově jmenovaná
vláda má ústavní povinnost požádat ve lhůtě 30 dnů od jmenování Poslaneckou sněmovnu o vyslovení důvěry);
• vyslovení nedůvěry vládě v průběhu volebního období;
• právo interpelační vůči předsedovi vlády i vůči jejím jednotlivým členům;
• povinnost účasti členů vlády na jednání parlamentních orgánů21;
• povinnost členů vlády poskytnout informace a vysvětlení22;
•

zřizování vyšetřovacích komisí.
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Vzhledem k úzkému zaměření této stati se omezíme pouze na tři základní aspekty praktické parlamentní kontroly vlády, které mají nejblíže
k požadavku na vysokou míru transparentnosti v rozhodování nejvýznamnějších ústavních orgánů. Nejprve zmíníme dva základní ústavní mechanismy, které vytvářejí kostru vztahu mezi parlamentem a vládou. Jedná se
o možnost rozpuštění Poslanecké sněmovny v případech Ústavou předvídaných a o možnost podání demise vlády. Dále se podíváme na institut interpelací a možnost zřízení zvláštních parlamentních vyšetřovacích komisí.

D e m i s e v l á dy

Demise vlády je také jedním z nástrojů, jímž je vyjádřen vztah vlády
a parlamentu. Vláda, která má s Poslaneckou sněmovnou neshody v zásadních věcech, může pohrozit demisí, jež může vést k nežádoucí politické nestabilitě, a tak „přinutit“ zákonodárce k akceptaci vůle vlády. Podle
ustanovení čl. 73 odst. 1 Ústavy „předseda vlády podává demisi do rukou
prezidenta republiky. Ostatní členové vlády podávají demisi do rukou prezidenta prostřednictvím předsedy vlády.“ Je zapotřebí rozlišovat případy, kdy
vláda musí podle Ústavy podat demisi obligatorně, a kdy tak může učinit
na základě svého volního rozhodnutí. Obligatorně vláda podává demisi ve
třech Ústavou v čl. 73 odst. 2 předvídaných případech:
• Poslanecká sněmovna zamítla žádost vlády na vyslovení důvěry;
• Poslanecká sněmovna vyjádřila vládě nedůvěru;
• proběhla-li ustavující schůze nově zvolené Poslanecké sněmovny.
Ve všech těchto případech má také prezident povinnost demisi vlády
přijmout. V případě, že by vláda nepostupovala podle ustanovení Ústavy
a demisi by nepodala, měl by prezident republiky podle čl. 75 Ústavy povinnost takovou vládu odvolat.
Fakultativní demise vlády (resp. jejích členů) podaná kdykoliv během
jejího funkčního období přichází v úvahu v následujících případech:
• vláda jako celek přijme rozhodnutí v podobě usnesení o podání demise;
• demisi podá pouze předseda vlády (důsledkem tohoto kroku je ipso
•

facto demise celé vlády);
jednotlivý člen vlády podá demisi prostřednictvím předsedy vlády.23
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S posledně jmenovanou možností souvisí i ústavní institut odvolání
člena vlády prezidentem republiky na návrh předsedy vlády podle ustanovení čl. 74 Ústavy. Jedná se o výraz politické odpovědnosti premiéra za existenci celé vlády ve chvíli, kdy Ústava nepočítá s individuální odpovědností
členů vlády vůči Parlamentu, a ve chvíli, kdy příslušný člen vlády odmítne
sám podat demisi. V tomto případě závisí také výhradně na vůli předsedy
vlády, zda příslušný člen vlády zůstane ve své funkci, neboť prezident republiky má povinnost takový návrh přijmout.24

R oz p u š t ě n í P o s l a n e c k é s n ě m ov n y

Jedná se o ústavní mechanismus, který může být použit v takovém případě, že – z důvodů v Ústavě taxativně vymezených – nefunguje základní
vztah mezi vládou a Parlamentem typický a zároveň nezbytný pro výkon
parlamentní formy vlády. Ústava v článku 35 a 62 písm. c) svěřuje toto
zásadní rozhodnutí do rukou prezidenta republiky, který tak může učinit
na základě svého uvážení. Ústava mu však stanoví limity, kdy tohoto svého
práva může využít:
• Absolutně nemožné je rozpustit Poslaneckou sněmovnu v době 3 měsíců
před skončením jejího volebního období. Takové rozhodnutí by totiž
ztrácelo smysl, neboť volby do Sněmovny by prezident musel vyhlásit
v obou případech v přibližně stejném termínu.25
• Došlo k naplnění některého z důvodů pro rozpuštění Poslanecké sněmovny, které obsahuje čl. 35 odst. 1 Ústavy:
• Poslanecká sněmovna nevyslovila důvěru nově jmenované vládě, jejíž
předseda byl prezidentem republiky jmenován na návrh předsedy
Poslanecké sněmovny. Jednalo by se tedy v pořadí o třetí vládu, které
by Sněmovna nevyjádřila důvěru podle čl. 68 Ústavy.
• Poslanecká sněmovna se neusnese do tří měsíců o vládním návrhu
zákona, s jehož projednáním spojila vláda otázku důvěry. Ani této možnosti v dosavadní české historii nebylo plně využito, jakkoliv v souvislosti s událostmi v roce 1998 přicházelo jeho použití v úvahu.26
• Zasedání Poslanecké sněmovny bylo přerušeno po dobu delší, než je
přípustné. Touto dobou se rozumí lhůta 120 dnů v roce ve smyslu ustanovení čl. 34 odst. 2 Ústavy.27
177
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• Poslanecká sněmovna nebyla po dobu delší tří měsíců způsobilá se
usnášet, ačkoliv nebylo její zasedání přerušeno a ačkoliv byla v té době
opakovaně svolána ke schůzi.
V dosavadní historii České republiky dosud nedošlo k rozpuštění Poslanecké sněmovny. Až do ustavení Senátu v roce 1996 to ani nebylo možné, jak
na to pamatoval čl. 106 Ústavy. V případě jejího rozpuštění získává Senát,
který je nerozpustitelný, oprávnění vydávat zákonná opatření ve věcech, jež
nesnesou odkladu a vyžadovaly by jinak přijetí zákona (čl. 33 Ústavy).28
Známou a v Ústavě nedostatečně řešenou otázkou je na straně jedné
oprávnění předsedy Poslanecké sněmovny rozhodnout o jejím rozpuštění,
nastanou-li skutečnosti uvedené v čl. 66 Ústavy29, a na straně druhé nemožnost vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny někým jiným, než právě
prezidentem republiky. Není tedy jasné, co by následovalo v případě, že
by prezident republiky volby vyhlásit odmítl (čímž by porušil svoji ústavní
povinnost stanovenou čl. 63 písm. f) Ústavy), nebo v případě, kdyby bylo
zapotřebí volby do Poslanecké sněmovny vyhlásit (například by končilo její
volební období), ale úřad prezidenta republiky by nebyl obsazen. Čím byla
způsobena tato mezera v Ústavě, není zřejmé. Pomineme-li možnou nepozornost ústavodárců, zůstává jediné racionální zdůvodnění v potřebě zajištění fungování úplného ústavního systému, včetně prezidenta.30

I n t e r p e l ac e

Interpelační právo poslanců je druhým nejvýznamnějším nástrojem
výkonu parlamentní kontroly vlády.31 Oprávnění poslanců klást otázky
členům vlády je bezprostředně spojeno s vlastní existencí parlamentu.
S institucionalizovanou podobou interpelačního práva se poprvé setkáváme v jednacím řádu francouzského národního shromáždění z roku 1789,
který stanovil ministrům povinnost „pour être toujours prêts à recevoir
les ordres de ľ Assemblée et à donner les renseignements nécessaires.“32
V rakouské monarchii se s interpelacemi poprvé setkáváme v roce 1867,
v Německu byl institut interpelací poprvé použit v Říšském sněmu až v roce
1910 po tzv. Daily-Telegraph aféře.33 Také ústavní listina Československé
republiky obsahovala zakotvení institutu interpelací v § 52: „(1) Každá sně178
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movna jest oprávněna interpelovati předsedu a členy vlády ve věcech jejich
působnosti, zkoumati správní úkony vlády, voliti výbory, jimž ministerstva
poskytujtež informace, usnášeti se na adresách a resolucích. (2) Předseda
a členové vlády jsou povinni odpovídati na interpelace členů sněmoven.“34
Forma interpelací je upravena v jednotlivých parlamentech rozdílně.
V zásadě je možné rozlišovat mezi:
• interpelacemi písemnými a ústními,
• interpelacemi v užším slova smyslu a dotazy poslanců (v rámci tzv.
question time).35
Interpelacemi v užším slova smyslu přitom rozumíme odpovědi členů
vlády na otázky poslanců, které byly již předem položeny (ať už ústně, nebo
písemně), a ministři tak mají možnost se na odpověď dostatečně připravit. Naproti tomu otázky kladené v tzv. question time36 vyžadují okamžitou
reakci ze strany příslušného člena vlády. Neklade se tedy takový důraz na
věcné zodpovězení všech aspektů položené otázky, ale spíše na schopnost
zaujetí politického stanoviska k příslušnému tématu. Právě to je také důvodem, proč se instituce question time těší mnohem většímu zájmu ze strany
médií, a tak i veřejnosti, neboť dochází k neustálé výměně názorů mezi
vládou a opozičními poslanci. Další odlišností mezi otázkou položenou
v rámci tzv. question time a interpelací je skutečnost, že prvně jmenovaná
nemá žádnou okamžitou politickou sankci, a je tedy dobře odlišitelná od
jiných forem parlamentní kontroly, jakými jsou návrhy na vyslovení nedůvěry nebo právě interpelace. Interpelace je naproti tomu charakteristická
možností uplatnění sankce v případě, že s odpovědí na interpelaci není
vysloven souhlas, což může vést k hlasování o vyslovení nedůvěry interpelovanému ministrovi či celé vládě.
Obsah interpelací není nijak věcně vymezen. Jednací řády parlamentů
pouze upravují formální náležitosti výkonu tohoto práva, nicméně platí,
že poslanci mohou interpelovat vládu, resp. její jednotlivé členy ve všech
věcech týkajících se její působnosti.
Z procedurálního hlediska je možné zdůraznit tři aspekty, kterými se
institut interpelací v jednotlivých státech liší:
• kolik času je vyhrazeno vládě k odpovědím na položené otázky;
•
•

zda mohou tázající poslanci klást doplňující otázky;
podmínky, za nichž je možno otevřít rozpravu k položené otázce.
179
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Vzhledem ke skutečnosti, že podle dikce Ústavy ČR je vláda odpovědna
pouze Poslanecké sněmovně37, náleží právo na interpelace pouze členům
Poslanecké sněmovny. Ti mají, podle čl. 53 Ústavy „právo interpelovat vládu
nebo její členy ve věcech jejich působnosti“.38 Interpelovaní členové vlády
pak mají ústavní povinnost na interpelaci odpovědět ve lhůtě třiceti dnů
od jejího podání. V původním vládním návrhu Ústavy ČR bylo právo podávat interpelace přiznáno pouze Poslanecké sněmovně jako celku nebo skupině alespoň deseti poslanců s odůvodněním, „aby vláda byla chráněna
před otázkami, které nejsou zásadního charakteru“.39 Ústavněprávní výbor
České národní rady však k této otázce předložil pozměňovací návrh, který
byl posléze akceptován celou sněmovnou a který interpelační právo přiznával každému jednotlivému poslanci. Ústava nijak nevymezuje formu
podané interpelace. Tu však upravuje zákon o jednacím řádu Poslanecké
sněmovny, který rozlišuje dva druhy interpelací – interpelace ústní a interpelace písemné.40 Právě projednávání interpelací je také jediným pevným
bodem programu jednání Poslanecké sněmovny. Podle ustanovení § 54
odst. 4 jednacího řádu je na pořad schůze sněmovny vždy zařazen bod
„odpovědi na písemné interpelace“. V případě, že jedním z jednacích dnů
schůze Sněmovny je čtvrtek, je potom na schůzi vždy zařazen bod „ústní
interpelace“. Nejedná-li tedy sněmovna ve čtvrtek, ústní interpelace na
pořad schůze zařazeny nejsou.
Interpelace podávají poslanci buď ústně během jednání Poslanecké
sněmovny, nebo písemně prostřednictvím jejího předsedy. Ovšem i k ústní
interpelaci je zapotřebí se předem písemně přihlásit u předsedy sněmovny,
a to nejpozději do zahájení schůze.41 Pořadí se určí losem na počátku
schůze42; jejich počet tedy není limitován počtem, nýbrž časem k jejich zodpovězení. Předseda vlády odpovídá na ústní interpelace v době od 16 do
17 hodin, ostatní členové vlády potom v době od 17 do 18.30 hodin. Poslední
interpelace může být podána předsedovi vlády nejpozději v 16.50 hodin
a jinému členu vlády v 18.20 hodin.43 Interpelující má právo na interpelaci,
jejíž přednesení nesmí překročit 2 minuty, a dále má právo na přednesení
doplňující otázky v délce jedné minuty. Na ústní interpelaci odpovídá interpelovaný zpravidla bezprostředně po jejím přednesení. Interpelovaný nemá
určen pro odpověď žádný časový limit. Pokud interpelovaný prohlásí, že na
interpelaci není možno odpovědět bezprostředně, nebo není interpelovaný
přítomen, musí odpovědět do 30 dnů písemně.
180
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Procedura ústních interpelací byla do praxe Poslanecké sněmovny zařazena až přijetím nového jednacího řádu v r. 1995, a to právě jako obdoba
tzv. question time, který je běžný v západoevropských parlamentech a který
je atraktivní formou bezprostředního slovního střetu mezi opozičními
poslanci a ministry, často zaměřeného na aktuální politické problémy.
Praxe ústních interpelací v Poslanecké sněmovně prošla zajímavým vývojem. Po svém zavedení se zdály být interpelace velmi atraktivní a poslanci
o ně projevovali velký zájem. Postupně však docházelo k jisté devalvaci jejich
významu, a to zejména z důvodu aktivit republikánských poslanců44, kteří
ve snaze o zviditelnění svých aktivit zneužívali pravidel o losování pořadí
interpelací a přihlašovali jich tolik, že vždy téměř sami obsadili vymezený čas. Tento postup vedl ke snížení zájmu o interpelace ze strany médií
a k celkovému úpadku jejich významu. I když nakonec bylo pravidlo o losování upřesněno tak, že každý poslanec může podat na každé schůzi maximálně dvě interpelace, dosud se nepodařilo vrátit tomuto institutu patřičnou prestiž podpořenou zejména zájmem veřejnosti.
Poslanci mohou podávat rovněž interpelace písemné, a to prostřednictvím předsedy Poslanecké sněmovny, který je neprodleně zašle předsedovi
vlády, a v případě, že je interpelovaný jiný člen vlády, také přímo jemu.45
Vláda nebo její člen mají povinnost odpovědět na písemnou interpelaci
buď na schůzi sněmovny (tedy ústně v části schůze určené pro odpovědi na
písemné interpelace), nebo písemně do třiceti dnů od jejich podání. Zákon
o jednacím řádu počítá také se sankcí za porušení této lhůty – nesplní-li
vláda nebo její člen vůči interpelujícímu poslanci povinnost odpovědět v zákonné lhůtě, může to poslanec oznámit předsedovi sněmovny, který s tím
seznámí celou sněmovnu na nejbližší schůzi.46 Není-li poslanec s odpovědí
na písemnou interpelaci spokojen, má oprávnění požádat předsedu sněmovny o její projednání na schůzi sněmovny. V tomto případě je projednání
odpovědi na interpelaci zařazeno na pořad nejbližší schůze do části, v níž
se projednávají odpovědi na písemné interpelace, a o odpovědi se koná rozprava. Pokud sněmovna s odpovědí nesouhlasí, je interpelovaný povinen
vypracovat novou odpověď, u níž se výše popsaná procedura může na žádost
poslance opět opakovat.47
Institut písemných interpelací si na rozdíl od interpelací ústních udržuje relativně vyšší kvalitativní standard.48 Poslanci – převážně opoziční
– obvykle podávají přibližně 200 písemných interpelací ročně. Tabulka
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č. 3 uvádí údaje o počtu interpelací, jejichž projednávání bylo zařazeno na
schůzi sněmovny.49 Členové vlády v zásadě odpovídají na písemné interpelace velmi podrobně písemně ve stanovené lhůtě. Z obdržených odpovědí
přibližně u každé čtvrté požadují poslanci její projednání na plénu. V tomto
případě je odpověď na interpelaci rozeslána všem poslancům ve formě sněmovního tisku a o odpovědi se koná rozprava, ve které vystoupí interpelující
poslanec a poté interpelovaný člen vlády. V této fázi také většina interpelací
končí, neboť ve své odpovědi člen vlády uspokojivě vysvětlil problém, jenž
byl předmětem interpelace, a interpelující poslanec již nemá důvod navrhovat usnesení sněmovny k odpovědi na interpelaci. Není-li však stále interpelující poslanec s vysvětlením spokojen, vyžádá si hlasování pléna sněmovny
o tom, že sněmovna s odpovědí nesouhlasí. Přijetí usnesení sněmovny
o nesouhlasu s odpovědí na interpelaci je však spíše výjimečné.50
Tabulka 3: Počet ústních a písemných interpel ací projednávaných v PSP ČR
Volební období 	Interpelace ústní	Interpelace písemné
1992 - 1996		

