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1 Úvod 

Financování politických stran je častým tématem televizních diskuzí a novinových 

reportáží. Tato bakalářská práce je zaměřena na financování a hospodaření 4 vybraných 

politických stran. Konkrétně se bude jednat o Českou stranu sociálně demokratickou (ČSSD), 

Křesťanskou a demokratickou unii – Československou stranu lidovou (KDU – ČSL), 

Občanskou demokratickou stranu (ODS) a TOP 09. Strany ČSSD a ODS měly vždy 

zastoupení v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Strana KDU – ČSL chyběla 

v Poslanecké sněmovně pouze mezi lety 2010 až 2013 a strana TOP 09 vznikla teprve v roce 

2009. V této bakalářské práci budou tedy srovnávány politické strany s rozdílným vývojem 

a účastí v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. 

Cílem této bakalářské práce je analyzovat financování a hospodaření vybraných 

politických stran v rámci daných stran a mezi nimi navzájem a to za období 2009 až 2013. 

Budou zkoumány příjmy, výdaje, náklady a výnosy stran a především jejich struktura. 

V této bakalářské práci budou použity metody analýzy, popisu a srovnávání. 

Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První z nich je věnována právní úpravě 

politických stran. Tato kapitola bude věnována především zákonu č. 424/1991 Sb., 

o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, který upravuje členství 

v politických stranách, vznik a zánik politických stran a dále pak jejich hospodaření. Způsob 

voleb do Poslanecké sněmovny a Senátu je upraven zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do 

Parlamentu České republiky. V poslední části první kapitoly budou uvedeny základní 

informace o vybraných politických stranách včetně počtu mandátů v Poslanecké sněmovně 

PČR v jednotlivých letech. 

Druhá kapitola bude věnována financování politických stran a jejich hospodaření. Budou 

zde rozebrány jednotlivé druhy nákladů a výnosů dle členění na hlavní a hospodářskou 

činnost. Dále budou srovnány příjmy stran v jednotlivých letech. Strany KDU-ČSL a TOP 09 

budou srovnávány v letech 2009 až 2013 a strany ČSSD a ODS v letech 2011 až 2013.  

V závěrečné části bude srovnáváno financování a hospodaření všech čtyř vybraných 

politických stran v jednotlivých letech mezi sebou. 

Informace o jednotlivých politických stranách budou získány především ze stanov těchto 

stran. Hlavním zdrojem ekonomických informací budou výroční finanční zprávy politických 

stran, které jsem povinny politické strany každoročně předkládat Poslanecké sněmovně 

Parlamentu České republiky.   
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2 Právní úprava politických stran 

2.1 Obecná ustanovení 

Politické strany jsou upraveny zákonem č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických 

stranách a politických hnutích. Dle tohoto zákona mají občané právo sdružovat se 

v politických stranách a hnutích. Výkon tohoto práva slouží občanům k jejich účasti na 

politickém životě společnosti, zejména na vytváření zákonodárných sborů a orgánů vyšších 

územních samosprávných celků a orgánů místní samosprávy.  

Členem politické strany může být pouze občan (fyzická osoba) starší 18 let. Každý občan 

může být členem pouze jedné strany nebo hnutí. K členství ve stranách nesmí být nikdo nucen 

a každý může svobodně vystoupit. 

Politické strany jsou právnickými osobami. [40]  

2.2 Vznik strany 

Strany vznikají registrací u Ministerstva vnitra České republiky. Návrh na registraci strany 

podává nejméně tříčlenný přípravný výbor strany. Všichni členové přípravného výboru jej 

musí podepsat a musí být uvedeno, kdo z přípravného výboru jedná jejich jménem. K návrhu 

musí být připojena petice s podpisy alespoň tisíce občanů a také stanovy. Ve stanovách musí 

být uvedeny: návrh a zkratka strany, sídlo, programové cíle, práva a povinnosti členů, 

ustanovení o organizačních jednotkách, orgány včetně orgánů statutárních, rozhodčích a 

revizních, způsob, jakým statutární orgány jednají a podepisují, zásady hospodaření, způsob 

stanovení členských příspěvků a způsob naložení s majetkovým zůstatkem. 

Název strany a její zkratka nesmí být zaměnitelné s názvem či zkratkou jiné strany. Sídlo 

strany musí být na území České republiky.  

Návrh na registraci se podává Ministerstvu vnitra České republiky, které ji odmítne nebo 

registraci provede a to do 15 dnů ode dne zahájení řízení o registraci. Registrace se provede 

zápisem strany do rejstříku stran a hnutí. 

Rejstřík stran a hnutí je veřejným seznamem. Zapisují se do něj údaje stanovené v § 9 

odst. 2 zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. 

Konkrétně se jedná o: 

a) „název, zkratku a sídlo strany a hnutí s uvedením dne a čísla registrace, 

b) den registrace změny stanov, 

c) zánik strany a hnutí s uvedením dne a právního důvodu výmazu.“  
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2.3 Zánik strany 

Strana zaniká dnem, kdy ministerstvo provede výmaz strany ze seznamu stran a hnutí. 

Zániku strany předchází zrušení. To může být buď s likvidací, pokud majetek a závazky 

strany nepřecházejí na právního nástupce nebo bez likvidace, pokud majetek a závazky 

přecházejí na právního nástupce. Strana může být zrušena třemi způsoby. Prvním je vlastní 

rozhodnutí (dobrovolné rozpuštění, sloučení s jinou stranou nebo přeměna na občanské 

sdružení). Druhým důvodem pro zrušení strany je nepředložení výroční finanční zprávy 

Poslanecké sněmovně v zákonem stanovené lhůtě. Strana může být také zrušena rozhodnutím 

soudu. [40]  

2.4 Hospodaření stran 

Politická strana odpovídá za své závazky celým svým majetkem, přičemž členové strany 

za závazky strany ani neodpovídají ani neručí. Strana nesmí vlastním jménem podnikat. [40] 

Ovšem v § 17 odst. 3 zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a 

v politických hnutích je uvedeno, že: „strana může založit obchodní společnost nebo družstvo 

nebo se účastnit jako společník nebo člen na již založené obchodní společnosti nebo družstvu 

jen tehdy, je-li výlučným předmětem jejich činnosti: 

a) provozování vydavatelství, nakladatelství, tiskáren, rozhlasového nebo televizního 

vysílání, 

b) publikační a propagační činnost, 

c) pořádání kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a 

politických akcí, nebo 

d) výroba a prodej předmětů propagujících program a činnosti příslušné strany.“ 

 

V § 17 odst. 4 zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických 

hnutích jsou vymezeny položky, které mohou být příjmem politické strany. Jedná se o: 

a) „příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů, 

b) příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany, 

c) členské příspěvky, 

d) dary a dědictví, 

e) příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku, 

f) úroky z vkladů, 

g) příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob, 
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h) příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, 

vzdělávacích a politických akcí, 

i) půjčky a úvěry.“ 

Strana vede účetnictví v plném rozsahu. Strana nesmí vlastnit majetek mimo území České 

republiky. [40] 

2.4.1 Výroční finanční zpráva 

Strana je povinna předložit každoročně do 1. dubna Poslanecké sněmovně výroční 

finanční zprávu, která zahrnuje: 

a) roční účetní výkazy,  

b) zprávu auditora o ověření roční účetní závěrky s výrokem bez výhrad, 

c) přehled o celkových příjmech a výdajích, 

d) přehled o darech a dárcích, 

e) přehled o hodnotě majetku získaného dědictvím, 

f) přehled o členech, jejichž celkový členský příspěvek za rok je vyšší než 50 000 Kč. 

[40] 

 

Dle § 19 zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických 

hnutích nesmějí strany přijmout bezúplatná plnění a dary od: 

a) „státu, 

b) příspěvkových organizací, 

c) obcí, městských částí a městských obvodů a krajů s výjimkou pronájmu nebytových 

prostor, 

d) státních podniků a právnických osob s majetkovou účastí státu nebo státního podniku, 

jakož i od osob, na jejichž řízení a kontrole se podílí stát; to neplatí, nedosahuje-li 

majetková účast státu nebo státního podniku 10 %, 

e) právnických osob s majetkovou účastí obcí, městských částí nebo městských obvodů, to 

neplatí, nedosahuje-li majetková účast 10 %, 

f) obecně prospěšných společností, 

g) jiných právnických osob, stanoví-li tak zvláštní právní předpis, 

h) zahraničních právnických osob s výjimkou politických stran a nadací, 

i) fyzických osob, které nejsou státními občany České republiky; to neplatí, jedná-li se o 

cizí státní příslušníky, kteří mají trvalý pobyt na území České republiky.“  
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2.4.2 Státní příspěvek 

Strana má nárok na státní příspěvek za určitých podmínek. Příspěvek na činnost zahrnuje 

stálý příspěvek a příspěvek na mandát. Nárok na tyto příspěvky má pouze strana, která 

předložila ve stanovené lhůtě úplnou výroční finanční zprávu. Nárok na stálý příspěvek 

vzniká straně, která získala ve volbách do Poslanecké sněmovny nejméně 3 % hlasů. Nárok 

na příspěvek na mandát vzniká straně, jestliže byl zvolen alespoň jeden poslanec, senátor, 

člen zastupitelstva kraje nebo člen zastupitelstva hlavního města Prahy na kandidátní listině 

strany nebo na kandidátní listině koalice. [40] 

 „Stálý příspěvek činí ročně 6 000 000 Kč pro stranu, která získala v posledních volbách 

do Poslanecké sněmovny 3 % hlasů. Za každých dalších i započatých 0,1 % hlasů obdrží 

strana a hnutí ročně 200 000 Kč. Obdrží-li strana více než 5 % hlasů, příspěvek se dále 

nezvyšuje. 

Příspěvek na mandát poslance nebo senátora činí ročně 855 000 Kč a na mandát člena 

zastupitelstva kraje a člena zastupitelstva hlavního města Prahy činí ročně 237 500 Kč. 

V roce konání voleb do Poslanecké sněmovny, Senátu, zastupitelstva kraje nebo 

zastupitelstva hlavního města Prahy se propočítává roční příspěvek na činnost za každé 

volební období zvlášť. Straně náleží měsíčně jedna dvanáctina propočteného ročního 

příspěvku na činnost. V měsíci konání voleb obdrží strana příspěvek propočtený z výsledků 

voleb toho volebního období, jehož výše bude pro stranu výhodnější. Dojde-li k rozpuštění 

Poslanecké sněmovny, k novým volbám do zastupitelstva kraje nebo do zastupitelstva 

hlavního města Prahy, náleží straně roční příspěvek na mandát v poměrné části ještě za 

měsíc, v němž došlo k rozpuštění Poslanecké sněmovny, k novým volbám do zastupitelstva 

kraje nebo do zastupitelstva hlavního města Prahy a na uprázdněný mandát poslance, člena 

zastupitelstva kraje nebo člena zastupitelstva hlavního města Prahy a na uprázdněný mandát 

není náhradník nebo dojde-li k zániku mandátu senátora, náleží roční příspěvek na mandát 

v poměrné části ještě za měsíc, v němž tato skutečnost nastala,“ jak vyplývá z § 20 zákona 

č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích 

Příspěvek na činnost vyplácí Ministerstvo financí. Strana a hnutí o něj musí požádat. 

Příspěvek se vyplácí ve dvou pololetních splátkách pozadu. Splátka za první pololetí se 

vyplácí do 30. června a za druhé pololetí do 1. prosince. [40] 
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2.5 Volby do Parlamentu České republiky 

Průběh voleb je dán zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky. 

Do Poslanecké sněmovny mohou být zvoleni voliči starší 21 let. Poslanecká sněmovna má 

celkem 200 členů, kteří jsou voleni na čtyři roky. Senát Parlamentu České republiky tvoří 

celkem 81 senátorů. Senátoři jsou voleni na dobu 6 let a zvolen může být volič starší 40 let. 