35

1996 - 1998

344

84

1998 - 2002

779

142

2002 - 2006

1599

128

Poslanci mají kromě interpelací ještě další dvě privilegované možnosti,
jak získat informace z exekutivních zdrojů. První z nich je právo každého
poslance požadovat informace a vysvětlení od členů vlády a vedoucích
správních úřadů, potřebné pro výkon poslanecké funkce.51 Jde o individuální informační právo, které se ve Sněmovně nijak neeviduje ani se nesleduje jeho plnění, důležité však je, že toto informační právo se vztahuje na
širší okruh osob – tedy na všechny vedoucí správních úřadů – a umožňuje
tak bezprostřednější přístup k informacím ve státní správě. Podobné oprávnění přiznává zákon také senátorům, kteří mohou – podle dikce zákona
– požadovat informace a vysvětlení též od vedoucích orgánů územní samosprávy.52
Druhým zdrojem zákonodárců je získávání informací z exekutivy prostřednictvím výborů nebo jiných orgánů. Kromě běžného projednávání
zákonů, zpráv a dalších materiálů má výbor Poslanecké sněmovny právo
požadovat, aby se člen vlády a vedoucí jiného ústředního úřadu dostavil
osobně na schůzi a podal požadované informace a vysvětlení.53
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Pa r l a m e n t n í v yš e t ř ovac í ko m i s e

Možnost zřízení zvláštních parlamentních vyšetřovacích orgánů k prošetření některých aktivit spadajících jinak do pravomoci exekutivy patří
opět k nejvýznamnějším institucionálním nástrojům parlamentní kontroly vlády. Nalezneme jej ve většině ústav evropských států. Z původních patnácti členských států EU je instituce vyšetřovacích komisí ústavně zakotvena v 10 zemích, ve dvou je upravena zákonem (Irsko, Francie) a pouze ve
třech zemích neexistují (Finsko, Švédsko, Spojené království).54
Vyšetřovací komise je podle čl. 30 Ústavy speciálním orgánem pro vyšetření věci veřejného zájmu.55 O jejím zřízení rozhoduje Poslanecká sněmovna
usnesením, a to na základě návrhu alespoň čtyřiceti poslanců. Omezení
možnosti zřizovat vyšetřovací komise pouze na dolní komoru Parlamentu
vychází z principu, že vláda je odpovědna právě pouze Poslanecké sněmovně
(čl. 68 odst. 1 Ústavy). Při vyšetřování na parlamentní půdě dochází nejčastěji k prověřování činnosti některých složek státní správy a Poslanecká sněmovna tak může snadno vyvodit důsledky ze závěrů vyšetřování. Může např.
přijmout usnesení, ve kterém žádá vládu o přijetí příslušných opatření, nebo
může požadovat odvolání odpovědného vládního úředníka nebo ministra,
nebo dokonce může vyjádřit nedůvěru vládě. Co vše může být předmětem
vyšetřování této komise, záleží především na vůli Poslanecké sněmovny,
neboť ústavní dikce „věci veřejného zájmu“, kterou přebírá i zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny (§ 48), je značně široká.56
Ústava počítá s úpravou řízení před vyšetřovací komisí formou zákona.
Tu obsahuje jednací řád Poslanecké sněmovny jednak v §§ 48 – 49 a jednak
v příloze č. 1 s názvem Jednací řád vyšetřovací komise. V zákoně není
stanoven počet členů komise, záleží tedy vždy na vůli pléna Poslanecké
sněmovny, aby určila počet členů a zároveň je zvolila, včetně předsedy
a místopředsedy.57 Vyloučeno je členství poslanců, kteří jsou zároveň členy
vlády. Předmětem politické dohody bývá přesné určení věci, kterou se má
komise zabývat, i určení lhůty, během níž má dojít k závěrům a informovat o nich sněmovnu. Zákon také nijak nespecifikuje akt, kterým má být
řízení uzavřeno. Pouze z ustanovení § 48 odst. 2 vyplývá, že komise předloží své zjištění s návrhem plénu sněmovny. Vedle toho může komise
oznámit orgánům činným v trestním řízení, že skutečnosti jí zjištěné nasvědčují, že byl spáchán trestný čin (§ 48 odst. 8). Až do dubna roku 2005
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platilo zákonné pravidlo, že jednání vyšetřovacích komisí je ze zákona neveřejné, což byla výjimka z obecného principu veřejného jednání všech parlamentních orgánů. Na základě poslaneckého návrhu zákona, jehož autorem
byl Martin Říman a několik dalších poslanců za ODS, došlo k přijetí zákona
č. 167/2005 Sb., který novelizoval příslušná ustanovení zákona o jednacím
řádu Poslanecké sněmovny a stanovil, že jednání vyšetřovacích komisí je
zpravidla veřejné.58 Přijetí této úpravy znamenalo výrazný posun k dosažení
větší míry transparentnosti jednání parlamentních orgánů. Postupně se
také ukazuje, že právě dostatečná míra publicity jednání těchto vyšetřovacích komisí – které jsou nyní v některých případech přenášeny i v živém televizním vysílání – může výrazně napomoci v dosažení účelu jejich zřízení.
Komise si opatřuje podklady formou podávání vysvětlení, výslechu svědků a může si ke své činnosti přibrat znalce nebo tlumočníka. Komise dále
může rozhodnout o tom, že ke své činnosti přibírá potřebný počet dalších
odborných pracovníků, zvláště vyšetřovatelů, kteří svou činnost vykonávají na základě pověření vyšetřovací komise a jsou také vázáni výhradně
jejími pokyny. Na základě předvolání komise je každý povinen dostavit se
ke komisi a vypovídat jako svědek o věci, která je předmětem šetření. V případě nedostavení se má komise možnost nechat dotyčnou osobu předvést.
V dosavadní historii České republiky rozhodla Poslanecká sněmovna
o zřízení celkem dvanácti vyšetřovacích komisí, z nichž největšímu mediálnímu zájmu se těšila především Vyšetřovací komise pro objasnění rozhodování státu v IPB od doby jejího vzniku do uvalení nucené správy a jejího prodeje ČSOB, jež vykonávala svoji činnost ve druhé polovině třetího volebního
období Poslanecké sněmovny.59

5 . Návr h y na Ú p r av u Lo b b i n g u
a p ř ij e tí e ti ck é h o ko d e xu

Po roce 1989 získala v českém prostředí slova „lobbing – lobbismus –
lobbista“ značně pejorativní nádech. O lobbistech se obvykle začíná hovořit
ve chvíli, kdy vypukne na parlamentní půdě nějaká aféra a média ji označí
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za výsledek činnosti lobbistických skupin. Také v průběhu čtvrtého volebního období Poslanecké sněmovny se vyhrotila podobná situace v souvislosti s tzv. Kořistkovou aférou.60 Vzrušená atmosféra a diskuse v ní probíhající následně vedly ke vzniku dvou zajímavých iniciativ, které sice
nakonec nenašly dostatečnou odezvu u všech zákonodárců, a nestaly se tak
obecně závaznými pravidly, nicméně poukázaly na některé problematické
momenty české parlamentní praxe a naznačily možnost jejich řešení.
Na jaře roku 2005 oznámil tehdejší předseda Poslanecké sněmovny
Lubomír Zaorálek, že po vzoru některých evropských parlamentů zpracuje
návrh etického kodexu poslance, jehož aplikace by měla zamezit některým excesům parlamentního života, které jsou v očích veřejnosti vnímány
značně negativně. V návaznosti na tento kodex potom vznikl návrh Směrnice o úpravě pohybu zástupců zájmových skupin v Poslanecké sněmovně,
který se poprvé v českém právním prostředí pokusil vyrovnat s fenoménem
lobbingu. Protože se jedná o dva vzájemně provázané návrhy, bude také
výklad k nim spojený. Texty obou dokumentů uvádím v příloze.
Etický kodex vždy představuje druh mimoprávní normy, jenž se snaží
specifickými prostředky docílit stavu, který na straně jedné odráží principy
obecně sdílených morálních hodnot a na straně druhé neznamená jeho
porušení takovou míru společenské nebezpečnosti, že by bylo vhodné jeho
nedodržování sankcionovat právními prostředky. Z evropských zemí je
zapotřebí připomenout zejména etický kodex poslanců ve Spojeném království a v Polsku. Na rozdíl od těchto dvou dokumentů, které mají ryze proklamativní obsah, ovšem český návrh spojoval vymezení základních pravidel,
jimiž se mají poslanci v rámci své činnosti řídit (princip otevřenosti, svědomitosti apod.) s dobrovolným zákazem některých konkrétních činností,
které byly a jsou v očích většiny české veřejnosti vnímány značně negativně.
Zde se jednalo zejména o zákaz zaměstnávání vlastních rodinných příslušníků, zákaz přestupu poslance do jiného poslaneckého klubu v rámci
jednoho volebního období nebo právě ustanovení, ve kterém se poslanec
zavazuje na půdě Poslanecké sněmovny setkávat se zástupci pouze těch
lobbistických a jiných zájmových organizací, které se předtím registrovaly
podle vnitřního předpisu sněmovny.
Text kodexu přímo navazoval na ústavní slib poslance, který stanoví, že
poslanec vykonává svůj mandát v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Stejně tak existovala úzká provázanost na zákon
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o střetu zájmů, a to jak na zákon v té době platný, tak na právě projednávaný
text zákona nového.
Podstatou kodexu byl jeho dobrovolný charakter – poslanec se k principům v něm obsaženým měl sám, svobodně a dobrovolně přihlásit svým podpisem. A právě tato skutečnost zřejmě vedla k tomu, že iniciativa spojená
s etickým kodexem vyzněla do prázdna s většinovým poukazem na skutečnost, že takovéto „proklamace” stejně nic nevyřeší. Vlastní text nakonec
podepsalo pouze devět poslanců.
Velmi diskutovaným tématem bylo ustanovení čl. 5 etického kodexu,
který se týkal výše uvedeného styku poslanců s lobbisty. V návaznosti na
návrh textu etického kodexu vznikl i návrh vnitřní Směrnice Kanceláře
Poslanecké sněmovny, který se pokoušel jednak o rámcovou definici zájmových skupin (tedy lobbismu) a jednak dosažení maximální míry transparentnosti styku jejich zástupců s poslanci. Lobbismus je třeba chápat jako
zcela legitimní a oprávněný způsob zprostředkování zájmů jednotlivých
sociálních skupin, který funguje ve všech zemích – je nezbytnou součástí
demokratického a zvláště parlamentního systému vlády. Podstatou návrhu
nebylo činnost lobbistů jakýmkoliv způsobem omezovat. Naopak se jim
návrh snažil přiznat výhody výměnou za dobrovolné přihlášení se k lobbistické činnosti.
V rámci přípravy návrhu se ukázalo, že existují dvě cesty úpravy
lobbingu: cesta americká, ze které vycházel i v té době projednávaný návrh
ve Slovenské republice, která lobbing považuje za živnost se všemi regulačními důsledky. Druhá cesta vychází z inspirace britské a německé, kdy
se ponechává na vůli samotných zájmových organizací, aby se k lobbismu
přihlásily, a pouze se vyžaduje jejich transparentní evidence.
Návrh směrnice za lobbisty považoval jak subjekty podnikatelské, tak
nepodnikatelské, tedy včetně profesních komor, sdružení myslivců nebo
třeba odbory. Vždy se však jednalo pouze o zástupce právnických osob, neboť
není možné ani vhodné jakýmkoliv způsobem omezovat styk poslance se
svými voliči.
Výměnou za transparentní evidenci, kterou by vedla Kancelář Poslanecké sněmovny, se lobbistům nabízel nadstandardní, preferenční způsob
zacházení, a to ve dvou oblastech:
•

budou mít oproti jiným osobám větší svobodu pohybu po budovách
sněmovny;
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•

bude jim poskytován lepší informační servis (např. automatické zasílání požadovaných informací jako jsou programy jednání výborů, jejich
usnesení apod.).

Vazbu na etický kodex představovalo ustanovení, že na půdě Poslanecké
sněmovny se poslanec bude moci setkávat pouze s lobbistou, který je zaevidován a který je čitelně jako lobbista označen.

6 . Z ávě r A DOPORU Č ENÍ

Skutečnost, že výše uvedené dvě iniciativy nenalezly dostatečnou oporu
u většiny zákonodárců, vypovídá o stavu parlamentní praxe v České republice. Jakkoliv v průběhu uplynulých let došlo k některým dílčím zlepšením,
přesto lze souhrnně říci, že se český parlament vyrovnává s typickými znaky
posttotalitního státu. To se týká jak některých aspektů legislativního procesu, jimž byly věnovány úvodní kapitoly této stati, tak problematiky způsobu výkonu parlamentní kontroly vlády. Nezbývá než doufat, že i zmíněné
nedostatky budou postupně odstraňovány a že Českou republiku bude
možné označit za zemi se standardně fungující parlamentní formou vlády.
Bylo by žádoucí:
• vyvolat společenskou diskusi nad stávající interpretací čl. 2 odst. 3
Listiny základních práv a svobod, která je jednou z příčin vysokého
počtu přijímaných normativních právních aktů (zákonů a podzákonných předpisů);
• iniciovat změny týkající se zákonodárné iniciativy, které by vedly k vyšší
míře koncepčnosti stávající legislativní praxe;
• pokračovat ve společenské diskusi nad možností regulovat lobbing
v ČR.
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P oz n á m k y
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.