Každé dva roky se volí třetina senátorů. [41] 

2.5.1 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

Volby do Poslanecké sněmovny se konají podle zásady poměrného zastoupení ve 

volebních krajích na území České republiky. Počet mandátů jednotlivých politických stran či 

hnutí se určí následujícím způsobem: 

a) Český statistický úřad zjistí celkový počet platných hlasů (na základě výsledků 

hlasování z volebních okrsků a zvláštních volebních okrsků), které byly ve všech 

volebních krajích odevzdány pro všechny politické strany, politická hnutí a 

koalice, a vydělí ho počtem poslanců. Číslo takto vypočtené a zaokrouhlené na 

jednotky je republikovým mandátovým číslem. 

b) Republikovým mandátovým číslem dělí celkový počet platných hlasů 

odevzdaných v každém volebním kraji. Celé číslo takto vypočtené je počtem 

mandátů, které připadají jednotlivým volebním krajům. 

c) Nebyly-li takto rozděleny všechny mandáty, připadnou zbylé mandáty postupně 

volebním krajům, které vykazují největší zbytek dělení. Při rovnosti zbytků 

rozhoduje los. 

Mandáty v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky jsou přidělovány pouze 

politickým stranám či hnutím, které získaly více než 5 procent platných hlasů. V případě 

koalice dvou stran je tato hranice 10 procent. 

Počet platných hlasů pro každou politickou stranu, hnutí či koalici se v rámci každého 

volebního kraje postupně dělí čísly 1; 2; 3 a dále vždy číslem o 1 vyšším. Vypočte se tolik 

podílů, kolik kandidátů je uvedeno na hlasovacím lístku. Všechny podíly se seřadí sestupně 

dle velikosti a uvede se seznam tolika podílů, kolik mandátů volebnímu kraji připadlo. Za 

každý podíl obsažený v seznamu připadne politické straně, politickému hnutí nebo koalici 

jeden mandát.[41] 
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2.5.2 Volby do Senátu Parlamentu České republiky 

Volby do Senátu se konají dle zásady většinového systému ve volebních obvodech na 

území České republiky. Volebních obvodů je 81 stejně jako senátorů.  

Pro získání postu senátora, musí kandidát ve svém volebním obvodu získat nadpoloviční 

většinu platných hlasů. Pokud se tak nestane, proběhne druhé kolo hlasování. V tomto kole 

kandidují pouze dva kandidáti, kteří získali v prvním kole hlasování nejvyšší počet hlasů. 

Zvolen je ten kandidát, který získá více platných hlasů. [41] 

2.5.3 Příspěvek na úhradu volebních nákladů 

Výši příspěvku upravuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České 

republiky. Příspěvek na úhradu volebních nákladů vyplácí Ministerstvo financí na základě 

počtu odevzdaných platných hlasů pro jednotlivé politické strany, politická hnutí a koalice. 

Nárok na příspěvek má ta politická strana, politické hnutí či koalice, která ve volbách do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky získala alespoň 1,5 procenta z celkového 

počtu platných hlasů. Za každý odevzdaný hlas jí náleží 100 Kč. Příspěvek na úhradu 

volebních nákladů se neposkytuje při volbách do Senátu Parlamentu České republiky. [41] 

2.6 Politické strany v České republice a jejich charakteristika 

Seznam všech politických stran a hnutí můžeme nalézt na internetových stránkách 

Ministerstva vnitra České republiky. V současné době (ke dni 16. 04. 2015) je aktivních 85 

politických stran a 114 politických hnutí. [24] 

 

Česká strana sociálně demokratická 

Česká strana sociálně demokratická byla registrována 9. února 1990. [5] Její historie však 

sahá až do Rakouska – Uherska. Dnem jejího vzniku je 7. duben 1878. ČSSD je levicovou 

stranou a je součástí mezinárodního společenství sociálně demokratických a socialistických 

politických stran. Česká strana sociálně demokratická je členem Evropské strany sociálně 

demokratické a Socialistické internacionály. [5]  

Hlavními hodnotami České strany sociálně demokratické jsou úcta k člověku, svoboda a 

odpovědnost, rovnost, solidarita, sociální spravedlnost, trvale udržitelný rozvoj a humanitární 

demokracie. Strana má své programové priority. Konkrétně se jedná o rozvoj demokracie, 

rozvoj sociálního státu, daňovou politiku, rozvoj ekonomiky, životní prostředí, společnost 

vědění, bezpečnost a podporu další evropské integrace. [5]  



12 

 

Členská základna strany čítala v březnu 2013 22 881 členů. [15] Minimální členský 

příspěvek činí 300 Kč za rok. [4]  

Strana byla vždy součástí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (viz Tab. 

2.1). Hlavní činností strany je sdružování občanů k účasti na politickém životě. Její 

hospodářskou činností je pronájem nebytových prostor. Česká strana sociálně demokratická je 

jediný akcionář společnosti Cíl, a.s. v Praze. Hodnota základního kapitálu je 3 500 000 Kč. 

Tato společnost se zabývá tiskem a grafickými návrhy. 

Organizační struktura ČSSD: 

 základní jednotkou strany je místní organizace, 

 okresní organizace, 

 městské organizace ve statutárních městech, 

 obvodní organizace v hlavním městě Praze, 

 krajské organizace, 

 Ústřední sekretariát ČSSD je centrálním řídícím pracovištěm a je rozdělen na 

jednotlivé sekce a oddělení.  

Statutárními orgány jsou předseda a statutární místopředseda. Česká strana sociálně 

demokratická má sídlo na adrese Hybernská 1033/7, Praha 1. Předsedou ČSSD je Mgr. 

Bohuslav Sobotka. [8] 

Tab. 2.1 Počet mandátů strany ČSSD v Poslanecké sněmovně PČR 

Rok 1992 1996 1998 2002 2006 2010 2013 

Počet mandátů 16 61 74 70 74 56 50 

Rozdíl oproti předchozímu 

období 
- +45 +13 -4 +4 -18 -6 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ 

 

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová byla zaregistrována 

12. listopadu 1991. [24] Strana je konzervativní a zakládá si na křesťanských hodnotách a 

principech. Hlásí se ke středopravým stranám. Dle této strany je základní jednotkou státu 

fungující vícegenerační rodina, kterou by měl stát podporovat. [17] 

Počet členů strany je v roce 2015 cca 28 000 osob. [18] Minimální výše členského 

příspěvku není daná, může však být určena okresním výborem. Okresní výbor odevzdává 

krajské kanceláři 10 Kč za každého člena za rok. KDU – ČSL dále vybírá tzv. zvláštní 
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členský příspěvek. Jedná se o 3 % z každého zdanitelného měsíčního příjmu, vyplývajícího 

z výkonu funkce. Tento příspěvek odvádějí dle § 7 a § 8 Příspěvkového řádu KDU - ČSL: 

a) „členové vlády a náměstci ministrů vlády ČR, 

b) poslanci a senátoři, 

c) členové krajských zastupitelstev a zastupitelstva Hlavního města Prahy, 

d) členové a představitelé statutárních orgánů právnických osob na republikové a 

krajské úrovni volení nebo jmenovaní Poslaneckou sněmovnou, Senátem, vládou 

ČR, ministrem vlády, hejtmanem, radou či zastupitelstvem kraje a Hlavního města 

Prahy, 

e) členové obecních, obvodních zastupitelstev a zastupitelstev městských částí, 

f) členové a představitelé statutárních orgánů právnických osob na úrovni obcí 

volení nebo jmenovaní primátorem, starostou, radou či zastupitelstvem obce.“   

 

Strana byla součástí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vždy kromě let 

2010 – 2013 (viz Tab. 2.2).   

Organizační struktura KDU – ČSL: 

 celostátní organizace, 

 krajské organizace, 

 okresní organizace, 

 místní nebo městské organizace. 

Statutárním orgánem strany je předsednictvo. Křesťanská a demokratická unie – 

Československá strana lidová má sídlo na Karlově náměstí 5, Praha 2. Předsedou KDU – ČSL 

je MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA. [23] 

KDU – ČSL má 100 % účast ve společnosti Nový HLAS, s.r.o., která se zabývá výrobou, 

obchodem a službami neuvedenými v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

Tab. 2.2 Počet mandátů strany KDU - ČSL v Poslanecké sněmovně PČR 

Rok 1992 1996 1998 2002 2006 2010 2013 

Počet mandátů 15 18 20 23 13 0 14 

Rozdíl oproti předchozímu 

období 
- +3 +2 +3 -10 -13 +14 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ 

 

 



14 

 

Občanská demokratická strana 

Občanská demokratická strana byla registrována dne 18. března 1991. [24] Strana se hlásí 

k liberálně konzervativním stranám a je stranou pravicovou. ODS navazuje na evropské 

křesťanské tradice, na odkaz 1. republiky a na zkušenosti západních demokracií. K jejím 

prioritám patří prosazování svobody jednotlivce, vláda práva a volný trh. Proto se zaměřuje na 

soukromé vlastnictví, nízké daně, podnikavost, solidaritu zodpovědných, snižování 

byrokracie, malý a bezpečný stát, ochranu soukromí, individuální zodpovědnost, zdravé 

veřejné finance a nezadluženou budoucnost. [28] 

Občanská demokratická strana měla k 13. lednu 2015 17 875 členů. [25] Ještě v květnu 

roku 2012 její členská základna čítala na 24 507 osob. [15] Za necelé tři roky tedy strana 

přišla o zhruba 30 % svých členů. Výše členského příspěvku se může lišit dle oblastí. 

Pohybuje se však kolem 500 Kč za rok. Zvýhodněnou sazbu mají studenti, ženy na mateřské 

dovolené a důchodci, kteří odvádějí zhruba 200 Kč za rok. [27] 

Volení funkcionáři obcí, měst, krajů, Parlamentu České republiky a Evropského 

parlamentu mají v současné době povinnost odvádět partajní členské příspěvky ze svých 

příjmů. Jeho výše činí 50 procent z jednoho měsíčního hrubého platu za veřejnou funkci. [25] 

Tato strana byla vždy součástí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (viz 

Tab. 2.3). Hlavní činností strany je politické působení. Hospodářskou činností je pronájem 

movitého a nemovitého majetku. Statutárním orgánem strany je výkonná rada, za níž jedná 

předseda a místopředsedové strany. Předsedou ODS je prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D, LL.M. 

Občanská demokratická strana má sídlo na adrese Doudlebská 1699/5 Praha 4. 

Organizační strukturu ODS tvoří: 

 místní sdružení, 

 oblastní sdružení, 

 regionální sdružení, 

 hlavní kancelář. [31] 

Tab. 2.3 Počet mandátů strany ODS v Poslanecké sněmovně PČR 

Rok 1992 1996 1998 2002 2006 2010 2013 

Počet mandátů 66 68 63 58 81 53 16 

Rozdíl oproti předchozímu 

období 
- +2 -5 -5 +23 -28 -37 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ 

 



15 

 

TOP 09 

Strana TOP 09 byla zaregistrována dne 26. června 2009 a již v roce 2010 se dostala 

do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (viz Tab. 2.4). [24] TOP 09 se hlásí ke 

konzervativním stranám. Strana je založena na třech programových principech. Jsou to 

tradice, odpovědnost a prosperita. Zásady a cíle strany vycházejí z křesťansko-židovských 

tradic. Strana odmítá ideologie vedoucí k totalitě a nerespektování základních práv a svobod, 

dále odmítá jakoukoliv formu diskriminace. TOP 09 se snaží o zachování kulturního dědictví, 

trvalé zlepšování životního prostředí a nezvyšování veřejného dluhu, čímž by mělo být 

dosaženo maximální odpovědnosti vůči budoucím generacím. [34] 

Strana TOP 09 měla v květnu 2013 3 810 členů. [15] Minimální výše členského příspěvku 

činí 400 Kč ročně, případně 100 Kč pro studenty a důchodce. [33] 

Hlavní činností strany je politické působení. Hospodářskou činností strany je nájem 

movitého a nemovitého majetku. TOP 09 nemá majetkovou účast v jiné právnické osobě. 