KELSEN, Hans: O podstatě a hodnotě demokracie, Praha 1933.
Význam parlamentní opozice bývá většinou spatřován ve třech aspektech: kontrola, kritika
a alternativa. Při diferencovanějším rozčlenění je možno vymezit osm funkcí, které systematická
parlamentní opozice plní: kontrola vlády a jejím prostřednictvím také celé státní správy; kritika
a ovlivňování vládní politiky včetně nabídky alternativních řešení; dosažení alternativních pozic
(věcná alternativa); výběr a výchova kvalifikovaných vládních aspirantů (personální alternativa);
stálá připravenost k převzetí vlády; neustálý obhájce svobody a ochrany menšin, práva a pořádku;
integrace menšinových skupin do politického procesu; působení prostřednictvím mobilizace
veřejnosti jako určitý zprostředkovatel mezi vládní elitou a veřejností. K tomu více: WINFRIED,
S: Opposition in Handbuch des politischen Systems der BRD, München 1977, s. 430.
Jako „neparlamentní“ nebo „zdánlivě parlamentní“ jsou tak většinou označovány země s autoritativním nebo totalitním politickým režimem, v nichž sice parlamenty existují, ale jejich role je spíše
symbolická.
BAXA, B.: Parlament a parlamentarismus, Praha 1924, s. 178 an.; dále též heslo ve Slovníku veřejného práva československého, Brno 1934, díl III., s. 14 an. od téhož autora.
V německé literatuře se často setkáme s označením Öffentlichkeitsfunktion. Srov. např. WOLTERS,
Jürgen: Der Fraktions-Status, Baden-Baden 1996, s. 191. Podobné členění funkcí parlamentu užívá
i Klaus von Beyme, když rozlišuje mezi 1) funkcí reprezentativní a artikulační (Repräsentations- und
Artikulationsfunktion), 2) funkcí kontrolní (Kontrollfunktion), 3) funkcí zákonodárnou (Gesetzgebungsfunktion) a 4) a funkci výběrovou (Rekrutierungsfunktion). Srov. BEYME, K. von: Die Parlamentarische Demokratie; Entstehung und Funktionsweise 1789-1999, Opladen/Wiesbaden 1999.
KLOKOČKA, V.: Ústavní systémy evropských států, Praha 1996, s. 330.
Tamtéž.
PAVLÍČEK, V.: Ústavní právo a státověda, Praha 2001, II. díl, s. 229.
Podle ustanovení čl. 2 odst. 2 Ústavy může ústavní zákon stanovit, kdy lid vykonává státní moc
přímo.
Ústavní zákon č. 395/2001 Sb., kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb.,
Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Jedná se o ustanovení čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, resp. čl. 2 odst. 4 Ústavy ČR.
Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, byl schválen v dubnu 1995 a nabyl
účinnosti 1. srpna téhož roku.
Parlament přijal v březnu 1998 ústavní zákon č. 69/1998 Sb., o zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, na jehož základě skončilo volební období Poslanecké sněmovny
v roce 1998 dnem voleb do Poslanecké sněmovny, které se měly konat nejpozději do 30. června 1998.
Tato situace byla vyvolána krizí ve vládní koalici, která vypukla na sklonku roku 1997.
KOLÁŘ, P.- PECHÁČEK, Š. - SYLLOVÁ, J.: Parlament České republiky 1993 - 2001, Praha: Linde, 2002,
s. 140.
Jedná se o výzkum v rámci grantu 1J 004/04-DP1 „Politicko-právní institucionální rámec České
republiky a jeho proměny v kontextu vstupu do Evropské unie”. Autory této části výzkumu je PhDr.
Petr Kolář, Ph.D. a JUDr. Jindřiška Syllová, CSc.
Pro posouzení platnosti zde máme na mysli ty právní předpisy, které nebyly později zrušeny jiným
právním předpisem.
V Senátu nově zřízený výbor přímo navázal na činnost Podvýboru pro evropskou integraci, jenž
existoval v rámci Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu již dříve.
Jednalo se o vládní návrh ústavního zákona (sněmovní tisk č. 208), podle něhož měl čl. 78 Ústavy
znít: (2) Vláda je oprávněna vydávat též nařízení s mocí zákona k provedení závazků ke sbližování
práva vyplývajících z Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné
straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé. (3) Návrh nařízení
s mocí zákona předkládá vláda Parlamentu. Vysloví-li některá z komor Parlamentu ve lhůtě 30 dnů
od předložení s návrhem nařízení nesouhlas, projedná se tento návrh jako návrh zákona podle
čl. 41 odst.2; v opačném případě se nařízení vyhlásí způsobem, který stanoví zákon. (4) Nařízení
podepisuje předseda vlády a příslušný člen vlády.
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Jednací řád Poslanecké sněmovny byl takto upraven zákonem č. 282/2004 Sb., s účinností od
7. května 2004. Jednací řád Senátu byl novelizován zákonem č. 172/2004 Sb., s účinností od 1. května
2004.
Na straně druhé však může být negativní stanovisko Poslanecké sněmovny k odpovědi na interpelaci podnětem pro předsedu vlády, aby prezidentu republiky navrhl odvolání konkrétního ministra
podle čl. 74 Ústavy. K tomu blíže: PAVLÍČEK, V., HŘEBEJK, J.: Ústava a ústavní řád České republiky,
Praha 1994, s. 179, HENDRYCH, D., SVOBODA, C.: Ústava České republiky, Praha 1997, s. 114-115,
s. 120.
Povinnost členů vlády a vedoucích jiných ústředních správních úřadů dostavit se na jednání výboru
se týká pouze výborů Poslanecké sněmovny podle § 39 odst. 2 zákona č. 90/195 Sb. Naproti tomu
právo člena vlády účastnit se jednání výboru se týká obou parlamentních komor (§ 90 zákona
č. 107/1999 Sb.).
Právo požadovat informace a vysvětlení náleží poslancům (§ 11 zákona č. 90/1995 Sb.) i senátorům
(§ 12 zákona č. 107/1999 Sb.).
V takovém případě je ale demise člena vlády vázána jednak na souhlas jejího předsedy (neboť pouze
jeho prostřednictvím lze demisi podat) a jednak na souhlas prezidenta republiky, který může demisi
odmítnout, nebo ji alespoň pozdržet. Fakticky by však tyto situace neměly nastat, neboť jen stěží si
lze představit výkon funkce ministra proti jeho vůli.
Prof. Pavlíček upozorňuje, že se jedná o situaci, kdy „prezident republiky nemůže odvolat člena
vlády, jestliže to předseda vlády nenavrhne. Může však přijmout demisi člena vlády, vzdor případnému opačnému stanovisku předsedy vlády.“ (PAVLÍČEK, V., HŘEBEJK, J.: Ústava a ústavní řád
České republiky, Praha 1994, s. 179). K tomu je však zapotřebí upozornit – jak bylo zmíněno výše – že
demisi může člen vlády podat výhradně prostřednictvím jejího předsedy. Ten sice musí demisi prezidentovi předložit, nicméně lze předpokládat, že si před tím ponechá určitou dobu na potřebná
politická jednání, jež mohou vést ke změně původního stanoviska daného člena vlády.
Podle ustanovení čl. 17 Ústavy se totiž volby do obou komor konají ve lhůtě počínající třicátým
dnem před uplynutím volebního období a končící dnem jeho uplynutí. Byla-li Poslanecká sněmovna
rozpuštěna, konají se volby do šedesáti dnů po jejím rozpuštění.
Od ustavení přechodné vlády Josefa Tošovského existovala shoda napříč politickým spektrem o nutnosti vypsání předčasných voleb. Následná diskuse se vedla o způsobu, jakým se toho má dosáhnout. V Poslanecké sněmovně byly projednávány dva návrhy ústavního zákona o zkrácení volebního
období Poslanecké sněmovny (sněmovní tisky č. 350 a 351). Diskuse se vedly o vhodnosti použití
tohoto účelového kroku a byla také zvažována možnost novely Ústavy, která by umožňovala Poslanecké sněmovně přijmout kdykoliv rozhodnutí o svém rozpuštění. Nakonec byl přijat ústavní zákon
č. 69/1998 Sb., který pouze konstatoval, že volební období Poslanecké sněmovny zvolené v roce 1996
skončí v roce 1998 dnem voleb do Poslanecké sněmovny, které se budou konat do 30. června 1998.
Tato dikce Ústavy však přesně nestanoví, co se rozumí přerušením zasedání komory Parlamentu.
K tomu blíže HENDRYCH, D., SVOBODA, C.: Ústava České republiky, Praha 1997, s. 52.
Jiná situace by nastala v případě, kdy Poslanecká sněmovna by nebyla rozhodnutím prezidenta
republiky rozpuštěna, ale přesto by nemohla jednat z důvodu uplynutí jejího volebního období
podle čl. 34 odst. 4 Ústavy. V takovém případě by tato pravomoc Senátu nepříslušela.
Jedná se o případ, uvolní-li se úřad prezidenta republiky a nový prezident ještě není zvolen nebo
nesložil slib, a o případ, kdy prezident republiky nemůže svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat
a usnese-li se na tom Poslanecká sněmovna a Senát.
Důvodem pro tuto konstrukci by mohla být obava autorů textu Ústavy, aby prezidentský úřad nebyl
příliš dlouho uprázdněn. Parlament se tedy v podobné situaci musí shodnout na osobě prezidenta,
protože jinak by nebylo možné vyhlásit volby. Parlament se tak alespoň v tomto ohledu bez prezidenta nemůže obejít.
Zde mám na mysli institut interpelací v širším slova smyslu, který zahrnuje písemné i ústní dotazy
poslanců na členy vlády. Němčina v této souvislosti používá výstižného výrazu Ministeranklagerecht.
Dekret z 2. června 1791. Citováno dle: BEYME, K. von: Die Parlamentarsiche Demokratie;
Enstehung und Funktionsweise 1789 – 1999, Opladen/Wiesbaden 1999, s. 86. Volný překlad: “vždy
vyhovět Shromáždění, vyzve-li je, a poskytnout nezbytné informace”.
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Tamtéž. s. 97. Von Beyme uvádí i další státy, ve kterých se institut interpelací postupně prosazoval:
1810 - Švédsko, 1820 - Bavorsko, 1838 - Norsko, 1850 - Švýcarsko, 1852 - Dánsko, 1855 - Nizozemí, 1866
- Řecko, 1875 - ústava třetí francouzské republiky.
Zákon č. 121/1920 Sb. ze dne 29. února 1920, kterým se uvozuje ústavní listina Československé republiky.
Ve většině parlamentů je běžná úprava dvou až tří těchto procedur, resp. jejich kombinace.
Tento institut – podobně jako mnoho ostatních forem parlamentní praxe – vznikl ve Velké Británii.
Jeho procedura byla upravena od r. 1841, kdy byla (a je dosud) zvláštní část zasedání dolní komory
parlamentu věnována odpovědím vlády na dotazy poslanců. V r. 1902 byla zavedena praxe, kdy
poslanci mohli žádat odpověď na ústní otázky písemně a dále bylo umožněno odpovědět na otázky
písemně v případě, že nebylo možno dát odpovědi ústně z důvodu nedostatku času.
Čl. 68 odst. 1 Ústavy ČR.
Vymezení působnosti vlády, resp. ministrů, v rámci které mohou být poslanci interpelováni, není
jednoznačné. Je zřejmě přitom zapotřebí vycházet především z příslušných ustanovení zákona
ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.
K tomu též komentář: HENDRYCH, D., SVOBODA, C.: Ústava České republiky, Praha 1997, s. 78.
PAVLÍČEK, V., HŘEBEJK, J.: Ústava a ústavní řád České republiky, Praha 1994, s. 133.
§ 110 an. zákona č. 90/1995, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.
Je také zvykem, aby poslanec vymezil alespoň obecně téma interpelace a adresáta.
Kdo není přítomen v jednacím sále v okamžiku, kdy je mu uděleno slovo, ztrácí pořadí a jeho
přihláška propadá. Propadají též přihlášky poslanců, kteří své interpelace nemohli přednést v době,
která je k tomu určena.
§ 111 odst. 1 zákona o jednacím řádu PSP ČR. Tento bod je však na čtvrteční jednání sněmovny zařazen vždy pouze v případě, že se nějaký poslanec písemně k přednesení ústní interpelace přihlásil.
Usnesením Poslanecké sněmovny č. 911 z 5. dubna 2000 byla potvrzena praxe projednávání dalších
bodů schváleného pořadu schůze v případě, že nebyly podány, nebo již byly projednány interpelace
určené předsedovi vlády i jejím ostatním členům.
Mám zde na mysli poslance Sdružení pro republiku - Republikánské strany Československa, kteří
měli zastoupení v Poslanecké sněmovně v I. a II. volebním období.
§ 112 odst. 1 zákona o jednacím řádu PSP ČR.
Tato sankce však zřejmě není dostačující. Vláda opírající se o dostatečnou poslaneckou většinu by
jistě i v tomto případě ustála případné hlasování o vyjádření nedůvěry, které by mohli nespokojení
interpelující poslanci vyvolat.
Vzhledem k nemožnosti individuálního vyslovení nedůvěry jednotlivým ministrům však ani v tomto
případě není možné uplatnit dostatečnou sankci, která by příslušného člena vlády donutila odpovědět na interpelaci řádně a podle požadavků poslanců.
K tomu také údaje uvedené v publikaci KOLÁŘ, P., PECHÁČEK, Š., SYLLOVÁ, J.: Parlament České
republiky, Praha 2002, s. 92 an.
Ostatní údaje bohužel nejsou k dispozici vzhledem ke skutečnosti, že interpelace, jejichž
projednání na plénu není požadováno, nejsou sněmovním tiskem.
V zásadě interpelace podávají jen poslanci nevládních stran. V prvním volebním období, kdy vládla
většinová vláda, nebyl vysloven ani jeden nesouhlas s odpovědí člena vlády. Ve druhém volebním
období, kdy vládla po většinu období těsně menšinová pravicová koalice, byla ve většině případů
vláda v interpelacích přehlasována, ve třetím volebním období za menšinové vlády sociální demokracie se vždy projevuje podpora vlády ze strany jedné z opozičních stran.
Ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu PSP ČR.
Ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu.
Ustanovení § 39 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu PSP ČR. Toto oprávnění požadovat
přítomnost člena vlády na jednání výboru se týká výhradně Poslanecké sněmovny. Jedná se opět
o jeden z praktických projevů odpovědnosti vlády pouze první parlamentní komoře.
Institut vyšetřovacích komisí nalezneme v Belgii (čl. 56 ústavy a čl. 3 zákona z 3. května 1880), v Dánsku (čl. 51 ústavy a čl. 7 zákona o jednacím řádu parlamentu), v Německu (čl. 44 ústavy), ve Španělsku
(čl. 76 ústavy), ve Francii (zákon z 19. června 1997 Nr. 91-698), v Řecku (čl. 68 ústavy), v Irsku (čl. 70 - 76
jednacího řádu parlamentu), v Itálii (čl. 82 ústavy), v Lucembursku (čl. 64 ústavy), v Nizozemí (čl. 70
ústavy), v Rakousku (čl. 53 ústavy), v Portugalsku (čl. 181 ústavy).
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Jedná se tedy o institut odlišný od běžné komise, kterou mohou zřizovat obě komory parlamentu
ve smyslu čl. 31 Ústavy (např. Stálá komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví či Stálá komise
Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury apod.).
K tomu srov.: HENDRYCH, D., SVOBODA, C.: Ústava České republiky, Praha 1997, s. 45, kde se uvádí,
že „věcí veřejného zájmu se rozumí jakákoliv záležitost, která není čistě soukromého charakteru“.
Jakkoliv to zákon explicitně nestanoví, ustálila se praxe, že ve vyšetřovacích komisích jsou vždy
zastoupeni členové všech poslaneckých klubů. Podobná praxe je běžná i v ostatních evropských
parlamentech.
Jednání komise je veřejné. Usnese-li se komise, že její jednání nebo jeho část je neveřejné, účastní
se jej jen její členové. Jiné osoby, zejména ty, jejichž jednání komise vyšetřuje, svědci, znalci, tlumočníci, jakož i další odborní a administrativně techničtí zaměstnanci se účastní nebo jsou přítomni
neveřejného jednání komise jen s jejím souhlasem, nebo stanoví-li tak zákon.
V prvním volebním období byla zřízena Vyšetřovací komise pro vyšetření okolností souvisejících
s akcemi „Norbert, Zásah, Vlna“. Ve druhém volebním období, které trvalo pouze dva roky, byly ustaveny dokonce tři vyšetřovací komise, a to Vyšetřovací komise pro šetření okolností krachu Kreditní
banky, a.s. Plzeň, Vyšetřovací komise pro objasnění vztahu organizovaného zločinu a státní správy
v tzv. olomoucké kauze a Vyšetřovací komise pro zjištění podmínek privatizace a ekonomického
fungování POLDI Kladno. Ve třetím volebním období byly ustaveny také tři vyšetřovací komise,
a to výše zmíněná Vyšetřovací komise pro objasnění rozhodování státu v IPB od doby jejího vzniku
do uvalení nucené správy a jejího prodeje ČSOB, Vyšetřovací komise pro vyšetření činnosti regionálního transplantačního centra Fakultní nemocnice v Ostravě a Vyšetřovací komise pro vyšetření
pochybností vzniklých v kauze SPT Telecom, a.s. Ve čtvrtém volebním období to pak byly Vyšetřovací
komise ve věci vyrovnání České republiky se společností Diag Human, Vyšetřovací komise pro zjištění skutečností v souvislosti s arbitrážním řízením ve věci CME versus Česká republika a Vyšetřovací komise pro objasnění skutečností v souvislosti se smlouvou o výstavbě dálnice D 47 mezi státem
a firmou Housing and Construction.
20. srpna 2004 zveřejnil poslanec US-DEU Zdeněk Kořistka informaci, že mu zástupci Občanské demokratické strany, mezi nimi lobbista Jan Večerek, nabídli finanční částku 10 mil. Kč za to,
že nepodpoří tehdy vznikající vládu Stanislava Grosse.
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PŘÍLOHA 1

N áv r h S m ě r n i c e o ú p r av ě p o h y b u z á s t u p c ů z á j m ov ýc h
s k u p i n v P o s l a n e c k é s n ě m ov n ě

Návrh
podle čl. 7 bod 1 písm. i) Organizačního řádu Kanceláře Poslanecké
sněmovny, vydává vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny tuto
Směrnici
o úpravě pohybu zástupců zájmových skupin v Poslanecké sněmovně
Článek I
(1) Jako zástupce zájmové skupiny může na půdě Poslanecké sněmovny
vystupovat pouze fyzická osoba starší 18 let, bezúhonná a způsobilá k právním úkonům, která je k této činnosti zmocněna rozhodnutím statutárního
orgánu zájmové skupiny.
(2) Zájmovou skupinou se pro účely této směrnice rozumí právnická
osoba vykonávající podnikatelskou činnost nebo organizace a sdružení
představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské,
náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické, národnostní zájmy nebo jiné
zájmy (např. odborové svazy, profesní komory, nadace a nadační fondy,
školy a vysoké školy atd.).
(3) Návrhy na zástupce mohou předkládat statutární orgány zájmových
skupin uvedených v odstavci 2. Návrh musí obsahovat zejména:
a) název/označení příslušné zájmové skupiny,
b) sídlo zájmové skupiny,
c) statutární orgán zájmové skupiny,
d) předmět zájmu/činnosti zájmové skupiny,
e) jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za zájmovou skupinu.
Článek II
Návrh na registraci zájmové skupiny a jejích zástupců musí být předložen statutárním orgánem zájmové skupiny prostřednictvím podatelny Kanceláře Poslanecké sněmovny. Registraci zájmových skupin a jejich zástupců
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vede sekretariát předsedy Poslanecké sněmovny, který také zajišťuje zveřejnění evidence zájmových skupin a jejich zástupců na internetových stránkách Poslanecké sněmovny. Pouze vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny
je oprávněn podepisovat zástupci zájmové skupiny povolení opravňující ke
vstupu do budov Poslanecké sněmovny.
Článek III
(1) Zástupce zájmové skupiny je ve smyslu této směrnice oprávněn vyvíjet činnost jménem zájmové skupiny, kterou zastupuje. Kancelář Poslanecké sněmovny vydá tomuto zástupci průkaz opravňující ho ke vstupu do
objektů Poslanecké sněmovny. Pohyb zástupců zájmových skupin po objektech Poslanecké sněmovny musí být v souladu se směrnicí pro zajišťování
ochrany objektů Poslanecké sněmovny upravující pohyb osob po objektech
Poslanecké sněmovny.
(2) Činností zástupce zájmové skupiny nesmí být, kromě jiného, dotčeno
právo poslance na setkání se s voliči, právo poslance na setkání se nebo
konzultace se zástupci odborné veřejnosti (např. odborníky z oblasti vědy
apod.). Dále nesmí být dotčeno právo veřejnosti, příp. odborné veřejnosti
zúčastnit se schůzí výborů.
Článek IV
(1) Zástupce zájmové skupiny je povinen při své činnosti dodržovat obecně závazné právní předpisy týkající se Poslanecké sněmovny
a interní předpisy Kanceláře Poslanecké sněmovny. Jejich porušení ze
strany zástupce zájmové skupiny může být důvodem ukončení jeho
činnosti /viz čl. VII písm. c)/.
(2) Zástupce zájmové skupiny se zavazuje, že kromě předpisů uvedených
v odstavci 1 se zároveň seznámí s obsahem Etického kodexu poslance, podle
něhož se mj. nesmí poslanec na půdě Poslanecké sněmovny setkat se zástupcem zájmové skupiny, který není evidován v souladu s touto směrnicí.
Článek V
Zástupce zájmové skupiny, který je veden v evidenci podle čl. II, má
právo žádat informace týkající se předmětu zájmu zájmové skupiny, kterou
byl pověřen. Kancelář Poslanecké sněmovny, resp. věcně příslušný odbor
podle svých možností mu tyto informace poskytne, pokud se nejedná
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o informace veřejně přístupné (např. na internetových stránkách Poslanecké sněmovny apod.) nebo informace podléhající zvláštnímu režimu
nakládání (např. podle zákona o utajovaných skutečnostech apod.).
Článek VI
Vzor průkazky opravňující zástupce zájmové skupiny ke vstupu do
objektů Poslanecké sněmovny je uveden v příloze č. 1.
Článek VII
Ukončení činnosti zástupce zájmové skupiny nastává
a) dnem doručení jeho písemného oznámení o ukončení činnosti
zástupce zájmové skupiny; jestliže je v oznámení uveden den pozdější než
je den doručení, ukončení činnosti nastává tímto dnem,
b) dnem doručení písemného oznámení statutárního orgánu zájmové
skupiny, která zástupce navrhla, o tom, že jej odvolává z funkce zástupce;
jestliže je v oznámení uveden den pozdější než je den doručení, ukončení
činnosti nastává tímto dnem,
c) dnem uvedeným v písemném oznámení vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny zástupci o tom, že došlo ze strany zástupce k porušení
právních předpisů nebo interních směrnic týkajících se činnosti Poslanecké sněmovny; kopii tohoto oznámení obdrží zájmová skupina, která
zástupce navrhla,
d) dnem doručení oznámení Kanceláře Poslanecké sněmovny zástupci
o tom, že nesplňuje podmínky podle čl. I odst. 1.
Článek VIII
(1) Zástupci jsou povinni dodržovat pokyny věcně odpovědných zaměstnanců Kanceláře Poslanecké sněmovny a pokyny policistů ochranné
služby.
(2) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem …………..
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PŘÍLOHA 2

E t i c k ý ko d e x p o s l a n c e Pa r l a m e n t u Č e s k é r e p u b l i k y

Níže podepsaní poslanci Parlamentu České republiky v návaznosti
na ústavní slib poslance, ve kterém se zavázali vykonávat svůj mandát
v zájmu všeho lidu, a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, v návaznosti
na platné právní normy vymezující práva a povinnosti spojené s výkonem
svého mandátu a při vědomí odpovědnosti vyplývající z chápání výkonu své
funkce jako veřejné služby občanům České republiky se dobrovolně přihlašují k zásadám v tomto kodexu obsaženým, které se zavazují v průběhu
výkonu svého mandátu dodržovat:
Článek 1
Poslanec Parlamentu České republiky vykonává svůj mandát způsobem
odpovídajícím důstojnosti a významu této veřejné funkce. Dbá, aby při této
jeho činnosti byly zejména dodržovány následující zásady:
a) zásada ochrany veřejného zájmu – poslanec se při výkonu mandátu
řídí veřejným zájmem. Zdrží se jakéhokoliv jednání, které by vedlo k upřednostnění osobního prospěchu jeho nebo osob jemu blízkých.
b) zásada otevřenosti – poslanec svůj mandát vykonává pod kontrolou
veřejného mínění. Za tím účelem zachovává maximální míru otevřenosti
při poskytování informací o své činnosti a oznámí jakýkoliv možný střet
zájmů, k němuž při této činnosti může dojít.
c) zásada svědomitosti – poslanec se při výkonu svého mandátu rozhoduje na základě objektivního a kvalifikovaného posouzení projednávané
věci.
d) zásada dobrého jména Poslanecké sněmovny – poslanec svůj mandát
vykonává v odpovědnosti a úctě k dobrému jménu Poslanecké sněmovny.
Zdrží se, při plném zachování práva na kultivovanou kritiku, jakéhokoliv
jednání, které by mohlo poškodit důstojnost Poslanecké sněmovny, jejích
orgánů nebo jiných poslanců.
e) zásada odpovědnosti – poslanec svůj mandát vykonává při vědomí
odpovědnosti za tuto veřejnou funkci, která podléhá zejména kontrole
veřejnosti vykonávané prostřednictvím orgánů Poslanecké sněmovny. Za
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tím účelem se podrobí kárnému nebo disciplinárnímu řízení podle zákona
nebo podle tohoto kodexu.
Článek 2
Poslanec Parlamentu České republiky dává souhlas se zveřejněním
všech informací, které souvisejí s výkonem jeho mandátu s výjimkou těch,
které podle zákona podléhají zvláštní ochraně. Souhlasí též se zveřejněním
všech smluv, které v průběhu výkonu svého mandátu a v souvislosti s ním
uzavře, pakliže by na základě těchto smluv měly být čerpány finanční prostředky z veřejných rozpočtů. Zejména poslanec souhlasí se zveřejněním
výše svého platu, jakož i dalších platových náležitostí spojených s výkonem
jeho veřejné funkce.
Článek 3
Poslanec Parlamentu České republiky se zavazuje nad rámec zákona
oznámit jakýkoliv dar, příjem nebo jinou majetkovou výhodu, kterou při
výkonu svého mandátu a v souvislosti s ním získá on nebo osoba jemu blízká.
Písemné prohlášení o získaném daru nebo jiném příjmu odevzdá poslanec
do třiceti dnů od jeho nabytí mandátovému a imunitnímu výboru.
Článek 4
Poslanec Parlamentu České republiky se zavazuje při výkonu svého mandátu spolupracovat pouze s osobami, které splňují odborné i morální předpoklady pro takovou činnost. Nenavrhne Kanceláři Poslanecké sněmovny,
aby uzavřela s jeho rodinnými příslušníky smlouvy, na základě kterých by
byli odměňováni za činnost, kterou pro poslance vykonávají.
Článek 5
Poslanec Parlamentu České republiky se zavazuje na půdě Poslanecké
sněmovny setkávat se zástupci pouze těch lobbyistických a jiných zájmových organizací, které se před tím registrovaly podle vnitřního předpisu
Sněmovny.
Článek 6
Poslanec Parlamentu České republiky se při vědomí odpovědnosti
vůči voličům, kteří jej volili, zavazuje v průběhu jednoho volebního období
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nezměnit členství v poslaneckém klubu té politické strany nebo hnutí, za
které byl do Poslanecké sněmovny zvolen, s výjimkou případu, kdy dojde ke
zrušení, sloučení nebo změně názvu této strany.
Článek 7
Zjistí-li předseda Poslanecké sněmovny, že poslanec porušil některé
z ustanovení tohoto kodexu, oznámí to neprodleně mandátovému a imunitnímu výboru. Ten po přezkoumání případu může konstatovat, že poslanec porušil kodex, k jehož dodržování se zavázal. Jako sankci za toto
porušení mu uloží povinnost veřejné omluvy na nejbližší schůzi Poslanecké
sněmovny. Toto své rozhodnutí výbor zveřejní.
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1 . Ú vo d							

Ko n t e x t p r o b l é m u

Vztah trestního práva a demokracie spočívá především v tom, že trestní
právo vytváří pro demokracii náležitý a potřebný prostor, ale zároveň nezasahuje a nesmí zasahovat do společenského, politického a hospodářského
života z jiného důvodu, než je ochrana před trestnými činy vymezenými
v právních předpisech, které jsou prameny trestního práva. Pro demokracii
je nezbytné, aby byly zajištěny standardní možnosti trestního postihu osob,
které se prostřednictvím politické soutěže na správě demokracie aktivně
podílejí.
Pojetí trestního práva po nezbytných novelizacích trestního zákona
v období od roku 1989 vychází z myšlenek právního státu, zejména z teorie o subsidiárním či akcesorickém charakteru trestního práva. Trestní
právo chrání totiž společenské hodnoty i práva a oprávněné zájmy fyzických
a právnických osob, jejichž vztahy jsou pravidelně upraveny jinými právními odvětvími.1

Definice a popis problému

Vyšetřování trestné činnosti volených politických představitelů vykazuje
ve srovnání se standardním vyšetřováním mnohá specifika. Tato specifika,
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jak dále zjistíme, jsou nejen přirozenou (faktickou), ale v určitých případech
dokonce objektivním právem zajištěnou výjimkou z principu občanské rovnosti.2 Smyslem těchto výjimek však v podmínkách demokratického právního státu nemůže být bez dalšího privilegium preferovaných skupin; tato
privilegia, jsou-li dána, je nutné vnímat nikoliv jako účel, ale jako nežádoucí
vedlejší efekt instrumentů, jejichž primárním účelem je právě ochrana
samotného demokratického právního státu.
Jako problematické se v dané souvislosti jeví cokoliv, co má za následek vymykání se obecnému standardu, tedy jakákoliv výjimka z principu
občanské rovnosti. Odlišnosti při vyšetřování trestné činnosti volených
politických představitelů, které jsou ve srovnání s vyšetřováním trestných
činů ostatních občanů dány, musí být v podmínkách demokratického právního státu předmětem neustálé pozornosti. Předně je třeba se ptát, v čem
tyto odlišnosti, tyto výhody (či snad také nevýhody?) spočívají a odkud
pramení. Dále je třeba klást otázku, zda uplatněná výjimka z principu
občanské rovnosti je v konkrétním případě skutečně nutná, zda je doprovázena odpovídajícím přínosem pro demokracii a občanskou společnost.
V neposlední řadě nemůže zůstat stranou, zda k těmto výjimkám skutečně
v konkrétních případech dochází pouze cestou legality a transparence, či
zda k preferenci jednotlivců dochází užitím faktického mocenského vlivu
vládnoucích politických sil za zády veřejnosti.

V yjá d ř e n í z á m ě r u

Cílem této studie je přiblížit se takovému řešení, které by zajišťovalo
v maximální možné míře standardní průběh vyšetřování trestné činnosti
volených politických představitelů, tj. které by pokud možno eliminovalo
jakékoliv zvýhodňování či znevýhodňování volených politických představitelů ve vyšetřování; přitom však bralo v potaz potřebu ochrany demokratického právního státu, a to zejména před ohrožením legislativní moci
ze strany moci exekutivní.
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Metodologie a omeze ní stu die

Na problém vyšetřování trestných činů volených politických představitelů je možné nahlížet z dvojího hlediska. Předně je možné zaměřit pozornost primárně na subjekt tohoto problému, tj. voleného politického představitele, a analyzovat specifika vyšetřování všech trestných činů, u nichž
represivní orgány usuzují nebo mají důvody usuzovat, že příslušný trestný
čin byl tímto subjektem spáchán (či za jeho účasti), a to bez ohledu na
povahu příslušného trestného činu (hledisko subjektivní).
Výše uvedené subjektivní hledisko nás neomezuje jen na trestnou činnost charakteristickou pro výkon veřejné funkce. Subjektivní hledisko
zahrnuje prostor také pro analýzu vyšetřování těch trestných činů, u nichž
je předpoklad, že by se jich volený politický představitel dopustil i v případě,
kdy by příslušnou veřejnou funkci vůbec nevykonával, tj. takových trestných
činů, které s výkonem veřejné funkce primárně nesouvisí a jichž se tedy z povahy věci může dopustit nejen volený politický představitel. Takovými trestnými činy typicky budou např. výtržnictví podle ustanovení § 202 zákona
č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní zákon“),
znásilnění podle ustanovení § 241 trestního zákona či krádež podle ustanovení § 247 trestního zákona. Ze subjektivního hlediska je užitečné zabývat se zejména nadstandardními instrumenty (mimo obvyklé možnosti
občanů), jimiž volený politický představitel v podmínkách právního řádu
České republiky a v podmínkách tuzemské sociální a mocenské reality
disponuje či může disponovat za účelem odvrácení vyšetřování, zajištění
příznivějšího průběhu vyšetřování, popř. za účelem odvrácení nepříznivých
následků vyšetřování.
Naše pozornost se však může také primárně zaměřit na společenské,
ekonomické, právní či mocenské vztahy, které mohou být ohroženy či
narušeny právě a pouze příslušným voleným politickým představitelem, tj.
hledisko objektivní. Tím směřujeme k případům, kdy je dána objektivní
souvislost mezi společenskou úlohou voleného politického představitele
a příslušným trestným činem, a to z důvodu, že příslušný trestný čin spočívá
právě v porušení povinností vyplývajících ze specifické společenské úlohy
voleného politického představitele. Jiným subjektům, odlišným od příslušného voleného politického představitele, v případě určitých trestných činů
není vůbec dána možnost (způsobilost) k jejich spáchání, popř. jim taková
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způsobilost dána je, avšak nikoliv v ekvivalentním rozsahu. Z objektivního
hlediska je možné věnovat pozornost obecně vyšetřování trestných činů
určité povahy, které jsou pro volené politické představitele typické (např.
zneužívání pravomoci veřejného činitele podle ustanovení § 158 trestního
zákona, maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti podle ustanovení
§ 159 trestního zákona, přijímání úplatku podle ustanovení § 160 trestního
zákona, nepřímé úplatkářství podle ustanovení § 162 trestního zákona, zpronevěra podle ustanovení § 248 trestního zákona, porušování povinností při
správě cizího majetku podle ustanovení § 255 a 255a trestního zákona).
V této studii se však přidržíme především hlediska subjektivního.
Středem naší pozornosti nebude specifická trestná činnost, která je pro
volené politické představitele charakteristická, ale sám volený politický
představitel a jeho pozice ve vyšetřování.