Statutárním orgánem strany je předsednictvo, za které jednají navenek předseda nebo 

samostatně první místopředseda anebo společně místopředseda strany a další člen 

předsednictva. TOP 09 má sídlo na adrese Újezd 450/40, Praha 1. Předsedou strany je Karel 

Schwarzenberg. Dále má strana 5 místopředsedů a 5 členů představenstva. [39] 

Obr. 2.1 Organizační struktura strany TOP 09 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle TOP 09 [34] 

Celostátní 
úroveň 

celostátní 
sněm 

výkonný výbor 

předsednictvo 
strany 

smírčí výbor 

celostátní 
revizní komise 

Krajská 
úroveň 

krajský sněm 

krajský výbor 

krajské 
předsednictvo 

krajská revizní 
komise 

Regionální 
úroveň 

regionální 
sněm 

regionální 
výbor 

regionální 
revizní komise 

Místní 
úroveň 

místní sněm 

místní výbor 



16 

 

Tab. 2.4 Počet mandátů strany TOP 09 v Poslanecké sněmovně PČR 

Rok 1992 1996 1998 2002 2006 2010 2013 

Počet mandátů - - - - - 41 26 

Rozdíl oproti předchozímu 

období 
- - - - - +41 -15 

Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ 
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3 Analýza financování a hospodaření vybraných politických 

stran 

3.1 Analýza hospodaření ČSSD v letech 2011 - 2013 

ČSSD měla od vzniku samostatné České republiky vždy zastoupení v Poslanecké 

sněmovně Parlamentu ČR. Ve srovnávaných letech 2011 až 2013 byl počet mandátů 56. Na 

podzim roku 2013 proběhly volby a v nich získala ČSSD o šest křesel méně (viz Tab. 2.1). 

  

Rok 2011 

Největší položkou příjmů za rok 2011 byl příspěvek ze státního rozpočtu ČR na činnost 

strany představující 46,36 % příjmů strany. Podrobné členění příjmů a výdajů je uvedeno 

v Příloze č. 1. 

Osobní náklady představovaly v roce 2011 nejvyšší nákladovou položku hlavní 

i hospodářské činnosti strany. Průměrný počet zaměstnanců byl 170 osob a náklady spojené 

se mzdami byly ve výši 61 863 000 Kč, což představuje 42,39 % všech nákladů hlavní 

činnosti. Na hospodářskou činnost byly vynaloženy osobní náklady v částce 9 676 000 Kč, 

tedy 42,60 % nákladů hospodářské činnosti. Náklady na služby byly v hodnotě 55 447 000 Kč 

a představovaly 38 % nákladů z hlavní činnosti. Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku ve výši 11 652 000 Kč tvořily 7,99 % nákladů z hlavní činnosti. ČSSD 

poskytla dary zejména neziskovým organizacím ve výši 3 128 470 Kč (viz Obr. 3.1 a Příloha 

č. 2). [6] 

Nejvyšší výnosovou položkou z hlavní činnosti byly provozní dotace, které byly tvořeny 

příspěvkem ze státního rozpočtu na činnost strany. Tato položka byla ve výši 162 689 000 Kč 

a představovala 74,35 % výnosů z hlavní činnosti. Přijaté příspěvky v hodnotě 56 104 000 Kč 

se skládaly z přijatých darů (36 580 000 Kč) a přijatých členských příspěvků (19 524 000 Kč). 

74,14 % výnosů z hospodářské činnosti souviselo s tržbami za vlastní služby (viz Obr. 3.2 a 

Příloha č. 2). [6] 

Celková hodnota výnosů strany za rok 2011 byla 218 828 000 Kč z hlavní činnosti a 

20 073 000 Kč z hospodářské činnosti. Suma nákladů za rok 2011 z hlavní činnosti byla ve 

výši 145 934 000 Kč a z hospodářské činnosti 22 714 000 Kč. Z toho vyplývá, že výsledkem 

hospodaření z hlavní činnosti byl zisk v hodnotě 72 894 000 Kč, kdežto hospodářská činnost 
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byla ztrátová. Tato ztráta dosáhla částky 2 641 000 Kč. Celkový výsledek hospodaření strany 

za rok 2011 byl tedy zisk ve výši 70 253 000 Kč (viz Tab. 3.1 a Příloha č. 2) [6] 

 

Následující obrázek (Obr. 3.1) zobrazuje procentuální vyjádření veškerých nákladů strany 

ČSSD v roce 2011. 

Obr. 3.1 Struktura celkových nákladů ČSSD v roce 2011 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční finanční zprávy ČSSD za rok 2011 

 

Následující obrázek (Obr. 3.2) zobrazuje procentuální vyjádření veškerých výnosů strany 

ČSSD v roce 2011. 

Obr. 3.2 Struktura celkových výnosů ČSSD v roce 2011 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční finanční zprávy ČSSD za rok 2011 
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Rok 2012 

Do hospodaření ČSSD v roce 2012 se výrazně promítlo konání voleb do Senátu PČR, 

Zastupitelstev krajů a také prezidentská kampaň. 

Největší položkou příjmů za rok 2012 byly půjčky a úvěry, které tvořily 50,23 % příjmů 

strany. Podrobné členění příjmů a výdajů je uvedeno v Příloze č. 3. 

Nejvyšší nákladovou položkou z hlavní činnosti roku 2012 byly náklady na služby, které 

vzrostly oproti předchozímu roku o 85 424 000 Kč na hodnotu 140 871 000 Kč a 

představovaly tedy 57,27 % nákladů hlavní činnosti. Osobní náklady byly vyšší o 2 202 000 

Kč oproti roku 2011 a to díky vyššímu počtu zaměstnanců. Výrazný nárůst ostatních nákladů 

o 12 739 000 Kč na hodnotu 17 280 000 Kč byl způsoben poskytnutím finančních darů 

zejména neziskovým organizacím ve výši 12 841 077 Kč, z toho 6 900 000 Kč na 

prezidentskou kampaň. Celková výše nákladů na hlavní činnost byla 245 998 000 Kč a na 

hospodářskou činnost 23 149 000 Kč. V porovnání s rokem 2011 vzrostly náklady na hlavní 

činnost o 100 064 000 Kč, kdežto náklady na hospodářskou činnost pouze o 435 000 Kč (viz 

Obr. 3.3 a Příloha č. 4). [7] 

Nejvyšší výnosovou položkou roku 2012 z hlavní činnosti byly provozní dotace v hodnotě 

161 287 000 Kč. Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost strany byl tedy nižší o 

1 402 000 Kč oproti roku předchozímu. Přijaté příspěvky byly ve výši 69 915 000 Kč, z toho 

přijaté dary činily 47 636 000 Kč a přijaté členské příspěvky měly hodnotu 22 279 000 Kč. 

Nejvyšší položkou výnosů z hospodářské činnosti byly tržby z prodeje služeb v hodnotě 

14 184 000 Kč (viz Obr. 3.4 a Příloha č. 4). [7] 

Celkové výnosy z hlavní činnosti představovaly v roce 2012 částku 231 239 000 Kč. 

Výnosy z hospodářské činnosti měly hodnotu 22 122 000 Kč. Oproti roku 2011 došlo tedy 

k nárůstu výnosů z obou činností. Vzhledem k růstu nákladů byl však výsledek hospodaření 

záporný. Ztráta z hlavní činnosti činila 14 759 000 Kč. Hodnota ztráty z hospodářské činnosti 

byla 1 297 000 Kč. Celkový výsledek hospodaření za rok 2012 byla ztráta ve výši 

16 056 000 Kč (viz Tab. 3.1 a Příloha č. 4) [7] 
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Následující obrázek (Obr. 3.3) zobrazuje procentuální vyjádření veškerých nákladů strany 

ČSSD v roce 2012. 

Obr. 3.3 Struktura celkových nákladů ČSSD v roce 2012 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční finanční zprávy ČSSD za rok 2012 

 

Následující obrázek (Obr. 3.4) zobrazuje procentuální vyjádření veškerých výnosů strany 

ČSSD v roce 2012. 

Obr. 3.4 Struktura celkových výnosů ČSSD v roce 2012 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční finanční zprávy ČSSD za rok 2012 
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Rok 2013 

Hospodaření ČSSD v roce 2013 bylo ovlivněno zejména volbami do Poslanecké 

sněmovny PČR a prezidentskou kampaní. V tomto roce proběhly také volby do Senátu PČR.  

Nejvyšším příjmem v roce 2013 byly půjčky a úvěry, které představovaly 41,71 % příjmů. 

Podrobné členění příjmů a výdajů je uvedeno v Příloze č. 5. 

Náklady na služby v hodnotě 125 982 000 Kč představovaly v roce 2013 53,87 % nákladů 

z hlavní činnosti. Druhou nejvyšší položkou byly osobní náklady v částce 65 956 000 Kč. 

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2013 byl 173,47 osob. ČSSD poskytla finanční dary 

v hodnotě 13 705 224 Kč, z toho 9 400 000 Kč bylo určeno na prezidentskou kampaň. 

Celková hodnota nákladů z hlavní činnosti byla 233 859 000 Kč a tedy o 12 139 000 Kč méně 

než v roce 2012. Náklady z hospodářské činnosti dosáhly výše 21 812 000 Kč (viz Obr. 3.5 a 

Příloha č. 6). [8] 

91,15 % výnosů z hlavní činnosti bylo tvořeno provozními dotacemi. Jejich hodnota byla 

o 85 283 000 Kč vyšší než v roce 2012. Výnosy z přijatých příspěvků klesly o 46 017 000 Kč. 

Celková výše výnosů z hlavní činnosti byla 270 430 000 Kč. Výnosy z hospodářské činnosti 

byly v hodnotě 20 170 000 Kč (viz Obr. 3.6 a Příloha č. 6). [8] 

Oproti předchozímu roku byla hlavní činnost pro stranu ČSSD zisková. Výsledek 

hospodaření po zdanění z hlavní činnosti byl zisk ve výši 36 571 000 Kč. Hospodářská 

činnost v roce 2013 byla ztrátová. Tato částka dosáhla hodnoty 1 642 000 Kč. Celkový 

výsledek hospodaření byl tedy zisk ve výši 34 929 000 Kč (viz Tab. 3.1 a Příloha č. 6). [8] 
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Následující obrázek (Obr. 3.5) zobrazuje procentuální vyjádření veškerých nákladů strany 

ČSSD v roce 2013. 

Obr. 3.5 Struktura celkových nákladů ČSSD v roce 2013 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční finanční zprávy ČSSD za rok 2013 

 

Následující obrázek (Obr. 3.6) zobrazuje procentuální vyjádření veškerých výnosů strany 

ČSSD v roce 2013. 

Obr. 3.6 Struktura celkových výnosů ČSSD v roce 2013 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční finanční zprávy ČSSD za rok 2013 
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Následující tabulka Tab. 3.1 zobrazuje celkové náklady a výnosy strany ČSSD v letech 

2011 až 2013 členěné dle hlavní a hospodářské činnosti. Na posledním řádku je spočítán 

výsledek hospodaření v jednotlivých letech a je rozdělen na hlavní a hospodářskou činnost. 

Výsledek hospodaření před zdaněním a výsledek hospodaření po zdanění je ve všech 

uvedených letech shodný. 

 

Tab. 3.1 Hospodaření ČSSD v letech 2011 až 2013 

  

2011 2012 2013 

Hlavní 

činnost 
Hospodářská 

činnost 
Hlavní 

činnost 
Hospodářská 

činnost 
Hlavní 

činnost 
Hospodářská 

činnost 

Náklady 
145 934 

000 
22 714 000 245 998 000 23 149 000 233 859 000 21 812 000 

Výnosy 
218 828 

000 
20 073 000 231 239 000 22 122 000 270 430 000 20 170 000 

Výsledek 

hospodaření 
72 894 000 -2 641 000 -14 759 000 -1 297 000 36 571 000 -1 642 000 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční finanční zprávy ČSSD za roky 2011 až 2013 

 

Česká strana sociálně demokratická měla v letech 2011 až 2013 převažující část výnosů 

získaných z provozních dotací. Nejvyššími náklady v těchto letech byly buď osobní náklady, 

nebo náklady na služby. V letech 2011 a 2013 dosáhla ČSSD zisku z činnosti hlavní. 

Ve všech srovnávaných letech byla strana ve ztrátě z hospodářské činnosti. V této činnosti si 

strana zachovává obdobné náklady i výnosy. Naopak výnosy z hlavní činnosti ve 

srovnávaných letech rostou a to díky růstu přijatých provozních dotací ze státního rozpočtu 

ČR. 
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3.2 Analýza hospodaření KDU – ČSL v letech 2009 - 2013 

KDU – ČSL chyběla v Poslanecké sněmovně pouze mezi lety 2010 až 2013. Při volbách 

na podzim roku 2013 však získala 14 křesel. V této podkapitole bude hodnoceno její 

hospodaření mezi lety 2009 až 2013. 

 

Rok 2009 

V roce 2009 měla KDU – ČSL 13 mandátů v Poslanecké sněmovně PČR. Nejvyšším 

příjmem tohoto roku byly půjčky a úvěry v hodnotě 58 527 789 Kč poskytnuté Českou 

spořitelnou a.s. Podrobné členění příjmů a výdajů je uvedeno v Příloze č. 7. 

Náklady z hlavní činnosti za rok 2009 byly ve výši 85 288 000 Kč. Náklady 

z hospodářské činnosti dosáhly hodnoty 11 227 000 Kč. 69,07 % nákladů z hlavní činnosti 

představovaly náklady na služby. Osobní náklady představovaly 23,63 % nákladů z hlavní 

činnosti (viz Obr. 3.7 a Příloha č. 8). [19] 

Provozní dotace tvořily v roce 2009 79,07 % výnosů z hlavní činnosti. Přijaté příspěvky 

byly v hodnotě 12 358 000 Kč a představovaly tedy 20,61 % výnosů z hlavní činnosti. Tržby 

z prodeje služeb byly převažujícím výnosem z hospodářské činnosti (viz Obr. 3.8 a Příloha č. 

8). [19] 

Výsledek hospodaření po zdanění z hlavní činnosti byla v roce 2009 ztráta v hodnotě 

25 322 000 Kč. Výsledek hospodaření po zdanění z vedlejší činnosti byl zisk ve výši 

6 130 000 Kč. Celkovým výsledkem hospodaření byla ztráta ve výši 19 192 000 Kč (viz Tab. 

3.2 a Příloha č. 8). [19] 
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Následující obrázek (Obr. 3.7) zobrazuje procentuální vyjádření veškerých nákladů strany 

KDU – ČSL v roce 2009. 

Obr. 3.7 Struktura celkových nákladů KDU - ČSL v roce 2009 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční finanční zprávy KDU – ČSL za rok 2009 

 

Následující obrázek (Obr. 3.8) zobrazuje procentuální vyjádření veškerých výnosů strany 

KDU – ČSL v roce 2009. 

Obr. 3.8 Struktura celkových výnosů KDU - ČSL v roce 2009 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční finanční zprávy KDU – ČSL za rok 2009 
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Rok 2010 

Při volbách v roce 2010 nezískala KDU – ČSL potřebný počet hlasů a nedostala se do 

Poslanecké sněmovny PČR. Měla však více než 3 % hlasů a tudíž jí náležel příspěvek ze 

státního rozpočtu na činnost strany.  

Nejvyšším příjmem strany za rok 2010 byly půjčky a úvěry poskytnuté Českou 

spořitelnou a.s. Jejich hodnota byla 37 041 150 Kč. Podrobné členění příjmů a výdajů je 

uvedeno v Příloze č. 9. 

V roce 2010 byly nejvyšším nákladem z hlavní činnosti náklady na služby, které klesly 

oproti předchozímu roku o 16 623 000 Kč. Osobní náklady poklesly o 3 917 000 Kč. 

V nákladech z hospodářské činnosti nedošlo k výrazným změnám. Celkové náklady z hlavní 

činnosti byly ve výši 64 600 000 a tedy o 20 688 000 Kč nižší než v roce předchozím. 

Náklady z hospodářské činnosti se snížily pouze o 49 000 Kč (viz Obr. 3.9 a Příloha č. 10). 

[20] 

Nejvyšším výnosem z hospodářské činnosti byly provozní dotace ze státního rozpočtu ve 

výši 57 297 000 Kč, což představovalo 79,92 % výnosů. Přijaté příspěvky se zvýšily 

o 1 790 000 Kč na částku 14 148 000 Kč. Tržby z prodeje služeb v rámci hospodářské 

činnosti poklesly o 4 156 000 Kč. Naopak tržby z prodeje majetku se zvýšily o 1 977 000 Kč. 

Výnosy z hlavní činnosti byly v roce 2010 v hodnotě 71 689 000 Kč a tedy o 11 723 000 Kč 

vyšší než v roce předchozím. Výnosy z hospodářské činnosti dosáhly částky 16 263 000 Kč, 

byly tudíž o 2 280 000 Kč nižší než v roce 2009 (viz Obr. 3.10 a Příloha č. 10). [20] 

Výsledek hospodaření po zdanění z hlavní činnosti byl zisk ve výši 7 089 000 Kč. Také 

v hospodářské činnosti bylo dosaženo zisku v hodnotě 4 403 000 Kč. Celkový výsledek 

hospodaření byl zisk dosahující částky 11 492 000 Kč (viz Tab. 3.2 a Příloha č. 10). [20] 
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Následující obrázek (Obr. 3.9) zobrazuje procentuální vyjádření veškerých nákladů strany 

KDU – ČSL v roce 2010. 

Obr. 3.9 Struktura celkových nákladů KDU - ČSL v roce 2010 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční finanční zprávy KDU – ČSL za rok 2010 

 

Následující obrázek (Obr. 3.10) zobrazuje procentuální vyjádření veškerých výnosů strany 

KDU – ČSL v roce 2010. 

Obr. 3.10 Struktura celkových výnosů KDU - ČSL v roce 2010 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční finanční zprávy KDU – ČSL za rok 2010 
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Rok 2011 

V roce 2011 nedošlo k žádným změnám v počtu mandátů v Poslanecké sněmovně. 

Nejvyšším příjmem byly půjčky a úvěry od České spořitelny a.s. v hodnotě 

27 250 188 Kč. Podrobné členění příjmů a výdajů je uvedeno v Příloze č. 11. 

V roce 2011 došlo k výraznému snížení nákladů z hlavní činnosti. Celkové náklady činily 

22 540 000 Kč, byly tedy o 42 060 000 Kč nižší než v roce 2010. Nejvyššího poklesu dosáhly 

náklady na služby. Snížily se o částku 32 324 000 Kč. Osobní náklady poklesly 

o 7 160 000 Kč. Celkové náklady z hospodářské činnosti poklesly o 1 698 000 Kč na hodnotu 

9 480 000 Kč (viz Obr. 3.11 a Příloha č. 12). [21] 

Výnosy z hlavní činnosti poklesly o 37 265 000 Kč na částku 34 424 000 Kč, z toho 

dotace ze státního rozpočtu tvořily 79,1 %. Přijaté příspěvky se snížily o 7 112 000 Kč. Tržby 

z prodeje služeb v rámci hospodářské činnosti poklesly o 500 000 Kč. Výnosy z hospodářské 

činnosti klesly o 2 443 000 Kč (viz Obr. 3.12 a Příloha č. 12). [21] 

Výsledkem hospodaření z hlavní činnosti v roce 2011 byl zisk ve výši 11 884 000 Kč. 

Výsledkem hospodaření po zdanění z vedlejší činnosti byl zisk v hodnotě 3 795 000 Kč. 

Celkový výsledek hospodaření byl ve výši 15 679 000 Kč (viz Tab. 3.3 a Příloha č. 12). [21] 

 

Následující obrázek (Obr. 3.11) zobrazuje procentuální vyjádření veškerých nákladů 

strany KDU – ČSL v roce 2011. 

Obr. 3.11 Struktura celkových nákladů KDU - ČSL v roce 2011 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční finanční zprávy KDU – ČSL za rok 2011 
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Následující obrázek (Obr. 3.12) zobrazuje procentuální vyjádření veškerých výnosů strany 

KDU – ČSL v roce 2011. 

Obr. 3.12 Struktura celkových výnosů KDU - ČSL v roce 2011 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční finanční zprávy KDU – ČSL za rok 2011 

 

Rok 2012 

V roce 2012 nenastaly žádné výrazné změny v příjmech strany. Podrobné členění příjmů 

a výdajů je uvedeno v Příloze č. 13.  

Náklady z hlavní činnosti roku 2012 byly dvojnásobné oproti období předchozímu. Jejich 

hodnota činila 46 914 000 Kč. Náklady na služby stouply o 22 676 000 Kč. Náklady 

z vedlejší činnosti klesly o 1 634 000 Kč na částku 7 846 000 Kč (viz Obr. 3.13 

a Příloha č. 14). [22] 

65,15 % výnosů z hlavní činnosti tvořily v roce 2012 provozní dotace ve výši 

27 112 000 Kč. Přijaté příspěvky se zvýšily o 7 327 000 Kč. Výnosy z hlavní činnosti dosáhly 

výše 41 616 000 Kč. Výnosy z vedlejší činnosti stouply oproti roku 2011 o 1 043 000 Kč na 

částku 14 863 000 Kč (viz Obr. 3.14 a Příloha č. 14). [22] 

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti v roce 2012 byla ztráta ve výši 5 298 000 Kč. 

Výsledkem hospodaření po zdanění z vedlejší činnosti byl zisk v hodnotě 5 964 000 Kč. 

Celkovým výsledkem hospodaření strany byl zisk ve výši 666 000 Kč (viz Tab. 3.3 a Příloha 

č. 14). [22] 
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Následující obrázek (Obr. 3.13) zobrazuje procentuální vyjádření veškerých nákladů 

strany KDU – ČSL v roce 2012. 

Obr. 3.13 Struktura celkových nákladů KDU - ČSL v roce 2012 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční finanční zprávy KDU – ČSL za rok 2012 

 

Následující obrázek (Obr. 3.14) zobrazuje procentuální vyjádření veškerých výnosů strany 

KDU – ČSL v roce 2012. 

Obr. 3.14 Struktura celkových výnosů KDU - ČSL v roce 2012 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční finanční zprávy KDU – ČSL za rok 2012 
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Rok 2013 

V roce 2013 se konaly volby do Poslanecké sněmovny PČR a KDU – ČSL v nich získala 

14 křesel.  

Nejvyšším příjmem roku 2013 byl příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních 

nákladů ve výši 33 697 000 Kč. Podrobné členění příjmů a výdajů je uvedeno v Příloze č. 15. 

Náklady z hlavní činnosti v roce 2013 byly ve výši 68 218 000 Kč a tedy o 21 304 000 Kč 

vyšší než v roce předchozím. Nejvíce stouply náklady na služby a to o 20 787 000 Kč. 

Náklady z hospodářské činnosti se zvýšily o 417 000 Kč (viz Obr. 3.15 a Příloha č. 16). [23] 

Celkové výnosy z hlavní činnosti v roce 2013 vzrostly o 41 308 000 Kč na částku 

82 924 000 Kč, což bylo způsobeno vzrůstem provozních dotací a přijatých příspěvků. 

Výnosy z hospodářské činnosti dosáhly výše 14 902 000 Kč (viz Obr. 3.16 a Příloha č. 16). 

[23] 

Výsledkem hospodaření z hlavní činnosti byl zisk ve výši 14 706 000 Kč. Výsledkem 

hospodaření po zdanění z hospodářské činnosti v roce 2013 byl zisk v hodnotě 5 658 000 Kč. 

Celkovým výsledkem hospodaření byl zisk ve výši 20 364 000 Kč (viz Tab. 3.3 

a Příloha č. 16). [23] 

 

Následující obrázek (Obr. 3.15) zobrazuje procentuální vyjádření veškerých nákladů 

strany KDU – ČSL v roce 2013. 

Obr. 3.15 Struktura celkových nákladů KDU - ČSL v roce 2013 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční finanční zprávy KDU – ČSL za rok 2013 
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Následující obrázek (Obr. 3.16) zobrazuje procentuální vyjádření veškerých výnosů strany 

KDU – ČSL v roce 2013. 