2 . P o p i s p ro b lé m u

Vo l e n í p o l i t i č t í p ř e d s tav i t e l é

Pokud jsme zvolili při analýze daného problému subjektivní hledisko,
tj. bude-li naše pozornost věnována primárně pozici volených politických
představitelů při vyšetřování (jakékoliv) jejich trestné činnosti, nikoliv jen
průběhu vyšetřování trestné činnosti specifické pro nositele veřejné moci,
je v první řadě na místě obhajoba samotného pojmu „voleného politického
představitele“. Zejména je třeba zhodnotit, zda přívlastek spojující politické
představitele s výsledkem volebního procesu je sám o sobě schopen v podmínkách české politické a sociální reality vymezit v rámci politických představitelů jejich skutečně charakteristický okruh, jenž by byl spojen se specifickou rolí při uskutečňovaní veřejné moci a se specifickými možnostmi
ovlivňovat vyšetřování vlastní trestné činnosti.
Politický systém demokratických právních států je založen na principu soutěže politických stran, od nichž se očekává, že mezi sebou budou
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zákonnými prostředky svádět souboj o přízeň voličů. Je obecnou představou, že jako prostředek soutěže politických stran jsou využívány právě volby,
tedy volební proces, jímž se voličům, jako zdroji veřejné moci, umožňuje,
aby rozhodli o tom, kým (tedy kterými osobami) bude veřejná moc vykonávána. Tak tomu však je pouze zčásti. V podmínkách ústavního systému
České republiky voliči ve skutečnosti rozhodují jen o personálním složení
zástupců moci zákonodárné, tedy legislativní. Připusťme, že volná politická soutěž, na které jsou založeny politické systémy demokratických
států3, využívá volebního procesu k ustavení reprezentantů, jejichž prostřednictvím dochází k realizaci veřejné moci. K ustavení reprezentantů
moci výkonné, tedy exekutivní, však zpravidla dochází pouze nepřímo, a to
prostřednictvím zvolených zástupců moci zákonodárné; k ustavení osob,
jejichž prostřednictvím dochází k výkonu moci soudní, pak již dochází
natolik nepřímo (soudci jsou jmenováni prezidentem, který je však sám
volen nepřímo, tj. prostřednictvím reprezentantů moci zákonodárné), že
legitimita soudní moci by v podmínkách ústavního systému České republiky zasloužila sama o sobě vypracování studie (přitom by byla jistě hodna
pozornosti stále nezanedbatelná část soudců, kteří byli jmenováni do své
funkce v době nesvobody a nyní jsou plnohodnotnými představiteli nezávislé soudní moci demokratického právního státu). Pro naše účely jsou však
tato konstatování, týkající se jistých pochybností o legitimitě současné
soudní moci, bez většího významu, když množina politických představitelů
a množina představitelů moci soudní (která je mocí nezávislou) nemohou
mít v podmínkách demokratického právního státu žádný průsečík (v právním řádu České republiky každopádně nepřichází v úvahu, aby nositel moci
soudní byl zároveň politickým představitelem).
Je jistým paradoxem, avšak zároveň zřejmým faktem, že přestože reprezentanti moci zákonodárné jsou ve srovnání s reprezentanty moci exekutivní a moci soudní voličům nejblíže (voliči je přímo volí, jejich funkce
jsou tedy relativně velmi legitimní), z hlediska vyšetřování své trestné
činnosti mají právě tito nositelé veřejné moci relativně málo přirozených
nadstandardních instrumentů. Ponechme stranou srovnání s těmi představiteli exekutivní moci, kteří působí přímo v represivních složkách (náměstek ministra vnitra apod.), když takový příklad není jistě typický (jejich
extrémní možnost ovlivňovat postup represivních orgánů, a to i při vyšetřování vlastní trestné činnosti, je i v rámci exekutivní moci nadstandardem).
207

Politicka korupce.indd 207

9/7/06 11:54:17 AM

Tr ansparentní procesy v politickém rozhodování

Totéž lze konstatovat o moci soudní jako celku, neboť ta je s vyšetřováním
trestné činnosti ze své podstaty v přímé souvislosti. I představitel nerepresivní exekutivní moci je však spojen s určitou specializovanou působností, jejíž předmět závisí na charakteru konkrétní složky státního mechanismu, k níž příslušný představitel exekutivní moci náleží, a tento je tak
zpravidla schopen představitelům represivního orgánu oproti jejich shovívavosti přímo poskytnout určité výhody či jejich příslib. Toto lze pozorovat
i na nižších úrovních exekutivní moci, kde již ani nelze o politických představitelích hovořit (např. pracovník obchodní inspekce může nabídnout
inspekční shovívavost podnikatelům, kteří jsou s představitelem represivního orgánu v blízkém vztahu, pracovník katastrálního úřadu může nabídnout urychlený vklad do katastru nemovitostí apod.).
Toto nelze konstatovat o reprezentantech moci zákonodárné. Přestože
právě oni jsou ustavováni do funkce v přímé souvislosti s výsledkem volebního procesu, jejich schopnost poskytnout při vyšetřování vlastní trestné
činnosti představitelům represivního orgánu věrohodné atraktivní protislužby je do značné míry beztvará a spočívá spíše v konkrétních konexích
toho kterého zvoleného politického představitele než v jeho veřejné funkci
jako takové.
Docházíme tedy k dílčímu závěru, že okruh volených politických představitelů je spojen především s představiteli moci zákonodárné, kteří však,
jakkoliv jsou jejich mandáty z hlediska legitimity veřejné moci jejímu zdroji
(voličům) nejblíže, mají z titulu své funkce relativně slabé prostředky k ovlivnění průběhu vyšetřování vlastní trestné činnosti. Nabízí se tak otázka, zda
předmětem analýzy by neměly být naopak rozsáhlejší možnosti představitelů moci exekutivní, třebaže do funkce nebyli ustaveni volbou.
S tím lze souhlasit potud, že problém vyšetřování trestné činnosti nevolených (exekutivních) politických představitelů v praxi zřejmě představuje
mimořádně znepokojivý problém (vezměme v potaz, že představitelé exekutivní moci s výjimkou prezidenta republiky nejsou nositeli imunit,
jejich preference ze strany představitelů represivních složek tak z povahy
věci musí vždy být ilegální). V souvislosti s vyšetřováním trestné činnosti
volených politických představitelů jsou však dána určitá specifika, která
v případě exekutivních představitelů dána nejsou, ať již spočívají v rovině
zákonem podložených výhod (imunit) nebo v obavě politicky spřízněných
exekutivních sil z politické spoluodpovědnosti za jejich trestnou činnost.
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Volebním procesem se naplňuje požadavek legitimity veřejné moci,
když lid, který je jejím zdrojem, dává důvěru svým konkrétním představitelům. Avšak ani řádný volební proces, založený na volné soutěži politických sil, nemůže zcela eliminovat případy, kdy veřejná moc bude svěřena do rukou osob, které svěřené důvěře nedostojí. K tomu může dojít
(avšak zřídka) jednak tím, že zvolený politický představitel využije veřejné
moci přímo ve svůj prospěch, jakož i (a to především) tím, že tento představitel nepřímo využije svého veřejného vlivu či výhod k eliminaci nepříznivých následků své deliktní činnosti, byť tato ve zneužívání veřejné moci
primárně nespočívala. Mějme stále na paměti, že značná část politických
představitelů je do veřejné funkce ustavena jinak než volbou.4 Jak vyplývá
již z názvu této studie, vyšetřování trestné činnosti těchto osob zde pozornost věnovat nebudeme. Tím tedy opouštíme rozsáhlou část představitelů
exekutivní moci, kteří jsou do svých funkcí ustaveni prostřednictvím jmenování, včetně členů vlády.
V podmínkách právního řádu České republiky zahrnuje okruh volených
politických představitelů zejména poslance, senátory, poslance Evropského
parlamentu, členy obecních rad a členy obecních zastupitelstev. V rovině
obecné se budeme zásadně zabývat problémem vyšetřování trestné činnosti
všech těchto představitelů. Je však třeba zohlednit zejména takové skupiny
volených politických představitelů, kde již existují konkrétní, nepříznivé
a nikoliv ojedinělé zkušenosti s nestandardním průběhem vyšetřování
jejich trestné činnosti. Dále je na místě zohlednit různou míru propojení
konkrétní veřejné funkce s politikou, když právě ke specifickým relacím
mezi právem a politikou tato studie směřuje.
Připusťme, že rovněž na úrovni komunální politiky vznikají při vyšetřování zvolených funkcionářů určitá specifika v podobě vyšetřovacích
privilegií (popř. též vyšetřovacích handicapů, viz dále). Tato vyšetřovací
privilegia však zásadně nemají legální povahu (nejde o imunity), přičemž
význam politických ilegálních vyšetřovacích privilegií je na úrovni komunální politiky ve srovnání s případy poslanců a senátorů přirozeně nižší
(politická odpovědnost politických sil za trestnou činnost spřízněných
politických představitelů je vyšší ve vrcholné politice než v politice komunální).
Kromě politických představitelů, volených přímo občany, právní řád
České republiky zahrnuje také případy, kdy politický představitel je sice
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ustaven volbou, nikoliv však ze strany občanů. To je případ ustavování do
funkcí v rámci jednotlivých politických stran. Do tohoto okruhu také patří
stále přetrvávající případ nepřímé volby prezidenta republiky.

V yš e t ř ová n í , v yš e t ř ova n ý, r e p r e s i v n í o r g á n

Před výkladem o vyšetřovacích privilegiích a vyšetřovacích handicapech nutno nejprve vyjasnit samotný pojem vyšetřování. Vyšetřováním se
ve smyslu zákona č. 141/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„trestní řád“), rozumí úsek (přípravného) trestního řízení od zahájení trestního stíhání do podání obžaloby (popř. do postoupení věci orgánu, který
není činný v trestním řízení, nebo zastavení trestního stíhání). Pro účely
této studie však není nutné ani vhodné omezovat se legislativním vymezením, proto za vyšetřování budeme považovat také jiná stadia trestního
řízení, ať již po okamžiku, kdy bylo zahájeno trestní stíhání, či předtím,
pokud má docházet ke shromažďování důkazů důležitých pro posouzení
daného případu včetně osoby pachatele a následku trestného činu.5
Působilo by převážně rušivě, pokud bychom měli v této studii v závislosti
na konkrétním stadiu trestního řízení důsledně rozlišovat pojem podezřelého, obviněného, obžalovaného, odsouzeného či (s přihlédnutím k hmotněprávním hlediskům věci) pojem pachatele. Má-li předmětná studie být
z hlediska zkoumaného problému přínosem, je žádoucí koncentrovat
právně analytický charakter pouze do té její části, v níž budou hledány legislativní instrumenty k řešení zkoumaného problému. Při vymezení a studiu
problému samotného, který má ostatně charakter převážně sociologický
a politologický, není přeceňování jejího právního charakteru (a související legislativní a doktrinární terminologie) na místě. Jako náhradní výraz,
kterým dáme najevo, že v použitém kontextu nesměřujeme pouze k určitému specifickému stadiu trestního řízení, budeme v dalším textu převážně
používat termín vyšetřovaný.
Z podobných důvodů budeme v dalším textu převážně hovořit o represivním orgánu, bude-li naším záměrem dát najevo, že příslušná část analýzy se nevztahuje pouze na konkrétní orgán činný v trestním řízení či jeho
jednotlivý útvar.
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S p e c i f i c k é r e l ac e v p r ů b ě h u v yš e t ř ová n í

Předmětem této studie jsou vzájemné relace, které vznikají mezi represivním orgánem na jedné straně a vyšetřovaným, který má povahu voleného politického představitele, na straně druhé, v průběhu vyšetřování,
nikoliv však veškeré tyto relace. Relacím existujícím či vznikajícím v průběhu vyšetřování mezi těmito subjekty budeme věnovat pozornost pouze
potud, pokud půjde o relace specifické, tj. takové relace, které se mezi
represivním orgánem a vyšetřovaným, který nemá povahu voleného politické představitele, nevyskytují. Za specifické pak nutno považovat přirozeně to, co není standardní, tedy z hlediska této studie zejména nestandardní výhody (avšak také nevýhody) volených politických představitelů
v průběhu vyšetřování.

V yš e t ř ovac í p r i v i l e g i a

Nestandardní výhody se v průběhu vyšetřování projevují v podobě vyšetřovacích privilegií. Vyšetřovacím privilegiem zde rozumíme nestandardní
faktickou či právem podloženou možnost osoby, jejíž činnost je vyšetřována
(či by za standardních okolností byla vyšetřována) ve vyšetřování, vyloučit
či omezit nepříznivé následky vyšetřování. Dochází-li za týchž okolností ze
strany represivního orgánu k rozdílnému zacházení s jednotlivými vyšetřovanými, je zřejmé, že dochází k projevům určitého vyšetřovacího privilegia.
Vyšetřovacími privilegii tak jsou veškeré prostředky, jimiž může být na
vyšetřování působeno ve prospěch vyšetřovaného, a to bez ohledu na fakt,
zda k využití této možnosti skutečně dochází.

Vyšetřovací privilegia aktivní a pasivní
Vyšetřovacího privilegia může být dosaženo zejména v důsledku aktivní
snahy vyšetřovaného o získání výhod v průběhu vyšetřování nebo v důsledku jeho snahy o zamezení vyšetřování. Typickým příkladem takového
postupu je zkorumpování represivního orgánu ze strany vyšetřovaného,
zejména nabídnutí a poskytnutí peněžitého úplatku takovému představiteli
represivního orgánu, který má možnost ovlivňovat aktivitu represivního
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orgánu v průběhu vyšetřování. Vyšetřovací privilegia však mohou být dána
také bez zvláštního úsilí vyšetřovaného, ať již mají podobu legálních či ilegálních vyšetřovacích privilegií (viz dále). Tato (pasivní) vyšetřovací privilegia mohou vyplývat z ústavní funkce vyšetřovaného, ale mohou také být
např. důsledkem příslušnosti vyšetřovaného k preferované politické síle,
která má možnost ovlivňovat chování jednotlivých složek exekutivní moci
a má možnost jejím prostřednictvím ovlivňovat postup represivního orgánu
v konkrétním vyšetřování. Pasivní vyšetřovací privilegia mohou působit
i bez vědomí vyšetřovaného, či dokonce i proti jeho vůli.