Obr. 3.16 Struktura celkových výnosů KDU - ČSL v roce 2013 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční finanční zprávy KDU – ČSL za rok 2013 

 

Následující tabulky Tab. 3.2 a Tab. 3.3 zobrazují celkové náklady a výnosy strany KDU - 

ČSL v letech 2009 až 2013 členěné dle hlavní a hospodářské činnosti. Na posledním řádku je 

spočítán výsledek hospodaření po zdanění v jednotlivých letech a je rozdělen na hlavní a 

hospodářskou činnost.  

Tab. 3.2 Hospodaření KDU - ČSL  v letech 2009 a 2010 

  

2009 2010 

Hlavní činnost 
Hospodářská 

činnost 
Hlavní 

činnost 
Hospodářská 

činnost 

Náklady 85 288 000 11 227 000 64 600 000 11 178 000 

Výnosy 59 966 000 18 543 000 71 689 000 16 263 000 

Výsledek hospodaření 

před zdaněním 
-25 322 000 7 316 000 7 089 000 5 085 000 

Výsledek hospodaření 

po zdanění 
-25 322 000 6 130 000 7 089 000 4 403 000 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční finanční zprávy KDU – ČSL za roky 2009 a 2010 
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Tab. 3.3 Hospodaření KDU - ČSL v letech 2011 až 2013 

  
  

2011 2012 2013 

Hlavní 

činnost 
Hospodářská 

činnost 
Hlavní 

činnost 
Hospodářská 

činnost 
Hlavní 

činnost 
Hospodářská 

činnost 

Náklady 22 540 000 9 480 000 46 914 000 7 846 000 66 218 000 8 263 000 

Výnosy 34 424 000 13 820 000 41 616 000 14 863 000 82 924 000 14 902 000 

Výsledek 

hospodaření před 

zdaněním 
11 884 000 4 340 000 -5 298 000 7 017 000 14 706 000 6 639 000 

Výsledek 

hospodaření po 

zdanění 
11 884 000 3 795 000 -5 298 000 5 964 000 14 706 000 2 658 000 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční finanční zprávy KDU – ČSL za roky 2011 až 2013 

 

V letech 2009 až 2013 představovaly vždy nejvyšší náklad strany KDU – ČSL služby. 

Nejvýznamnější výnos ve všech zkoumaných letech byl také vždy stejný. Jednalo se o 

provozní dotace. KDU – ČSL se dostala do ztráty v letech 2009 a 2012 a to z hlavní činnosti. 

Činnost hospodářská byla pro tuto stranu ve všech letech zisková. Tato strana dokázala 

přizpůsobit své náklady klesajícím výnosům. Jejich pokles byl způsoben ztrátou křesel 

v Poslanecké sněmovně PČR v letech 2010 až 2013. 
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3.3 Analýza hospodaření ODS v letech 2011 - 2013 

ODS měla vždy zastoupení v Poslanecké sněmovně PČR. V porovnávaných letech 2011 – 

2013 disponovala 53 křesly. Po volbách na podzim roku 2013 ztratila 37 mandátů. 

 

Rok 2011 

V roce 2011 byly příjmy strany v hodnotě 445 131 000 Kč, z toho 35,45 % představovaly 

příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku. Podrobné členění příjmů 

a výdajů je uvedeno v Příloze č. 17. 

Náklady z hlavní činnosti byly ve výši 133 628 000 Kč. Největší položku představovaly 

osobní náklady tvořící 45,68 % nákladů. Náklady na služby byly v hodnotě 38 331 000 Kč. 

Ostatní náklady ve výši 16 708 000 Kč tvořily především úroky v hodnotě 12 602 000 Kč. 

Náklady z hospodářské činnosti byly celkem 107 493 000 Kč, z toho 99 850 000 Kč 

představovaly odpisy a prodaný majetek (viz Obr. 3.17 a Příloha č. 18). [29] 

56,33 % výnosů z hlavní činnosti bylo tvořeno provozními dotacemi. Jejich hodnota byla 

124 190 000 Kč. Přijaté příspěvky byly ve výši 93 214 000 Kč. Celkové výnosy z hlavní 

činnosti za rok 2011 dosáhly částky 220 483 000 Kč. Výnosy z hospodářské činnosti byly 

v hodnotě 172 494 000 Kč, z toho 80,78 % představovaly tržby z prodeje majetku (viz 

Obr. 3.18 a Příloha č. 18). [29] 

Výsledkem hospodaření z hlavní činnosti za rok 2011 byl zisk ve výši 86 855 000 Kč. 

Výsledkem hospodaření před zdaněním z hospodářské činnosti byl zisk v hodnotě 

65 001 000 Kč, po zdanění klesl zisk na 53 571 000 Kč. Celkový výsledek hospodaření za rok 

2011 byl kladný. Jeho výše činila 140 426 000 Kč (viz Tab. 3.4 a Příloha č. 18). [29] 
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Následující obrázek (Obr. 3.17) zobrazuje procentuální vyjádření veškerých nákladů 

strany ODS v roce 2011. 

Obr. 3.17 Struktura celkových nákladů ODS v roce 2011 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční finanční zprávy ODS za rok 2011 

 

Následující obrázek (Obr. 3.18) zobrazuje procentuální vyjádření veškerých výnosů strany 

ODS v roce 2011. 

Obr. 3.18 Struktura celkových výnosů ODS v roce 2011 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční finanční zprávy ODS za rok 2011 
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Rok 2012 

Příjmy v roce 2012 poklesly o 140 512 000 Kč na částku 304 619 000 Kč. Největší pokles 

byl u příjmů z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku. Podrobné členění příjmů 

a výdajů je uvedeno v Příloze č. 19. 

Náklady na služby byly největší položkou nákladů z hlavní činnosti v roce 2012. Dosáhly 

hodnoty 172 796 000 Kč a oproti předchozímu období vzrostly o 134 465 000 Kč. Částka 

spotřebovaných nákupů se zvýšila o 18 620 000 Kč. Celkové náklady z hlavní činnosti byly 

ve výši 287 551 000 Kč. Náklady z hospodářské činnosti se oproti předcházejícímu období 

snížily o 105 112 000 Kč na částku 2 381 000 Kč (viz Obr. 3.19 a Příloha č. 20). [30] 

Výnosy z hlavní činnosti vzrostly o 13 187 000 Kč, což zapříčinil vzrůst přijatých 

příspěvků, které dosáhly hodnoty 109 406 000 Kč. Výnosy z hospodářské činnosti poklesly o 

159 147 000 Kč na částku 13 347 000 Kč (viz Obr. 3.20 a Příloha č. 20). [30] 

Výsledkem hospodaření z hlavní činnosti byla ztráta ve výši 53 881 000 Kč. Výsledkem 

hospodaření po zdanění z vedlejší činnosti byl zisk v hodnotě 10 966 000 Kč. Celkový 

výsledek hospodaření strany v roce 2012 byl ztrátový. Tato ztráta činila 43 598 000 Kč (viz 

Tab. 3.4 a Příloha č. 28). [30] 

 

Následující obrázek (Obr. 3.19) zobrazuje procentuální vyjádření veškerých nákladů 

strany ODS v roce 2012. 

Obr. 3.19 Struktura celkových nákladů ODS v roce 2012 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční finanční zprávy ODS za rok 2012 
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Následující obrázek (Obr. 3.20) zobrazuje procentuální vyjádření veškerých výnosů strany 

ODS v roce 2012. 

Obr. 3.20 Struktura celkových výnosů ODS v roce 2012 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční finanční zprávy ODS za rok 2012 

 

Rok 2013 

Nejvyšším příjmem roku 2013 byl příspěvek ze státního rozpočtu na činnost strany 

v hodnotě 84 597 000 Kč. Podrobné členění příjmů a výdajů je uvedeno v Příloze č. 21. 

Náklady z hlavní činnosti byly oproti roku 2012 nižší o 51 791 000 Kč. Jejich nejvyšší 

položkou byly náklady na služby ve výši 131 731 000 Kč. Průměrný počet pracovníků v roce 

2013 byl 121 osob. Osobní náklady s nimi spojené činily 55 596 000 Kč. Náklady 

z hospodářské činnosti se oproti předchozímu roku výrazně nezměnily (viz Obr. 3.21 

a Příloha č. 22). [31] 

Provozní dotace tvořily 57,33 % výnosů z hlavní činnosti. V roce 2013 získala strana 

nejen příspěvek na činnost strany, ale také příspěvek na úhradu volebních nákladů. Přijaté 

příspěvky byly v hodnotě 90 327 000 Kč, jejich hodnota byla tedy nižší o 19 079 000 Kč 

oproti roku 2012. Výnosy z hospodářské činnosti poklesly o 2 712 000 Kč na částku 

10 635 000 Kč (viz Obr. 3.22 a Příloha č. 22). [31] 

Výsledkem hospodaření z hlavní činnosti byla ztráta ve výši 21 197 000 Kč. 

V hospodářské činnosti bylo dosaženo zisku po zdanění v hodnotě 6 659 000 Kč. Celkový 

výsledek hospodaření byla ztráta ve výši 14 538 000 Kč (viz Tab. 3.4 a Příloha č. 22). [31] 
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Následující obrázek (Obr. 3.21) zobrazuje procentuální vyjádření veškerých nákladů 

strany ODS v roce 2013. 

Obr. 3.21 Struktura celkových nákladů ODS v roce 2013 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční finanční zprávy ODS za rok 2013 

 

Následující obrázek (Obr. 3.22) zobrazuje procentuální vyjádření veškerých výnosů strany 

ODS v roce 2013. 

Obr. 3.22 Struktura celkových výnosů ODS v roce 2013 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční finanční zprávy ODS za rok 2013 
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Následující tabulka Tab. 3.4 zobrazuje celkové náklady a výnosy strany ODS v letech 

2011 až 2013 členěné dle hlavní a hospodářské činnosti. Na posledním řádku je spočítán 

výsledek hospodaření po zdanění v jednotlivých letech a je rozdělen na hlavní a hospodářskou 

činnost.  

Tab. 3.4 Hospodaření ODS v letech 2011 až 2013 

  

2011 2012 2013 

Hlavní 

činnost 
Hospodářská 

činnost 
Hlavní 

činnost 
Hospodářská 

činnost 
Hlavní 

činnost 
Hospodářská 

činnost 

Náklady 133 628 000 107 493 000 287 551 000 2 381 000 235 760 000 2 777 000 

Výnosy 220 483 000 172 494 000 233 670 000 13 347 000 214 563 000 10 635 000 

Výsledek 

hospodaření 

před zdaněním 
86 855 000 65 001 000 -53 881 000 10 966 000 -21 197 000 7 858 000 

Výsledek 

hospodaření po 

zdanění 
86 855 000 53 571 000 -53 881 000 10 283 000 -21 197 000 6 659 000 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční finanční zprávy ODS za roky 2011 až 2013 

 

V letech 2011 až 2013 dosáhla ODS celkového zisku pouze v roce 2011. Hospodářská 

činnost byla ve všech letech vždy zisková. Strana však byla ztrátová z hlavní činnosti v letech 

2012 a 2013. A hospodářská činnost nedokázala tyto ztráty kompenzovat. Ke ztrátě došlo 

v důsledku zvyšujících se nákladů, avšak neadekvátně se zvyšujícím výnosům či dokonce 

k jejich poklesu. Občanská demokratická strana se v současné době potýká se značnými 

finančními problémy. A to díky poklesu mandátů, ztráty velkého počtu členů a výšce 

přijatých úvěrů a půjček. 
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3.4 Analýza hospodaření TOP 09 v letech 2009 - 2013 

Strana TOP 09 se dostala do Poslanecké sněmovny PČR při volbách v roce 2010, kdy 

získala 41 mandátů. Při volbách v roce 2013 přišla o 15 křesel. 

 

Rok 2009 

V roce 2009 měla strana pouze 3 druhy příjmů. Nejvyšším z nich byly dary a dědictví. 

Podrobné členění příjmů a výdajů je uvedeno v Příloze č. 23.  

Strana neměla v roce 2009 žádné náklady z hospodářské činnosti strany. Náklady z hlavní 

činnosti byly ve výši 38 210 000 Kč. Z toho bylo vynaloženo na služby spojené především 

s volební kampaní 96,18% nákladů (viz Obr. 3.23 a Příloha č. 24). [35] 

Jediným výnosem z hlavní činnosti strany byly přijaté příspěvky ve výši 42 081 000 Kč. 

Jeden druh výnosu byl spojen také s hospodářskou činností strany a to úrok ve výši 41 000 Kč 

(viz Obr. 3.24 a Příloha č. 24). [35] 

Výsledkem hospodaření z hlavní činnosti za rok 2009 byl zisk v hodnotě 3 871 000 Kč. 

Výsledkem hospodaření z hospodářské činnosti byl rovněž zisk ve výši 41 000 Kč. Celkový 

výsledek hospodaření byl kladný a činil 3 912 000 Kč (viz Tab. 3.5 a Příloha č. 24). [35] 

 

Následující obrázek (Obr. 3.23) zobrazuje procentuální vyjádření veškerých nákladů 

strany TOP 09 v roce 2009. 

Obr. 3.23 Struktura celkových nákladů TOP 09 v roce 2009 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční finanční zprávy TOP 09 za rok 2009 
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Následující obrázek (Obr. 3.24) zobrazuje procentuální vyjádření veškerých výnosů strany 

TOP 09 v roce 2009. 

Obr. 3.24 Struktura celkových výnosů TOP 09 v roce 2009 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční finanční zprávy TOP 09 za rok 2009 

 

Rok 2010 

V roce 2010 proběhly volby do Poslanecké sněmovny PČR. 

Nejvyšším příjmem tohoto roku byl příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních 

nákladů. Podrobné členění nákladů a výnosů je uvedeno v Příloze č. 25.  

Strana neměla v roce 2010 žádné náklady spojené s hospodářskou činností. Celkové 

náklady z hlavní činnosti byly v hodnotě 143 788 000 Kč, z toho nejvyšším nákladem byly 

náklady na služby ve výši 129 206 000 Kč, které byly využity především na volební kampaň. 

Poskytnuté dary činily 10 475 000 Kč. Strana měla v tomto roce 3 zaměstnance a s nimi 

spojené osobní náklady měly hodnotu 10 583 000 Kč. (viz Obr. 3.25 a Příloha č. 26). [36] 

Výnosy z hlavní činnosti za rok 2010 byly v hodnotě 180 454 000 Kč, z toho přijaté 

příspěvky ve výši 173 689 000 Kč. Výnosy z hospodářské činnosti dosáhly částky 227 000 Kč 

(viz Obr. 3.26 a Příloha č. 26). [36] 

Výsledkem hospodaření z hlavní činnosti za rok 2010 byl zisk ve výši 36 666 000 Kč. 

Výsledkem hospodaření z hospodářské činnosti byl zisk v hodnotě 227 000 Kč. Celkově 

dosáhla strana TOP 09 v roce 2010 zisku ve výši 36 893 000 Kč (viz Tab. 3.5 a Příloha č. 26). 

[36] 
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Následující obrázek (Obr. 3.25) zobrazuje procentuální vyjádření veškerých nákladů 

strany TOP 09 v roce 2010. 

Obr. 3.25 Struktura celkových nákladů TOP 09 v roce 2010 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční finanční zprávy TOP 09 za rok 2010 

 

Následující obrázek (Obr. 3.26) zobrazuje procentuální vyjádření veškerých výnosů strany 

TOP 09 v roce 2010. 

Obr. 3.26 Struktura celkových výnosů TOP 09 v roce 2010 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční finanční zprávy TOP 09 za rok 2010 
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Rok 2011 

Příjmy strany za rok 2011 výrazně poklesly oproti roku předchozímu. Toto snížení bylo 

způsobeno absencí příspěvku ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů a poklesem 

hodnoty darů a dědictví. Podrobné členění příjmů a výdajů je uvedeno v Příloze č. 27. 

Náklady z hlavní činnosti v roce 2011 byly ve výši 52 012 000 Kč a tedy o 91 776 000 Kč 

nižší než v roce 2010. Nejvýraznější pokles zaznamenaly náklady na služby, které se snížily 

o 93 385 000 Kč.  Poskytnuté dary měly hodnotu 11 766 000 Kč. Tyto dary byly poskytnuty 

Biskupství královéhradeckému, Domovu Na Výsluní v Hořovicích a dalším. Náklady 

z hospodářské činnosti se členily pouze na dva druhy. Ostatní náklady byly ve výši 

175 000 Kč a zůstatková cena prodaného majetku činila 64 000 Kč (viz Obr. 3.27 

a Příloha č. 28). [37] 

Výnosy z hlavní činnosti v roce 2011 poklesly o 116 845 000 Kč na částku 

63 609 000 Kč. Nejvyšším výnosem byly provozní dotace v hodnotě 43 708 000 Kč a přijaté 

příspěvky ve výši 10 945 000 Kč. Výnosy z hospodářské činnosti činily 452 000 Kč a 

zahrnovaly tržby z prodeje majetku a tržby z prodeje služeb (viz Obr. 3.28 a Příloha č. 28). 

[37] 

Výsledkem hospodaření z hlavní činnosti za rok 2011 byl zisk ve výši 11 597 000 Kč. 

Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti byl kladný v hodnotě 213 000 Kč. Celkový 

výsledek hospodaření byl tedy zisk ve výši 11 810 000 Kč (viz Tab. 3.5 a Příloha č. 28). [37] 

 

Následující obrázek (Obr. 3.27) zobrazuje procentuální vyjádření veškerých nákladů 

strany TOP 09 v roce 2011. 

Obr. 3.27 Struktura celkových nákladů TOP 09 v roce 2011 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční finanční zprávy TOP 09 za rok 2011 
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Následující obrázek (Obr. 3.28) zobrazuje procentuální vyjádření veškerých výnosů strany 

TOP 09 v roce 2011. 

Obr. 3.28 Struktura celkových výnosů TOP 09 v roce 2011 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční finanční zprávy TOP 09 za rok 2011 

 

Rok 2012 

Příjmy v roce 2012 se zvýšily a to díky vyšší hodnotě přijatých darů. Podrobné členění 

příjmů a výdajů je uvedeni v Příloze č. 29. 

Náklady z hlavní činnosti vzrostly oproti roku 2011 dvojnásobně na částku 

104 310 000 Kč a to díky nárůstu nákladů na služby. Poskytnuté dary měly hodnotu 

16 766 000  Kč a byly poskytnuty Karlu Schwarzenbergovi na prezidentskou kampaň, 

Základní škole v Bílině a dalším. Náklady na hospodářskou činnost byly nulové (viz 

Obr. 3.29 a Příloha č. 30). [38] 

Výnosy strany z hlavní činnosti dosáhly částky 84 968 000 Kč. Provozní dotace byly 

o 9 505 000 Kč vyšší než v roce předchozím. Rovněž přijaté příspěvky se zvýšily 

o 20 514 000 Kč. Výnosy z hospodářské činnosti byly ve výši 172 000 Kč (viz Obr. 3.30 a 

Příloha č. 30). [38] 

Celkový výsledek hospodaření v roce 2012 byl záporný. Ztráta byla v hodnotě 

19 170 000 Kč. Výsledkem hospodaření z hlavní činnosti byla ztráta ve výši 19 342 000 Kč. 

Naopak z činnosti hospodářské bylo dosaženo zisku ve výši 172 000 Kč (viz Tab. 3.6 

a Příloha č. 30). [38] 
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Následující obrázek (Obr. 3.29) zobrazuje procentuální vyjádření veškerých nákladů 

strany TOP 09 v roce 2012. 

Obr. 3.29 Struktura celkových nákladů TOP 09 v roce 2012 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční finanční zprávy TOP 09 za rok 2012 

 

Následující obrázek (Obr. 3.30) zobrazuje procentuální vyjádření veškerých výnosů strany 

TOP 09 v roce 2012. 

Obr. 3.30 Struktura celkových výnosů TOP 09 v roce 2012 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční finanční zprávy TOP 09 za rok 2012 
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Rok 2013 

V roce 2013 proběhly volby do Poslanecké sněmovny PČR. Nejvyšším příjmem strany 

byl příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů. Podrobné členění příjmů 

a výdajů je uvedeno v Příloze č. 31. 

Náklady z hlavní činnosti za rok 2013 vzrostly o 24 038 000 Kč na částku 

128 348 000 Kč. Náklady na služby byly ve výši 99 677 000 Kč. Ostatní náklady vzrostly na 

hodnotu 22 454 000 Kč především kvůli poskytnutým darům. Tyto dary byly poskytnuty 

politickému hnutí Starostové a nezávislí, Karlu Schwarzenbergovi na prezidentskou kampaň, 

městu Poděbrady a dalším. Osobní náklady spojené se 7 zaměstnanci činily 4 195 000 Kč. 

Náklady z hospodářské činnosti byly nulové (viz Obr. 3.31 a Příloha č. 32). [39] 

Výnosy z hlavní činnosti činily 152 274 000 Kč, oproti předchozímu období vzrostly o 

67 306 000 Kč. Provozní dotace byly v hodnotě 109 009 000 Kč a přijaté příspěvky se zvýšily 

na částku 43 205 000 Kč. Výnosy z hospodářské činnosti byly ve výši 137 000 Kč (viz 

Obr. 3.32 a Příloha č. 32). [39] 

Výsledkem hospodaření z hlavní činnosti byl zisk v hodnotě 23 926 000 Kč. Výsledek 

hospodaření z hospodářské činnosti byl také kladný. Jeho hodnota byla 137 000 Kč. Celkový 

výsledek hospodaření byl zisk ve výši 24 063 000 Kč (viz Tab. 3.6 a Přílohy 32). [39] 

 

Následující obrázek (Obr. 3.31) zobrazuje procentuální vyjádření veškerých nákladů 

strany TOP 09 v roce 2013. 

Obr. 3.31 Struktura celkových nákladů TOP 09 v roce 2013 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční finanční zprávy TOP 09 za rok 2013 
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Následující obrázek (Obr. 3.32) zobrazuje procentuální vyjádření veškerých výnosů strany 

TOP 09 v roce 2013. 

Obr. 3.32 Struktura celkových výnosů TOP 09 v roce 2013 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční finanční zprávy TOP 09 za rok 2013 

 

Následující tabulky Tab. 3.5 a Tab. 3.6 zobrazují celkové náklady a výnosy strany TOP 09 

v letech 2009 až 2013 členěné dle hlavní a hospodářské činnosti. Na posledním řádku je 

spočítán výsledek hospodaření v jednotlivých letech a je rozdělen na hlavní a hospodářskou 

činnost. Výsledek hospodaření před zdaněním a výsledek hospodaření po zdanění je ve všech 

uvedených letech shodný, protože členské příspěvky jsou od daně z příjmů osvobozeny a dary 

podléhají dani darovací. Zdaňovanou činnosti byla hospodářská činnost, která měla téměř ve 

všech letech nulové náklady, neboť je nelze přesně určit. Strana využila možnosti snížení 

základu daně podle § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů. Daňová povinnost 

byla tedy nulová. 