V yš e t ř ovac í p r i v i l e g i a l e g á l n í a i l e g á l n í

Legální vyšetřovací privilegia (imunity)
Ústavní pořádek demokratických států obsahuje ochranné prvky,
jejichž projevem je nestandardní vztah mezi nositeli veřejných funkcí
určitého druhu a standardními mechanismy deliktního práva (ať již hmotného či procesního). Tyto ochranné prvky se obvykle označují jako tzv.
imunity. V důsledku imunit dochází ke vzniku vyšetřovacích privilegií ve
prospěch nositele imunity, což je však nutné považovat za sekundární, nežádoucí (avšak v určitém rozsahu nezbytný a přirozený) efekt existence těchto
ochranných prvků demokratických států.
Primární efekt imunity spočívá právě v samotné ochraně ústavního
pořádku demokratického státu. Institut imunity vznikl ve středověku, aby
chránil parlament před libovůlí a pronásledováním ze strany panovníka
a vládní moci. Jeho zavedení vycházelo i z představy, že odnětí člena
parlamentu jeho parlamentním povinnostem znamená větší poškození
veřejných zájmů, než jeho vyjmutí z obecné spravedlnosti, obecně platných
norem, zejména trestních. Dalším důvodem bylo, aby člen parlamentu
nemohl být tendenčním zatčením, uskutečněným v době, kdy by jeho přítomnost byla v parlamentu nutná, vyloučen z možností se jeho jednání
účastnit, nebo aby zahájením tendenčního trestního vyšetřování nebyl
zbaven volebního práva.
Z konstituční monarchie přešla tato ochrana i do ústavního řádu
demokratických republik. Jeho klasickou podobu nacházíme v kolébce
parlamentarismu – v Anglii. K rozšíření imunity došlo i v době Velké
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francouzské revoluce a bylo zpočátku prosazováno a zdůvodňováno jako
výraz nedůvěry k soudům zdiskreditovaným z doby „starého režimu“. Mělo
být odstraněno po provedení nové demokratické organizace trestního soudnictví, která by měla důvěru občanů. Imunita neměla a nemá být osobním
privilegiem členů zákonodárného sboru, ale má chránit svobodu jednání
parlamentu a nerušený výkon mandátu. Je ochranou před jinými orgány
státní moci a svou povahou má sloužit především ochraně parlamentní
menšiny. V různých ústavních systémech je obsah imunity odlišný.
Imunity v podmínkách právního řádu České republiky
Československé a české pojetí imunity má své kořeny v rakouském ústavním právu a pro nadbytečný rozsah bylo již v té době a od té doby trvale
podrobováno kritice jako ideově i věcně neodůvodněné. Tato kritika byla
všeobecná v době po vzniku Československa, jež převzalo rakouskou úpravu,
zejména pokud jde o imunitu pro tzv. neúřední činy, a dále ji rozšířilo. K rozhojnění některých privilegií poslanců došlo v období „reálného socialismu“
v Československu, kdy byla tato privilegia obsažena i v normách nižší právní
síly.6
V trestněprávní doktríně se setkáváme s rozlišováním exempce procesní, která spočívá v tom, že některé osoby jsou vyňaty z pravomoci represivního orgánu. Důvod vynětí je jednak v právu mezinárodním, jednak
v ústavním postavení určitých osob nebo v jejich funkci. Pokud jde
o osoby požívající procesní exempci, je represivní orgán omezen především
v možnosti stíhat je jako pachatele trestných činů (tzv. privilegium nestíhatelnosti), jejich pravomoc může však být omezena i jinak (např. v právu vyžadovat povinnost svědčit, nařizovat a provádět osobní a domovní prohlídky,
v právu ukládat pořádkovou pokutu). Jestliže není jinak stanoveno, jsou
tato omezení pouze dočasná. Jakmile důvod exempce odpadne, lze v takovém případě vykonávat úkony, jejichž provedení jeho existence bránila (tedy
např. toho, kdo se dopustil trestného činu v době, kdy se na něj vztahovala
procesní exempce, lze po zániku exempce pro tento trestný čin stíhat). Od
procesní exempce nutno lišit exempci hmotněprávní, v jejímž důsledku jsou
osoby vyňaté z pravomoci trestního zákona zcela nebo zčásti beztrestné;
vynětí tu má vždy povahu trvalou.
V podmínkách ústavního pořádku ČR jsou z pravomoci represivního
orgánu vyňati tito volení političtí představitelé:
213
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a) prezident republiky
Prezident republiky nemůže být stíhán pro trestné činy, jichž se dopustil v době výkonu své funkce, a to ani po jejím skončení (čl. 65 odst. 3 Ústavy
– exempce hmotněprávní). Pro trestné činy, jichž se dopustil před nástupem své funkce, by však po jejím skončení stíhán být mohl (čl. 65 odst. 1
– exempce procesní). Prezident republiky může být stíhán jen pro velezradu,
a to před Ústavním soudem na základě obžaloby Senátu. Trestem může být
jen ztráta prezidentského úřadu a způsobilosti jej znovu nabýt. Trestní stíhání pro trestné činy spáchané prezidentem republiky po dobu výkonu jeho
funkce je navždy vyloučeno.
Jakou povahu má tato exempce prezidenta republiky, bylo sporné. Uvádělo se, že argumenty výkladu systematického a historického nasvědčovaly
tomu, že jde o exempci hmotněprávní. Dále je otázka, zda odpovědnost prezidenta republiky za velezradu je trestněprávní, či politická. Nepochybně je
to odpovědnost právní, ale zřejmě ne trestněprávní, nýbrž ústavněprávní.
Skutková podstata velezrady je vymezena zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu ČR, který upravuje i způsob řízení. Není nikde stanoveno, že by
šlo o trestný čin, nejsou upraveny podmínky trestní odpovědnosti, „trest“
stojí mimo systém trestů obsažený v trestním zákoně.
Jinak by tomu bylo s trestním stíháním prezidenta za trestný čin, jehož
se dopustil před nástupem své funkce. V tomto směru se jedná o procesněprávní exempci. Po jeho uvolnění z funkce je trestní stíhání možné.7
b) poslanci a senátoři Parlamentu České republiky
U poslanců a senátorů je také třeba odlišovat případy beztrestnosti
(exempce hmotněprávní) a nestíhatelnosti (exempce procesní). Poslance
ani senátora nelze postihnout pro hlasování v Poslanecké sněmovně nebo
Senátu nebo jejich orgánech (čl. 27 odst. 1 Ústavy – beztrestnost). Za projevy
tam učiněné podléhá poslanec nebo senátor jen disciplinární pravomoci
komory, jejímž je členem (§ 27 odst. 2 Ústavy). Pro jiná jednání jsou poslanci
a senátoři trestně nestíhatelní; výjimky jsou tyto:
1. Jestliže dá komora, jejímž je poslanec nebo senátor členem, souhlas
ke stíhání pro jiná jednání než ta, na která se vztahuje beztrestnost, je
stíhání přípustné. Odepře-li komora souhlas, je trestní stíhání navždy
vyloučeno (čl. 27 odst. 4 Ústavy) – důsledky exempce procesní se zde rovnají exempci hmotněprávní.
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2. Jestliže poté, co Poslanecká sněmovna dala souhlas k trestnímu stíhání
poslance, došlo k novým volbám do Poslanecké sněmovny, ve kterých
byl tento poslanec znovu zvolen poslancem, pak je třeba požádat o souhlas k jeho trestnímu stíhání nově zvolenou Poslaneckou sněmovnu;
bez jejího souhlasu by v trestním řízení nemohlo být pokračováno
(souhlas musí dát Poslanecká sněmovna, jejímž je členem, a předchozí
souhlas dala sněmovna jiná; srov. § 27 odst. 4 Ústavy, č. 48/96 Sb. rozh.
tr.). Kdyby šlo o senátora, který byl poté, co Senát dal souhlas k jeho
stíhání, za senátora znovu zvolen, pak by nového souhlasu k jeho stíhání nebylo třeba (Senát je nerozpustitelný a jeho činnost je nepřetržitá;
senátor i po opětovném zvolení je stále členem téhož Senátu). Jestliže
poslanec nebo senátor byl dopaden při spáchání trestného činu nebo
bezprostředně poté a zadržen, je příslušný orgán povinen zadržení
ihned oznámit předsedovi komory, jejímž je zadržený členem. Nedá-li
předseda komory do 24 hodin od zadržení souhlas k odevzdání zadrženého soudu, je příslušný orgán povinen ho propustit. Na své první následující schůzi komora rozhodne o přípustnosti stíhání s konečnou platností (čl. 27 odst. 5 Ústavy).
Poslanec i senátor má právo odepřít svědectví o skutečnostech, které se
dověděl v souvislosti s výkonem svého mandátu, a to i poté, kdy přestal být
poslancem nebo senátorem (čl. 28 Ústavy). Jinak platí obecné zásady o povinnosti svědčit, převzít funkci znalce, snášet domovní a osobní prohlídku atd.8
c) poslanci Evropského parlamentu
Poslanci Evropského parlamentu nemohou být vyšetřováni, zadrženi
nebo stíháni pro své názory či hlasování během výkonu svých funkcí. V průběhu zasedání požívají poslanci Evropského parlamentu na území vlastního státu imunit přiznávaných členům parlamentu vlastního státu, na
území všech ostatních členských států nemohou být zadrženi ani soudně
stíháni. Jsou chráněni imunitou rovněž během cesty na místo zasedání
a při návratu z něj. Imunity se nelze dovolávat v případě přistižení při trestném činu, Evropský parlament je oprávněn svého člena imunity zbavit.9
Výše charakterizovaná legální vyšetřovací privilegia mají převážně
povahu pasivní, neboť jejich existence obvykle nevzniká v důsledku účelové
aktivity vyšetřovaného. Jsou známy však i případy, kdy veřejně známé osobě
hrozí vyšetřovaní, a tato, ve snaze ho odvrátit, úspěšně využije své popula215
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rity ve volebním procesu k získání imunity.10 V takovém případě je namístě
získanou imunitu charakterizovat jako aktivní vyšetřovací privilegium.
Kromě poslanců, senátorů, poslanců Evropského parlamentu a prezidenta republiky náleží v určitém rozsahu podobná privilegia také osobám
požívajícím imunit a výsad podle mezinárodního práva11, soudcům Ústavního soudu12 a soudcům (obecné soudní soustavy) a přísedícím13, kteří však
zůstávají stranou pozornosti této studie.
Ilegální vyšetřovací privilegia
Jsou-li dány okolnosti, které mají za následek redukci instrumentů
represivního orgánu, popř. jsou-li dány okolnosti, které ku prospěchu vyšetřovaného mají za následek snížení motivace represivního orgánu k řádnému objasnění činnosti vyšetřovaného, která má být předmětem vyšetřování, a nemají-li tyto okolnosti oporu v platných a účinných právních
normách, je na místě hovořit o ilegálních vyšetřovacích privilegiích. Na
rozdíl od imunit se ilegální vyšetřovací privilegia běžně vyskytují v aktivní
i pasivní podobě.
Aktivní ilegální vyšetřovací privilegia spočívají ve snaze o zkorumpování represivního orgánu. Nejtypičtějším aktivním ilegálním vyšetřovacím
privilegiem tedy bude nabídnutí a poskytnutí úplatku. Kromě nabídnutí
a poskytnutí úplatku může snaha o zkorumpování represivního orgánu
spočívat v řadě dalších výhod, které mohou být představitelům represivního orgánu ze strany vyšetřovaného nabízeny.
Je nutné říci, že na rozdíl od imunit a pasivních ilegálních vyšetřovacích privilegií jsou aktivní ilegální vyšetřovací privilegia pro vyšetřování
volených politických představitelů nejméně specifická. Možnost zkorumpování represivního orgánu se přirozeně neomezuje jen na okruh volených politických představitelů. Možnost zkorumpovat represivní orgán
je dána kterémukoliv vyšetřovanému, jenž má možnost poskytnout představiteli represivního orgánu dostatečnou motivaci, která převýší jeho
zájem na standardním plnění pracovních či služebních povinností. Okruh
volených politických představitelů je převážně propojen s mocí zákonodárnou, nikoliv s mocí exekutivní.
Z toho vyplývá, že volený politický představitel jako jednotlivec stěží
může představiteli represivního orgánu věrohodně nabízet např. zajištění
kariérního postupu apod.
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V pasivní podobě vyplývají ilegální vyšetřovací privilegia politických
představitelů z principu kolektivní politické odpovědnosti. Zde jsou však
dány zásadní rozdíly mezi případy, kdy vyšetřovaný politický představitel
je součástí vládnoucích politických sil, které mají zároveň podíl na exekutivní moci, a mezi případy, kdy tento vyšetřovaný je součástí politické opozice. Není-li represivní orgán zcela nezávislý (v ČR pouze soudy), je v prvním
případě ilegální vyšetřovací privilegium vždy dáno. Represivní orgán je
vždy z povahy věci demotivován vyšetřovat trestnou činnost politického
představitele, jenž je součástí těch politických sil, které mají možnost
ovlivňovat personální skladbu represivního orgánu. I v případě vyspělého
právního státu, kde představitel represivního orgánu není v daném případě
při vyšetřování nijak fakticky ovlivňován, má takový představitel represivního orgánu důvod domnívat se, že v jeho personální sféře se důsledný
postup při vyšetřování voleného politického představitele, politicky spřízněného s exekutivní mocí, projeví spíše nepříznivě, zatímco shovívavost při
vyšetřovacím postupu bude naopak pozitivně reflektována. Zcela odlišná
situace je dána v případě vyšetřování voleného politického představitele,
který je součástí opozičních politických sil (viz dále).
Problémem pasivních ilegálních vyšetřovacích privilegií je i v podmínkách vyspělého právního státu nedostatek prostoru pro uplatnění sdělovacích prostředků. V situaci, kdy represivní orgán vyšetřuje činnost voleného politického představitele, který je spojen s preferovanými politickými
silami, nemá přirozeně ani jedna ze zúčastněných stran (represivní orgán
a vyšetřovaný) zájem, aby průběh vyšetřování byl předmětem pozornosti
sdělovacích prostředků. Z toho důvodu lze předpokládat, že v podstatné
části případů, kdy činnost takového voleného politického představitele byla
či měla být represivním orgánem vyšetřována (mějme zde na paměti, že
okruh volených politických představitelů zahrnuje také členy zastupitelstev
obcí a krajů), nebyla veřejnost o vyšetřování a jeho výsledku informována.
Pasivní ilegální vyšetřovací privilegia jsou převážně typickými politickými vyšetřovacími privilegii a v okruhu volených politických představitelů
jsou velmi specifická. Pouze pro úplnost dodejme, že pasivní ilegální vyšetřovací privilegia, tedy případy, kdy vyšetřovaný je ze strany represivního
orgánu bez právního základu preferován, aniž by o to usiloval, mohou mít
i povahu nepolitickou; nepolitická povaha těchto vyšetřovacích privilegií
není vyloučena (citový vztah apod.).
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V yš e t ř ovac í h a n d i c a p y