Tab. 3.5 Hospodaření TOP 09 v letech 2009 až 2011 

  

2009 2010 2011 

Hlavní 

činnost 
Hospodářská 

činnost 
Hlavní 

činnost 
Hospodářská 

činnost 
Hlavní 

činnost 
Hospodářská 

činnost 

Náklady 38 210 000 0 143 788 000 0 52 012 000 239 000 

Výnosy 42 081 000 41 000 180 454 000 227 000 63 609 000 452 000 

Výsledek 

hospodaření  
3 871 000 41 000 36 666 000 227 000 11 597 000 213 000 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční finanční zprávy TOP 09 za roky 2009 až 2011 

  

0,13% 

28,35% 

71,52% 

Výnosy TOP 09 v roce 2013 v % 

Ostatní výnosy 

Přijaté příspěvky 

Provozní dotace 



48 

 

Tab. 3.6 Hospodaření TOP 09 v letech 2012 a 2013 

  

2012 2013 

Hlavní 

činnost 
Hospodářská 

činnost 
Hlavní 

činnost 
Hospodářská 

činnost 

Náklady 104 310 000 0 128 348 000 0 

Výnosy 84 968 000 172 000 152 274 000 137 000 

Výsledek 

hospodaření  
-19 342 000 172 000 23 926 000 137 000 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční finanční zprávy TOP 09 za roky 2012 a 2013 

 

Strana TOP 09 dosáhla v letech 2009 až 2013 zisku z hlavní činnosti vždy s výjimkou 

roku 2012, kdy skončila ve ztrátě. Hospodářská činnost byla ve všech letech zisková. Náklady 

z hospodářské činnosti byly kromě roku 2011 nulové. TOP 09 není financována z půjček a 

úvěrů. Převažujícím nákladem ve všech letech byly náklady na služby. V roce 2009 a 2010 

měla strana největší výnosy z členských příspěvků. To se změnilo po získání mandátů 

v Poslanecké sněmovně PČR. Od roku 2011 jsou nejvyššími výnosy strany provozní dotace 

ze státního rozpočtu. 
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4 Srovnání financování a hospodaření vybraných politických 

stran 

4.1 Hospodaření vybraných politických stran v roce 2009 

V tomto roce budou srovnány strany TOP 09 a KDU – ČSL. Strany ČSSD a ODS 

nesplnily svou povinnost dle § 18 zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách 

a v politických hnutích a nezveřejnily výroční finanční zprávu strany na svých internetových 

stránkách, a proto nebudou v tomto roce porovnávány. Strana TOP 09 vznikla v roce 2009, 

kdežto KDU – ČSL měla za sebou již dlouholeté působení na české politické scéně a v tomto 

roce měla zastoupení v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Počet mandátů 

strany byl 13.  

V roce 2009 měly proběhnout předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky. Ty se však nakonec nekonaly a byly posunuty až na rok 2010.  

4.1.1 Porovnání příjmů a výdajů stran v roce 2009 

KDU – ČSL měla v roce 2009 příjmy v hodnotě 137 036 246 Kč, zatímco TOP 09 pouze 

ve výši 42 121 571 Kč. Rozdíl byl také ve zdrojích těchto příjmů. TOP 09 získala většinu 

příjmů v darech (97,01 %). KDU – ČSL byla financována ze 42,71 % z úvěrů a z 30,65 % 

z příspěvku ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí. [19] [35]  

Výdaje KDU – ČSL v roce 2009 byly ve výši 97 700 285 Kč, kdežto TOP 09 vydala 

38 209 335 Kč, z toho 84,55 % činily výdaje na volby. Provozní výdaje TOP 09 tvořily 

15,43 % všech výdajů. KDU – ČSL měla výdaje rozložené rovnoměrněji. Výdaje na volby 

představovaly 41,97 % výdajů, provozní výdaje činily 35,04 % a mzdové výdaje tvořily 

21,73 % výdajů. [19] [35] 

4.1.2 Porovnání nákladů a výnosů stran v roce 2009 

Náklady KDU – ČSL byly členěny dle hlavní a hospodářské činnosti. Náklady z hlavní 

činnosti ve výši 85 288 000 Kč se podílely na celkových nákladech strany z 88,37 %, tudíž 

náklady z hospodářské činnosti představovaly 11,63 % všech nákladů. Největší položkou 

nákladů byly náklady na reprezentaci. Jejich procentuální vyjádření činilo 57,98 % nákladů z 

hlavní činnosti. Dále osobní náklady činily 23,63 % nákladů. Strana TOP 09 neměla žádné 

náklady z hospodářské činnosti. Náklady z hlavní činnosti byly v hodnotě 38 210 000 Kč, 

z toho 96,18 % bylo vynaloženo na služby především v souvislosti s výdaji na volby. [19] 

[35] 
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Celkové výnosy KDU – ČSL za rok 2009 činily 78 509 000 Kč, z toho 76,38 % byly 

výnosy z hlavní činnosti, a tedy výnosy z hospodářské činnosti představovaly 23,62 % všech 

výnosů. Nejvyšším výnosem hlavní činnosti byly přijaté provozní dotace tvořící 79,07 % 

výnosů. Přijaté příspěvky zahrnující přijaté dary a členské příspěvky pak činily 20,61 % 

výnosů z hlavní činnosti. 99,26 % výnosů z hospodářské činnosti tvořily tržby z prodeje 

služeb. TOP 09 měla výnosy v hodnotě 42 122 000 Kč. Výnosy z hlavní činnosti 

představovaly 99,9 % všech výnosů strany. Jediným výnosem z hospodářské činnosti byl úrok 

ve výši 41 000 Kč. Veškeré výnosy z hlavní činnosti byly tvořeny přijatými příspěvky. [19] 

[35] 

4.1.3 Porovnání výsledků hospodaření stran v roce 2009 

TOP 09 dosáhla zisku z hlavní i z hospodářské činnosti. Zisk z hlavní činnosti byl ve výši 

3 871 000 Kč a tvořil 98,95 % zisku. Zisk z hospodářské činnosti v hodnotě 41 000 Kč 

představoval 1,05 % celkového zisku strany. Naopak KDU – ČSL skončila ve ztrátě z hlavní 

činnosti. Ztráta činila 25 322 000 Kč. Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti byl 

kladný a dosáhl hodnoty 6 130 000 Kč po zdanění. Celkový výsledek hospodaření byl tedy 

záporný. [19] [35] 

 

Následující tabulka Tab. 4.1 zobrazuje výsledky hospodaření srovnávaných stran v roce 

2009 členěné na hlavní a hospodářskou činnost. Na posledním řádku je spočítán celkový 

výsledek hospodaření jednotlivých stran. 

Tab. 4.1 Porovnání výsledků hospodaření stran v roce 2009 

 KDU – ČSL TOP 09 

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti -25 322 000 3 871 000 

Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti 6 130 000 41 000 

Celkový výsledek hospodaření -19 192 000 3 912 000 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční finanční zprávy KDU – ČSL a TOP 09 za rok 2009 
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4.2 Hospodaření vybraných politických stran v roce 2010 

V roce 2010 budou porovnávány strany TOP 09 a KDU – ČSL. Strany ČSSD a ODS 

nesplnily svou povinnost dle § 18 zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách 

a v politických hnutích a nezveřejnily výroční finanční zprávu strany na svých internetových 

stránkách, a proto nebudou v tomto roce porovnávány. V tomto roce se TOP 09 dostala do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, když ve volbách získala 41 křesel. 

Naopak KDU – ČSL nedosáhla 5 % hranice a přišla o všechny své mandáty. 

4.2.1 Porovnání příjmů a výdajů stran v roce 2010 

Příjmy TOP 09 byly v roce 2010 vyšší než příjmy KDU – ČSL. TOP 09 získala 

180 681 275 Kč, z toho 87 383 300 Kč (48,36 %) činil příspěvek ze státního rozpočtu České 

republiky na úhradu volebních nákladů. Dary představovaly 31,85 % příjmů a příspěvek ze 

státního rozpočtu České republiky na činnost strany tvořil 18,33 % všech příjmů. Hodnota 

půjček a úvěrů byla nulová stejně jako příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných 

právnických osob. Příjmy KDU – ČSL byly ve výši 124 758 298 Kč. Půjčky a úvěry 

představovaly 29,69 % příjmů a to je významný rozdíl oproti TOP 09, která ke své činnosti 

vůbec nevyužívala těchto zdrojů. Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost 

strany činil 27,51 % příjmů. Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu 

volebních nákladů tvořil 18,41 % příjmů. Jeho výše byla 22 971 700 Kč. Z toho vyplývá, že 

KDU – ČSL získala tento příspěvek o 64 411 600 Kč nižší než strana TOP 09. Dary věnované 

straně KDU - ČSL dosáhly 7,86 % všech příjmů. V porovnání s TOP 09 není toto procento 

moc vysoké. [20] [36]  

Výdaje TOP 09 v roce 2010 byly téměř dvojnásobné oproti výdajům KDU – ČSL. 

Celková hodnota výdajů KDU – ČSL byla 76 459 880 Kč, z toho 39,69 % představovaly 

provozní výdaje. Výdaje na volby tvořily 36,69 % všech výdajů. Mzdové výdaje činily 

22,66 % výdajů. Celkové výdaje TOP 09 byly ve výši 143 788 242 Kč. Výdaje na volby si 

vyžádaly 107 165 870 Kč (74,53 % všech výdajů), což je v procentech celkových výdajů 

strany téměř dvojnásobná hodnota oproti KDU – ČSL. Konkrétně vydala TOP 09 o 

79 114 328 Kč více. Provozní výdaje TOP 09 činily 24,79 % a mzdové výdaje tvořily 0,67 % 

všech výdajů. V porovnání s KDU – ČSL je tato hodnota velmi nízká. Je to však dáno tím, že 

obě strany mají odlišné počty zaměstnanců. [20] [36] 
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4.2.2 Porovnání nákladů a výnosů stran v roce 2010 

KDU – ČSL měla v roce 2010 náklady v hodnotě 75 778 000 Kč, z toho 85,25 % připadlo 

na hlavní činnost a 14,75 % na činnost hospodářskou. Nejvyšším nákladem byly náklady na 

služby tvořící 65,46 % nákladů z hlavní činnosti. Konkrétně náklady na reprezentaci činily 

77,93 % z nákladů na služby. Osobní náklady představovaly 25,13 % nákladů z hlavní 

činnosti. Největší položku nákladů z hospodářské činnosti představovaly odpisy 

dlouhodobého majetku a zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku. Celkové náklady 

strany TOP 09 v roce 2010 činily 143 788 000 Kč, a jelikož strana neměla žádné náklady 

z hospodářské činnosti, představovala tato částka i hodnotu nákladů z činnosti hlavní. 

Nejvyšším nákladem byly náklady na služby, které představovaly 89,86 % nákladů. 

Poskytnuté dary tvořily 7,28 % nákladů. Obě srovnávané strany tedy využily převažující část 

svých nákladů na služby. [20] [36] 

Výnosy TOP 09 za rok 2010 byly ve výši 180 454 000 Kč z hlavní činnosti a 227 000 Kč 

z činnosti hospodářské. Celková hodnota výnosů tedy činila 180 681 000 Kč. Podíl výnosů 

z hlavní činnosti byl 99,87 %. Přijaté příspěvky tvořily 96,25 % výnosů z hlavní činnosti. 

KDU – ČSL měla výnosy ve výši 87 952 000 Kč, z toho 81,51 % byly výnosy z hlavní 

činnosti a 18,49 % výnosy z činnosti hospodářské. Provozní dotace tvořily 79,24 % výnosů 

z činnosti hlavní a přijaté příspěvky představovaly 19,74% těchto výnosů. Tržby z prodeje 

služeb činily 87,62 % výnosů z hospodářské činnosti. Strana TOP 09 měla tedy v roce 2010 

výnosy o 92 729 000 Kč vyšší než KDU – ČSL. Druhá jmenovaná strana však měla vyšší 

podíl výnosů z hospodářské činnosti oproti straně TOP 09. [20] [36] 

4.2.3 Porovnání výsledků hospodaření stran v roce 2010 

Výsledkem hospodaření KDU – ČSL z obou činností byl zisk, konkrétně z hlavní činnosti 

byl ve výši 7 089 000 Kč a z činnosti hospodářské 4 403 000 Kč po zdanění. Z toho vyplývá, 

že hlavní činnost se na zisku strany podílela z 61,69 % a hospodářská činnost z 38,31 %. 

TOP 09 byla rovněž v obou činnostech zisková. Výsledek hospodaření z hlavní činnosti byl 

v hodnotě 36 666 000 Kč a výsledek hospodaření z hospodářské činnosti činil 227 000 Kč po 

zdanění. Hlavní činnost se tedy podílela na zisku strany z 99,38 % a činnost hospodářská 

tvořila 0,62 % celkového zisku. I když měla strana KDU - ČSL výrazně vyšší výnosy 

z činnosti hospodářské, dosáhla v roce 2010 nižšího zisku než TOP 09. [20] [36] 
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Následující tabulka Tab. 4.2 zobrazuje výsledky hospodaření srovnávaných stran v roce 

2010 členěné na hlavní a hospodářskou činnost. Na posledním řádku je spočítán celkový 

výsledek hospodaření jednotlivých stran. 