Nedokonalým protipólem vyšetřovacích privilegií jsou vyšetřovací handicapy. Vyšetřovací handicapy jsou okolnosti, které mají za následek, že
pozice vyšetřovaného ve vyšetřování je ztížena ve srovnání s případy, kdy
příslušná okolnost by nebyla dána.
Na rozdíl od vyšetřovacích privilegií nemá v případě vyšetřovacích handicapů význam rozlišování na vyšetřovací handicapy aktivní a pasivní.
Představa, že vyšetřovaný by svou vlastní snahou cíleně směřoval ke zhoršení své pozice ve vyšetřování, je protismyslná. Vyšetřovací handicapy mají
vždy povahu pasivní; při vyšetřování dochází k jejich projevům bez ohledu
na vůli vyšetřovaného nebo proti jeho vůli.
Stejně neužitečné by bylo rozlišování vyšetřovacích handicapů na legální
a ilegální. V právním státě je vyloučeno, aby objektivní právo dalo oporu
nestandardnímu zacházení s vymezeným okruhem vyšetřovaných v jejich
neprospěch. Ilegalita vyšetřovacích handicapů se projevuje buď tím, že
příslušná osoba začíná být vyšetřována, přestože nejsou dány standardní
důvody k zahájení vyšetřování, nebo tím, že s vyšetřovaným není v průběhu
vyšetřování zacházeno standardním způsobem, a to v jeho neprospěch.
Především je třeba upozornit, že porušení povinností vyplývajících
z trestněprocesních předpisů represivním orgánem není nezbytnou podmínkou ilegality vyšetřovacího handicapu. Tím směřujeme k případům,
kdy represivní orgán přistupuje k vyšetřovanému způsobem, který mu trestněprocesní předpis v podstatě dovoluje, avšak činí tak s důsledností, jejíž
míra není standardní. Trestněprocesní předpisy umožňují represivnímu
orgánu v jednotlivých případech posuzovat, zda jsou naplněny hypotézy
příslušných procesních norem, a vyvozovat z těchto závěrů právem předpokládané následky, či dokonce dává represivnímu orgánu možnost diskrece.
Tak např. posouzení, zda v konkrétním případě je možné u vyšetřovaného
předpokládat, že bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné, tj. zda došlo k naplnění jednoho z vazebních důvodů, dává represivnímu orgánu ve skutečnosti možnost postupovat ve stejných případech
různě. Různý postup ve stejných případech však nemá v právních normách
oporu, tedy i v takových případech je namístě hovořit o ilegálních vyšetřovacích handicapech. Pokud ze strany represivního orgánu již nejde jen
o přehnanou a právem nepodloženou důslednost při vyšetřování, ale přímo
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o překročení pravomoci, a to v neprospěch vyšetřovaného, jde samozřejmě
o ilegální vyšetřovací handicap tím spíše.
Již dříve jsme naznačili, kdy bude s přihlédnutím k předmětu této studie
k výskytu vyšetřovacích handicapů pravidelně docházet. Jde zejména o případy, kdy vyšetřovaným je takový volený politický představitel, který je politicky spojen s opozičními politickými silami. Tím máme na mysli situaci,
kdy represivní orgán je ovládán vyššími články exekutivní moci, ovládané
politickými silami, které jsou v soutěžním politickém vztahu k politickým
silám, s nimiž je spojen příslušný vyšetřovaný politický představitel.
Jde o protipól, tentokrát dokonalý protipól, případů pasivních ilegálních
vyšetřovacích privilegií. Pokud jsme výše konstatovali, že ani v podmínkách
vyspělého právního státu nemá představitel represivního orgánu skutečný
zájem na důsledném vyšetření činnosti volených politických představitelů
spojených s preferovanými politickými silami, nutno analogicky připustit,
že také v podmínkách vyspělého právního státu je představitel represivního
orgánu vysloveně motivován k nadstandardní důslednosti při vyšetřování
činnosti volených politických představitelů, kteří jsou součástí opozičních
politických sil.
Tímto se nám uzavírá kruh vyšetřovacích privilegií a vyšetřovacích handicapů a do popředí snad vystupuje důvod, proč jsme těmto pojmům v dosavadním textu věnovali pozornost. Sociální a politické zákonitosti vedou
k tomu, že představitelé opozičních politických sil jsou při vyšetřování vždy
do určité míry handicapováni, a to i v podmínkách vyspělého právního
státu. Vyspělý právní stát se však odlišuje tím, že sám sobě tyto sociální
a politické zákonitosti přizná a vytváří v podobě legálních vyšetřovacích privilegií instrumenty, jimiž brání výrazným projevům vyšetřovacích handicapů.
Imunity tedy, v rozporu s obecnou představou, nejsou primárně projevem
nerovnosti mezi občany, nýbrž pravidelným instrumentem právního státu,
sloužícím zejména k tomu, aby exekutivní moc nezneužila represivního
orgánu k eliminaci konkurenčních politických prvků v moci legislativní.
Určitý rozsah imunit je tedy projevem ochrany politické soutěže, protipólem přirozených vyšetřovacích handicapů nepreferovaných politických sil
a férovou složkou demokratického právního státu (otázkou však pochopitelně zůstává rozsah těchto imunit, viz dále).
V případě vyšetřovacích handicapů je dán určitý asymetrický efekt – jejich
problém v praxi nedosahuje stejné intenzity, jako tomu je v případě ilegálních
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vyšetřovacích privilegií. Se shovívavým přístupem represivního orgánu k preferovaným politickým silám by logicky korespondoval naopak přehnaně
důsledný přístup represivního orgánu k politickým silám nepreferovaným.
Případy, kdy dochází ze strany represivních orgánů k šikaně nepreferovaných politických představitelů, jsou však ve srovnání s případy, kdy represivní
orgán při vyšetřování preferovaných volených politických představitelů je
nestandardně shovívavý, méně časté. Pro tento jev lze najít dvojí vysvětlení.
První vysvětlení spočívá v příznivé roli sdělovacích prostředků. Zatímco
při vyšetřování preferovaného politického představitele nemá zájem na
pozornosti sdělovacích prostředků ani represivní orgán, ani vyšetřovaný
politický představitel, a lze se domnívat, že v podstatné části případů není
o průběhu a ukončení vyšetřování veřejnost informována, v případě vyšetřovací šikany nepreferovaného politického představitele má tento vyšetřovaný politický představitel jednoznačný zájem na medializaci okolností
vyšetřování. Medializace šikanózního postupu represivního orgánu ve
vztahu k politické opozici, resp. jejímu příslušníku, pak vede ke vzniku politické odpovědnosti vládnoucích politických sil. Zjednodušeně řečeno, prezentují-li média, že s představiteli politické opozice je v rámci vyšetřování
zacházeno nestandardně, a to v jejich neprospěch, odrazí se tato kontrolní
úloha médií v růstu antipatie voličů k vládnoucím politickým silám, neboť
tyto disponují exekutivní mocí, a nesou tedy politickou odpovědnost za činnost podřízených represivních orgánů. Vládnoucí politické síly, které disponují exekutivní mocí, a tedy i možností ovlivňovat činnost represivního
orgánu, nemají zájem na skandalizaci vyšetřování soutěžních politických
sil. V podmínkách politického systému, který je založen na volné soutěži
politických stran, tedy zpravidla nemá exekutiva skutečnou motivaci ovlivňovat vyšetřování v neprospěch opozičních politických představitelů.
Druhé vysvětlení tohoto asymetrického efektu lze nalézt v nezávislosti
soudní moci. I v demokratickém právním státě je vládnoucí politická síla,
disponující exekutivní mocí, prakticky schopna ovlivňovat průběh vyšetřování. Rozsudek, jímž se vyslovuje vina či nevina vyšetřovaného voleného
politického představitele, však vynese nezávislý soud, který exekutivní
moci nepodléhá. Schopnost vládnoucí politické síly ovlivnit vyšetřování
se tedy omezuje na stadium přípravného řízení, přesněji řečeno, nevztahuje se v podstatě na stadium řízení před soudem. Vládnoucí politická
síla je tedy schopna ovlivnit vyšetřování pouze dočasně, nikoliv meritorně.
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Nabízí se tedy otázka: v jakém případě má vládnoucí politická síla motivaci
užít exekutivní moci, aby ovlivnila vyšetřování konkurenčního politického
představitele? Pouze tehdy, kdy je třeba konkurenčního politického představitele, byť krátkodobě, paralyzovat, zejména upřít mu možnost účastnit se konkrétního hlasování (např. hrozí-li nedosažení potřebné hlasovací
většiny apod.). Zde se však kruh uzavírá, v demokratickém právním státě
narazí represivní orgán, jehož horlivost je podporována vládnoucí politickou silou, na bariéru v podobě imunity vyšetřovaného voleného politického
představitele.
Na závěr výkladu o problému vyšetřovacích handicapů pro úplnost
dodejme, že vyšetřovací handicap může mít i nepolitickou povahu (např.
osobní antipatie představitele represivního orgánu k vyšetřovanému),
která se však může projevit jak v případě vyšetřování volených politických
představitelů, tak i v případě jiných vyšetřovaných; z hlediska vyšetřování
volených politických představitelů tedy nejde o specifikum.

3 . P o p i s j e d n otliv ých p o liti k

P o s í l e n í p r i n c i p u p o l i t i c k é o d p ov ě d n o s t i

V předchozí analýze jsme při studiu problému vyšetřovacích handicapů
narazili na případ, kdy se v souvislosti s problémem vyšetřování trestné
činnosti volených politických představitelů prokázal přínos principu politické odpovědnosti. Šlo o situaci, kdy vládnoucí politická síla má přirozený
zájem na eliminaci představitelů konkurenčních politických sil, disponuje exekutivní mocí a je schopna ovlivnit podřízené represivní orgány
(a jejich prostřednictvím také samotné vyšetřování v neprospěch politického konkurenta). Připustili jsme však, že v podmínkách demokratického
právního státu vládnoucí politická síla svého vlivu na represivní orgán zpravidla nevyužije, neboť šikanovaný konkurenční politický představitel má
možnost medializace průběhu vyšetřování. Medializace a skandalizace
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šikanózního vyšetřovacího postupu se pak odráží prostřednictvím
principu politické odpovědnosti v antipatii voličů k vládnoucí politické síle,
neboť ta je politicky odpovědná za činnost represivních orgánů, které jsou
součástí exekutivní moci.
Naznačili jsme také, že protipólem šikany nepreferovaného voleného
politického představitele ze strany represivního orgánu je shovívavost represivního orgánu k preferovaným voleným politickým představitelům. Zde
však princip politické odpovědnosti v praxi selhává (hovořili jsme o asymetrii), neboť v případě vyšetřování voleného politického představitele, který je
součástí vládnoucí politické síly, není žádný ze zúčastněných (tj. represivní
orgán ani preferovaný politický představitel) motivován informovat média
o okolnostech vyšetřování. Mechanismus politické odpovědnosti, který
se efektivně osvědčuje v prvním případě, zde často vůbec nemá možnost
se spustit, protože volič se o okolnostech vyšetřování (či dokonce o zamezení vyšetřování) často vůbec nedozví.
Je-li naším cílem standardizace vyšetřování trestné činnosti volených
politických představitelů, připusťme především, že s výjimkou legálních
vyšetřovacích privilegií (imunit), jsou v případě nepreferovaných (opozičních) volených politických představitelů současným právním řádem ČR
nastaveny standardní podmínky pro vyšetřování jejich trestné činnosti.
V podmínkách současného právního řádu ČR, kdy represivní orgány jsou
podřízeny exekutivní moci, mají však represivní orgány jednoznačný důvod
ke shovívavosti při vyšetřování činnosti preferovaných volených politických
představitelů spojených s vládnoucí politickou silou. Jinak řečeno, vyšetřování trestné činnosti preferovaných volených politických představitelů
v podmínkách právního řádu ČR standardní není, neboť představitel represivního orgánu má důvod k obavě z personální, kariérní či jiné sankce ze
strany nadřízených exekutivních orgánů v případě neloajálního postupu
při takovém vyšetřování.
Řešení nutno hledat především v rovině politické odpovědnosti. Představitel represivního orgánu musí disponovat dostatečným sebevědomím
při vyšetřování; je třeba vytvořit zde pocit jistoty, že nadřízené exekutivní
orgány si v obavě z následků v podobě politické odpovědnosti nedovolí
představitele represivního orgánu jakkoliv za jeho postup při vyšetřování sankcionovat. Zde je v přirozené konkurenci, resp. v poměru nepřímé
úměrnosti, sebevědomí představitele represivního orgánu se sebevědo222
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mím nadřízených exekutivních orgánů. Přitom za současného stavu je až
do okamžiku medializace vyšetřování dána zřetelná převaha sebevědomí
na straně nadřízených složek exekutivní moci nad sebevědomím představitele represivního orgánu.14 Z uvedeného je patrno, že aby došlo k posílení
sebevědomí představitele represivního orgánu, je třeba
1. zajistit možnost či povinnost medializace vyšetřování a
2. moment medializace vyšetřování přesunout co nejblíže k počátku vyšetřování.

Omezení imunit

Princip politické odpovědnosti se promítá také v oblasti legálních vyšetřovacích privilegií (imunit). Již dříve jsme připustili, že smysl imunit je jednoznačně slučitelný s principy demokratického a právního státu, resp. že
imunity mají sloužit k jeho ochraně. Nutno však rozlišovat mezi smyslem
imunity jako institutu imanentního modernímu státu a faktickým působením tohoto institutu v životě společnosti. Stručně jsme popsali historické okolnosti vzniku institutu imunity, stejně jako jsme věnovali pozornost významu sdělovacích prostředků pro aktivizaci mechanismu politické
odpovědnosti. Nemůžeme přehlížet, že v době, kdy ke vzniku institutu imunity došlo, měly ve srovnání se současným stavem sdělovací prostředky
zcela minimální technické prostředky pro své uplatnění při aktivizaci principu politické odpovědnosti. Pokud v minulosti při přirozeném konfliktu
mezi požadavkem občanské rovnosti a požadavkem ochrany demokratického státu a politické soutěže bylo třeba na požadavku občanské rovnosti
slevit a zajistit voleným politickým představitelům nadstandardní ochranou před zneužitím represivních prostředků, nyní, kdy média reflektují
a spoluvytvářejí každodenní život společnosti, již stejná potřeba k ústupkům
z požadavku občanské rovnosti dána není. Uplatňování institutu imunity
v jeho klasickém rozsahu již v dnešní době není k ochraně demokratického
právního státu nezbytné.
Od roku 1993 rozhodovala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
o vydání poslance k trestnímu stíhání jednadvacekrát, vyhověla jedenáckrát.15 Naposledy, v roce 2001, před trestním stíháním kvůli autonehodě
doživotně ochránila poslankyni KSČM Taťánu Jirousovou. Jako poslední
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byl loni hlasy KSČM a ČSSD k trestnímu stíhání v úplatkářské aféře vydán
poslanec ODS Vladimír Doležal.16 Z uvedeného je zřejmé, že nastanou-li
podmínky pro uplatnění imunity, její uplatnění není výjimečné, dochází
k němu přibližně v polovině případů. Při vědomí smyslu imunity bychom
mohli říci, že pokud od roku 1993 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
celkem v deseti případech odmítla poslance k trestnímu stíhání vydat,
znamená to, že v deseti případech shledala, že smyslem příslušného trestního stíhání nebylo samotné vyšetření trestné činnosti, nýbrž účelové užití
represivních prostředků ze strany exekutivní moci.
Jak již bylo naznačeno, institut imunity je demokratickému právnímu
státu v zásadě vlastní, když mj. slouží k ochraně nepreferovaných (opozičních) volených politických představitelů proti šikaně ze strany represivních
orgánů, vedených loajalitou k vládnoucím politickým silám, které ovládají (represivním orgánům nadřízené) orgány moci exekutivní. Není však
možné nevidět, že ve stejném rozsahu imunity chrání také volené politické
představitele spojené politicky s vládnoucí politickou silou, kteří jsou již tak
při vyšetřování pravidelně zvýhodňováni v důsledku ilegálních vyšetřovacích privilegií.
Současný stav, kdy poslance a senátory nelze trestně stíhat bez souhlasu
komory, jejímiž jsou členy, přičemž odepře-li komora souhlas, je trestní
stíhání navždy vyloučeno, již ztratil v podmínkách rozvinuté mediální
společnosti, v níž libovůle represivních orgánů je částečně eliminována
prostřednictvím nezávislých sdělovacích prostředků, své opodstatnění.
Bylo by však přeceněním role sdělovacích prostředků v dnešní společnosti,
pokud by poslanci a senátoři měli být vystaveni libovůli represivních orgánů
ovládaných exekutivou i v průběhu výkonu svého mandátu (v tomto rozsahu
nutno jejich imunitu zachovat).

S ys t é m ov é z m ě n y

Pozitivní úloha soudcovské nezávislosti, která se projevuje mj. tím, že
exekutivní moc není schopna prostřednictvím represivních orgánů dosáhnout definitivní eliminace konkurenčního politického představitele (odsuzující rozsudek), ale pouze jeho eliminace dočasné, si vynucuje otázku, zda
by se všechny represivní orgány neměly těšit stejné míře nezávislosti, kterou
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disponuje soud. Toto přichází v úvahu zejména v případě státního zastupitelství, které v tuto chvíli není nezávislé na ministerstvu spravedlnosti, a je
tedy ovlivňováno mocí exekutivní.17
Nezávislé státní zastupitelství ostatně není ani v podmínkách kontinentálních právních řádů ničím neobvyklým. Např. v Itálii jsou státní zástupci
personálně zařazeni do tzv. magistratury, což je souhrn státních zástupců
a soudců. I u státních zástupců je dána naprostá (soudcovská) nezávislost,
spojená s nepřeložitelností a nesesaditelností. V Rakousku je státní zastupitelství považováno za orgán právní ochrany sui generis, nikoliv za orgán
moci výkonné.18
Naproti tomu je třeba připustit, že na úrovni policejních orgánů není
nezávislost na výkonné moci ani v zahraničí obvyklá. V podmínkách, kdy
činnost policejního orgánu je v trestním řízení podřízena dozoru nezávislého státního zastupitelství, se však prostor pro ovlivňování vyšetřování ze
strany exekutivní moci přirozeně zužuje.

T r e s t n ě p r áv n í r e g u l ac e

Jak již bylo několikrát uvedeno, v případě vyšetřování preferovaných
volených politických představitelů jsou dána přirozená, z hlediska demokratického právního státu však přesto nepřijatelná, ilegální vyšetřovací
privilegia. Represivní orgán v obavě ze sankce ze strany nadřízených exekutivních orgánů má důvod postupovat při vyšetřování shovívavě.
Již v této době je ilegální zásah nadřízených exekutivních orgánů do
činnosti represivního orgánu, uskutečněný ve prospěch preferovaného politického představitele, možné trestněprávně postihnout (zejména trestné
činy zneužívání pravomoci veřejného činitele podle ustanovení §158 trestního zákona, účasti na zločinném spolčení podle ustanovení § 163a trestního zákona a nadržování podle ustanovení § 166 trestního zákona). Pokud
bychom chtěli k eliminaci problému těchto ilegálních vyšetřovacích privilegií užít prostředků trestněprávní regulace, nabízí se možnost zvýšení
současných sankcí nebo zavedení nových skutkových podstat, které budou
v porovnání s dosavadní úpravou na tento problém přiléhavěji pamatovat.
Ve zvláštní části trestního zákona by tak mohla přibýt skutková podstata
trestného činu ovlivňování vyšetřování, jako součást hlavy třetí zvláštní
225

Politicka korupce.indd 225

9/7/06 11:54:22 AM

Tr ansparentní procesy v politickém rozhodování

části trestního zákona (trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných),
směřující proti činnosti toho, kdo využije svého vlivu na orgán činný v trestním řízení v úmyslu opatřit jinému neoprávněnou výhodu v trestním řízení,
zejména uniknout trestnímu stíhání, trestu nebo ochrannému opatření nebo
jejich výkonu.

V ý b ě r n e j v h o d n ě jš í p o l i t i k y

Problém vyšetřování trestných činů volených politických představitelů
je problémem primárně politickým. Nejpřirozenější cestou k dosažení
standardního průběhu vyšetřování volených politických představitelů je
tedy volná a vyspělá soutěž politických stran, kdy vládnoucí politické síly,
byť disponující možností ovlivňovat postup represivních orgánů prostřednictvím moci exekutivní, této své možnosti dobrovolně nevyužijí, neboť
se obávají své politické odpovědnosti v podobě budoucího volebního neúspěchu. K posílení principu politické odpovědnosti lze dospět zejména
posílením přístupu veřejnosti k příslušným informacím.
Podle platného a účinného ustanovení § 8a trestního řádu informují
orgány činné v trestním řízení o své činnosti veřejnost poskytováním informací sdělovacím prostředkům. Přitom dbají toho, aby neohrožovaly objasnění skutečností důležitých pro posouzení věci, nezveřejňovaly o osobách,
které mají účast v trestním řízení, údaje, které přímo nesouvisejí s trestnou
činností, a aby neporušily zásadu, že dokud pravomocným odsuzujícím
rozsudkem není vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede trestní
řízení, hledět, jako by byl vinen. Z těchto důvodů orgány činné v trestním
řízení odepřou poskytnutí informací.
Je zřejmé, že jsou-li volení političtí představitelé nositeli (do značné míry
legitimních) výsad v podobě imunit, které směřují k oslabení jejich odpovědnosti právní, je na místě (tentokrát v jejich neprospěch) učinit tento
okruh osob předmětem další výjimky, a to výjimky z pravidla stanoveného
v dříve citovaném ustanovení § 8a trestního řádu, tedy výjimky, která odpovídajícím způsobem posílí jejich odpovědnost politickou.
Naznačený způsob posílení principu politické odpovědnosti by bylo
vhodné doplnit omezením současného rozsahu imunit. Teprve pokud by
ani taková legislativní opatření nevedla k ozdravení současného stavu,
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byl by na místě zásah do současné podoby dělby státní moci, kdy kromě
moci soudní by se mělo nezávislosti dostat také orgánu veřejné žaloby, tedy
státnímu zastupitelství. Kazuistický zásah do trestního zákona, spočívající v zavedení zvláštní skutkové podstaty trestného činu pro ovlivňování
vyšetřování, může mít ve vztahu k výše uvedeným opatřením úlohu spíše
doprovodnou.

4 . Z ávě r a do p o r u če n í

Z áv ě r

Ve vztahu k voleným politickým představitelům, kteří jsou politicky spojeni s nevládnoucí (opoziční) politickou silou, jsou v současném právním
řádu České republiky zajištěny dostatečné mechanismy, které umožňují
v podstatě standardní vyšetřování jejich trestné činnosti.
Toto však naprosto nelze konstatovat ve vztahu k preferovaným politickým představitelům, tedy těm, kteří jsou součástí vládnoucí politické síly.
Represivní orgány (zejména policejní orgány a státní zástupci) jsou podřízeny vyšším článkům moci exekutivní. V případě důsledného postupu při
vyšetřování trestné činnosti politických představitelů spojených s vládnoucí
politickou silou mají představitelé represivních orgánů vždy důvod k obavě
z následné personální, kariérní či jiné sankce. Nejsou vytvořeny podmínky
pro zajištění dostatečného sebevědomí představitelů represivních orgánů
při vyšetřování trestné činnosti těchto politických představitelů. Nejsou
vytvořeny dostatečné podmínky pro uplatnění sdělovacích prostředků
v průběhu takového vyšetřování.
Současný rozsah imunit není opodstatněný ani v případě těch volených politických představitelů, kteří jsou politicky spojeni s nevládnoucí
(opoziční) politickou silou. Současný rozsah imunit reflektuje historický,
nikoliv aktuální, stav společnosti a politiky; nezohledňuje moderní technické možnosti sdělovacích prostředků, které oslabují možnost zneužití
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exekutivy a zčásti tak odstraňují potřebu výjimek z principu občanské rovnosti. V případě politických představitelů, kteří jsou politicky spojeni s vládnoucí politickou silou, pak je v praxi institut imunity pouze legální pojistkou pro případ, že privilegovaného vyšetřování se takovému politickému
představiteli dříve nedostane cestou snazší, neveřejnou a ilegální – ovlivněním represivních orgánů prostřednictvím exekutivy.

Doporučení

K nápravě dosavadního stavu autor této studie doporučuje:
1. Novelizaci ustanovení § 8a trestního řádu tak, aby možnost či povinnost
odepření informací sdělovacím prostředkům se již dále nevztahovala
na vybrané volené politické představitele – nositele imunity.
2. Omezení imunity poslanců a senátorů na dobu výkonu jejich mandátu.
3. Zahájení diskuse o možnostech zajištění nezávislosti státních zastupitelství na exekutivní moci.
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Šámal, P. - Púry, F. - Rizman, S. (1998). Trestní zákon. Komentář. Praha, C. H. Beck.
Srov. čl. 1 Listiny základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb.).
Srov. např. Pavlíček, V. - Hřebejk, J. (1998). Ústava a ústavní řád České republiky, Komentář, 1. díl,
Ústavní systém. Praha, Linde Praha a.s.
Moderní státověda rozlišuje kromě volby několik dalších základních postupů při ustavování do různých veřejných funkcí a úřadů: a) ustavení rodem (z předků na potomky), b) ustavení losem (aténská
demokracie), c) ustavení z titulu zastávání jiné funkce, d) ustavení jmenováním, e) ustavení aklamací (živelným projevem), f) ustavení plebiscitem. Srov. Filip, J. - Svatoň - Zimek. (1997). Základy státovědy. Brno, Masarykova univerzita.
Srov. Císařová, D. (1999). Trestní právo procesní. Praha, Linde Praha a.s., str. 267.
Pavlíček, V. - Hřebejk, J. (1998). Ústava a ústavní řád České republiky, Komentář, 1. díl, Ústavní
systém. Praha, Linde Praha a.s., str. 147-148.
Novotný, O. - Dolenský, A.- Jelínek, J. - Vanduchová, M. (1997). Trestní právo hmotné, I. Obecná část.
Praha, Codex.
Císařová, D. (1999). Trestní právo procesní. Praha, Linde Praha a.s., str. 29 - 31.
Čl. 9 a čl. 10 Protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství (67/444/EHS), (67/26/Euratom), jak vyplývá ze změn provedených Maastrichtskou smlouvou, Amsterodamskou smlouvou,
Niceskou smlouvou a Athénskou smlouvou.
Evropský parlament dne 13. 10. 2005 zbavil poslanecké imunity bývalého ředitele české televize Nova, europoslance Vladimíra Železného. Tím bylo umožněno stíhání ohledně tří údajných
trestných činů, kvůli kterým orgány ČR o odnětí imunity požádaly. Evropský parlament zároveň
rozhodl, že Vladimír Železný nesmí být zatčen ani vzat do vazby před vynesením rozsudku. Sám
poslanec nebyl hlasování o sobě samém přítomen. Usnesení Evropského parlamentu bylo přijato aklamací. Poslanci hlasovali třikrát, ke každé kauze zvlášť. Většina byla vždy pro, hlasů proti
a zdržení se několik desítek, vesměs v řadách klubu Nezávislí/Demokraté, do něhož Železný patří.
Kvůli nevyřešenému problému s imunitou musel předseda senátu Městského soudu v Praze zrušit
dvě hlavní líčení. Nejdříve v prosinci 2004 a pak v březnu 2005. Obžaloba viní Vladimíra Železného
a Čechoameričana George Novotného z daňových úniků za 6,8 milionu Kč při dovozu obrazů
z ciziny. Obžaloba přitom považuje za hlavní důkaz viny několikahodinovou konfrontaci Železného
a Novotného. Česká justice požádala o vydání Vladimíra Železného kvůli údajnému úniku peněz za
neproclené obrazy, kvůli podezření z krácení daní a údajnému poškozování věřitele. Poslední dva
případy souvisejí s „převodem“ televize Nova. Celkově jde o desítky milionů Kč. Vyšetřovatelé chtěli
Železného vyslýchat, což nelze, dokud ho chrání poslanecká imunita. Zpravodajka právního výboru
pro tento případ, rakouská sociální demokratka Maria Bergerová, zdůraznila, že jde o nepolitické
případy, ke kterým mělo dojít předtím, než byl Železný zvolen do Evropského parlamentu. Důležité pro ni bylo i to, že ze stejného důvodu Železnému dříve zrušil imunitu i český Senát. Evropský
parlament při posuzování těchto žádostí obvykle zkoumá, zda poslanec nebyl politicky poškozen
ve svých právech, tedy zda procesní úkony proti němu nebyly odlišné právě proto, že je politik; podstatou věci se nezabývá. Železný se při dvou vystoupeních před právním výborem vydával za oběť
politických manipulací. (iHNed: 13. 10. 2005).
Osoby požívající imunit a výsad podle mezinárodního práva jsou vyňaty z pravomoci orgánů činných v trestním řízení v rozsahu stanoveném mezinárodním právem, Pokud toto právo není kodifikováno v obecné úmluvě nebo není upraveno zvláštní smlouvou mezi zainteresovanými státy, řídí
se právem obyčejovým. Tak např. podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích (srov. vyhl. č.
157/1964 Sb.), jestliže diplomatický zástupce požívající diplomatických imunit a výsad je obviněn
z trestného činu, nelze proti němu konat trestní stíhání a podnět ke stíhání se odloží. Nemožnost
stíhat takovou osobou trvá, pokud diplomatických imunit a výsad požívá. I potom, když této imunity
pozbyla, nemůže být tato osoba podle uvedené úmluvy stíhána pro trestné činy, kterých se dopustila při výkonu svých funkcí jako člen mise (čl. 39 odst. 2 cit. úmluvy). Pro jiné jednání než právě uvedené, kterého se dopustila v době, když imunit a výsad požívala, může však být, jakmile jich přestala
požívat, stíhána. (Císařová a kol. 1999: 30 - 31).
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Soudce Ústavního soudu nelze trestně stíhat bez souhlasu Senátu. Odepře-li Senát souhlas, je
trestní stíhání navždy vyloučeno (čl. 86 odst. 1 Ústavy). O zadržení soudce Ústavního soudu a o právu
soudce Ústavního soudu odepřít svědectví platí přiměřeně totéž, co o zadržení poslance nebo senátora a právu poslance nebo senátora odepřít svědectví. (Císařová a kol. 1999: 32).
Pro činy spáchané při výkonu funkce soudce (obecné soudní soustavy) nebo v souvislosti s výkonem
této funkce lze soudce trestně stíhat nebo vzít do vazby jen se souhlasem prezidenta republiky. Srov.
ustanovení § 76 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Poslanec Michal Kraus (ČSSD) podepsal spolu s podnikatelem Františkem Rigem v Ghaně smlouvu
o zakoupení podniku PBC na zpracování kakaových bobů za 15 milionů USD. Michal Kraus se podepsal jako ředitel podniku ProAfri, jímž nebyl. Krátce po návratu z Ghany pak Michal Kraus vyšel
vstříc Rigově prosbě a nabídl mu spořitelní účet své matky k převodu 50 tisíc USD v Kč jako zálohu
na koupi ghanské továrny. Michal Kraus to vysvětlil tím, že chtěl pomoci, protože mu František Rigo
tvrdil, že má vlastní účet omylem zablokovaný. Podle oznámení konkursní správkyně Jitky Licinbergové z roku 2001 na ni Michal Kraus naléhal, aby ze zablokovaného účtu krachujícího podnikatele Františka Riga uvolnila 50 tisíc USD. Tyto prostředky těsně předtím poslal rakouský společník
zapojený do koupě ghanské továrny. Jednání poslance Michala Krause zakládá podezření z naplnění skutkové podstaty trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti. (iHNed: 18. 1. 2006).
iHNed, 10. 5. 2006.
Poslance Vladimíra Doležala, který se dne 17. 1. 2006 kvůli obvinění z podílu na korupční aféře
vzdal mandátu, zachytily policejní odposlechy, jak se snaží zvrátit vyšetřování případu ve svůj prospěch. Z přepisů telefonických rozhovorů, jejichž autenticitu potvrdila dozorující státní zástupkyně,
vyplývá, že Doležal usilovně sháněl zákulisní informace z vyšetřování, přičemž minimálně jednou
je i dostal. Nejčastěji si přitom telefonoval s pražským podnikatelem Ivo Rittigem, jehož společnosti
provozují obchody s luxusním oblečením. Policie si na ovlivňování své práce na případu, v němž
je Doležal obviněn ze zprostředkování úplatku ve výši 800 tisíc Kč, stěžovala už na začátku prosince 2005. „Byly zadokumentovány snahy podezřelého o ovlivnění průběhu a výsledku trestního
řízení,“ napsal tehdy vyšetřovatel v oficiálním dopise adresovaném Poslanecké sněmovně. Podle
odposlechů se Doležal s Rittigem nejprve snažili zjistit, kdo ze státních zástupců případ dozoruje.
Minimálně jednou Rittig Doležalovi prokazatelně nabízel informaci, kterou v tu chvíli mohli mít jen
lidé z justice a policie. Přepisy odposlechů, které už na konci roku 2005 policisté předali členům mandátního výboru, poslal kdosi neznámý poštou několika tiskovým redakcím. A to v den, kdy vrcholila
kauza jiného poslance – Michala Krause. (iHNed: 18. 1. 2006); dále srovnej Pachmann, A., Prouza,
D.: Korupční provokace. Ekonom, 2006, 24, s. 44 - 45, ISSN 1210-0714.
Srov. zejména ustanovení § 9, §10 a § 13 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění
pozdějších předpisů.
Černý J. - Ondruš R. (1999). Postavení a funkce státního zastupitelství v evropském srovnání. ASPI.
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