Tab. 4.2 Porovnání výsledků hospodaření stran v roce 2010 

 KDU – ČSL TOP 09 

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti 7 089 000 36 666 000 

Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti 4 403 000 227 000 

Celkový výsledek hospodaření 11 492 000 36 893 000 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční finanční zprávy KDU – ČSL a TOP 09 za rok 2010 
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4.3 Hospodaření vybraných politických stran v roce 2011 

V roce 2011 budou srovnávány strany ČSSD, KDU – ČSL, ODS a TOP 09. Česká strana 

sociálně demokratická měla v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky zastoupení 

v počtu 56 mandátů. Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová neměla 

v Poslanecké sněmovně, stejně jako v roce minulém, jediné křeslo. Občanská demokratická 

strana měla 56 křesel a TOP 09 disponovala 41 mandáty. 

4.3.1 Porovnání příjmů a výdajů stran v roce 2011 

Nejvyšší příjmy v roce 2011 měla Občanská demokratická strana. Jejich hodnota činila 

445 131 000 Kč. Následovala Česká strana sociálně demokratická s 350 900 597 Kč, KDU – 

ČSL se 75 347 953 Kč a nejmenší příjmy měla TOP 09 ve výši 63 695 728 Kč. Nejvyšší 

položkou příjmů strany ČSSD byl příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost 

strany, který tvořil 46,36 % příjmů. Půjčky a úvěry představovaly 31,92 % příjmů. Dalšími 

významnými příjmy byly dary a dědictví, které činily 10,43 % příjmů, příjmy z pronájmu a 

prodeje movitého a nemovitého majetku podílející se z 5,58 % a členské příspěvky tvořící 

5,56 % příjmů. KDU – ČSL dosáhla nejvyššího příjmu formou úvěrů, které představovaly 

36,17 % příjmů. Hned za nimi následoval příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na 

činnost strany podílející se 36,14 % na všech příjmech. Příjmy z pronájmu a prodeje movitého 

a nemovitého majetku tvořily 17,78 % příjmů. Členské příspěvky se na příjmech podílely 

5,50 % a dary a dědictví 3,84 %. Občanská demokratická strana dosáhla největších příjmů 

díky příjmům z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku, jejichž podíl na 

celkových příjmech činil 35,45 %. Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost 

strany představoval 27,90 % příjmů. Dary a dědictví tvořily 20,98 % příjmů. Půjčky a úvěry 

se podílely na příjmech z 11,94 %. Převažujícím příjmem strany TOP 09 za rok 2011 byl 

příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany, který se podílel na příjmech 

z 81,77 %. Dary a dědictví tvořily 10,69 % a členské příspěvky představovaly 6,49 % příjmů. 

Jako jediná z těchto stran nebyla TOP 09 financována půjčkami a úvěry. [6] [21] [29] [37]  

Výdaje v roce 2011 měla nejvyšší Občanská demokratická strana. Činily 312 998 000 Kč. 

Česká strana sociálně demokratická vydala 168 647 200 Kč. TOP 09 měla výdaje v hodnotě 

52 825 806 Kč a KDU – ČSL ve výši 32 564 992 Kč. Největší část výdajů ČSSD připadla na 

provozní výdaje, které tvořily 56,24 % výdajů. Mzdové výdaje představovaly 42,42 % výdajů 

strany a výdaje na volby činily 1,14 % výdajů. Výdaje na daně a poplatky byly ve výši 0,20 % 

všech výdajů strany. ODS využila většinu financí na úhradu provozních výdajů, které 
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představovaly 75,09 % všech výdajů. Mzdové náklady tvořily 19,5 % výdajů a výdaje na daně 

a poplatky činily 5,07 %. Výdaje na volby byly pouze ve výši 0,34 % výdajů. TOP 09 měla 

většinu výdajů spojených s provozními výdaji. Procentuálně byla tato hodnota vyjádřena 

93,85 %. Výdaje na volby a mzdové výdaje byly v obdobné výši a jejich podíl na výdajích byl 

okolo 3 procent. Výdaje na daně a poplatky činily 0,04 % všech výdajů. KDU – ČSL měla 

provozní výdaje ve výši 65,78 % všech výdajů. Mzdové výdaje tvořily 31,74 % výdajů. 

Výdaje na daně a poplatky činily 2 % výdajů a výdaje na volby byly pouhé 0,48 % výdajů. [6] 

[21] [29] [37] 

4.3.2 Porovnání nákladů a výnosů stran v roce 2011 

Nejvyšší náklady v roce 2011 měla Občanská demokratická strana s celkovými náklady 

ve výši 241 121 000 Kč. Z toho náklady na hlavní činnost činily 133 628 000 Kč a tvořily 

tedy 55,42 % všech nákladů. Na hospodářskou činnost připadlo zbylých 107 493 000 Kč 

představujících 44,58 % nákladů strany. Následovala Česká strana sociálně demokratická a to 

s náklady v hodnotě 168 648 000 Kč. Z toho připadlo na hlavní činnost 145 934 000 Kč 

(86,53 % nákladů). Náklady na hospodářskou činnost byly v hodnotě 22 714 000 Kč. Třetí 

nejvyšší náklady měla strana TOP 09, u níž dosáhly částky 52 251 000 Kč. Z toho bylo na 

činnost hlavní spotřebováno 52 012 000 Kč, což představuje 99,54 % veškerých nákladů. 

K činnosti hospodářské bylo využito 239 000 Kč a tedy pouze 0,06 % nákladů strany. 

Nejnižší náklady vykázala v roce 2011 KDU – ČSL. Jejich hodnota dosáhla částky 32 020 

000 Kč. Z toho bylo využito 22 540 000 Kč na činnost hlavní. 29,61 % nákladů představovaly 

náklady na činnost hospodářskou. Nejvyšší částku na hospodářskou činnost vynaložila ODS a 

to hodnotou i procentuálním vyjádřením. Naopak TOP 09 měla náklady na hospodářskou 

činnost téměř zanedbatelné oproti nákladům na činnost hlavní. [6] [21] [29] [37] 

Největší položkou nákladů z hlavní činnosti u ODS byly osobní náklady ve výši 

61 036 000 Kč, což představuje 45,68 % nákladů z činnosti hlavní. Náklady na služby si 

vyžádaly 38 331 000 Kč (28,68 % nákladů). Úroky za rok 2011 činily 12 602 000 Kč. Rovněž 

ČSSD měla nejvyšší částku nákladů vynaloženou na osobní náklady a to ve výši 

61 863 000 Kč., což představuje 42,39 % nákladů hlavní činnosti strany. Druhou nejvyšší 

položkou byly náklady na služby v hodnotě 55 447 000 Kč (37,99 % nákladů). TOP 09 měla 

v roce 2011 náklady na služby ve výši 35 821 000 Kč, což představuje 68,87 % nákladů 

z hlavní činnosti. Druhým nejvyšším nákladem byly poskytnuté dary v hodnotě 11 766 000 

Kč (22,62 % nákladů). Osobní náklady představovaly pouze 2,95 % nákladů. KDU – ČSL 

měla nejvyšší náklady za služby a to ve výši 9 964 000 Kč, což představuje 44,21 % nákladů 
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z hlavní činnosti strany. Osobní náklady činily 9 075 000 Kč (40,26 % nákladů). Osobní 

náklady tvořily u stran ODS, ČSSD a KDU – ČSL podstatnou část nákladů. Naopak strana 

TOP 09 má ve srovnáni s ostatními stranami nízké procento nákladů vynaložených právě na 

mzdy a s nimi spojené náklady. Významnou položkou u všech stran byly náklady na služby. 

Občanská demokratická strana měla v porovnání s ostatními stranami vysoké náklady 

na úroky související s úvěry. [6] [21] [29] [37] 

Nejvyšší náklady na činnost hospodářskou měla v roce 2011 Občanská demokratická 

strana a to z důvodu prodeje dlouhodobého majetku, jehož zůstatková cena se promítla právě 

do nákladů. Jeho hodnota činila 98 977 000 Kč, což představuje 92,08 % nákladů z činnosti 

hospodářské. Česká strana sociálně demokratická vykázala náklady ve výši 22 714 000 Kč, 

z toho největší položkou byly osobní náklady tvořící 42,60 % nákladů činnosti hospodářské. 

Druhou nejvyšší položkou pak byly spotřebované nákupy převážně spotřeba energie. KDU –

 ČSL měla celkové náklady na činnost hospodářskou v hodnotě 9 480 000 Kč. Nejvíce bylo 

spotřebováno na služby a energie. Náklady na platbu úroků byly v hodnotě 1 077 000 Kč, což 

tvoří 11,36 % nákladu z činnosti hospodářské. Náklady strany TOP 09 byly pouze 239 000 

Kč. Tvořily je náklady na služby a zůstatková cena dlouhodobého majetku. Všechny čtyři 

strany vynaložili v roce 2011 prostředky na činnost hospodářskou s různorodým účelem. 

Zatímco ODS se zbavovala dlouhodobého majetku, ČSSD svou hospodářskou činnost 

rozvíjela stejně jako KDU – ČSL. Naopak TOP 09 neměla v porovnání s ostatními stranami 

výrazné náklady na tuto činnost. [6] [21] [29] [37] 

Nejvyšších výnosů v roce 2011 dosáhla ODS s částkou 392 977 000 Kč. Z toho připadalo 

220 483 000 Kč na činnost hlavní, což představuje 56,11 % všech výnosů, a 172 494 000 Kč 

na činnost vedlejší, tedy 43,89 %. ČSSD měla výnosy o více než 150 000 000 Kč nižší. Jejich 

hodnota činila 238 901 000 Kč a z toho 218 828 000 Kč bylo z činnosti hlavní. Tato činnost 

se tedy podílela na výnosech z 91,60 %. Strana TOP 09 měla šestinové výnosy oproti ODS. 

Celkové výnosy byly ve výši 64 061 000 Kč. Činnost hlavni se na nich podílela částkou 

63 609 000 Kč, což představuje 99,29 % výnosů. Na činnost hospodářskou připadlo 

zbývajících 0,71 % výnosů. Nejnižších výnosů v roce 2011 dosáhla strana KDU – ČSL 

s částkou 48 244 000 Kč, z toho 34 424 000 Kč bylo z činnosti hlavní. V procentuálním 

vyjádření to představuje 71,35 % výnosů. Činnost hospodářská se na výnosech strany podílela 

z 28,65 %. U všech zkoumaných stran odpovídá procentuální zastoupení nákladů na hlavní 

a hospodářskou činnost výnosům z těchto činností. [6] [21] [29] [37] 

Největší měrou se na výnosech ODS z hlavní činnosti podílely provozní dotace v hodnotě 

124 190 000 Kč, což představuje 56,33 % výnosů. Přijaté příspěvky činily 93 214 000 Kč, 
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tedy 42,28 % výnosů. ČSSD dosáhla výnosů z hlavní činnosti ve výši 218 828 000 Kč, z toho 

bylo získáno 162 689 000 Kč (74,35 %) z provozních dotací. Přijaté příspěvky dosáhly 

hodnoty 56 104 000 Kč a tvořily tak 25,64 % výnosů z činnosti hlavní. Výnosy TOP 09 

dosáhly částky 63 609 000 Kč z činnosti hlavní, 68,71 % z této sumy bylo získáno díky 

provozním dotacím. Přijaté příspěvky byly ve výši 10 945 000 Kč, což představuje 17,21 % 

výnosu. KDU – ČSL měla výnosy z hlavní činnosti v hodnotě 34 424 000 Kč. Největší 

položkou byly provozní dotace ve výši 27 230 000 Kč, tedy 79,10 % výnosů. 20,44 % výnosů 

strany z hlavní činnosti bylo z přijatých příspěvků. Všechny srovnávané strany získaly většinu 

svých výnosů z hlavní činnosti za rok 2011 z provozních dotací tj. z příspěvků ze státního 

rozpočtu. Druhou nejvýznamnější položkou u všech stran byly přijaté příspěvky, tedy dary a 

členské příspěvky. Podíl těchto výnosů byl okolo 20 % u ČSSD, TOP 09 a KDU – ČSL. 

Akorát ODS měla výrazně vyšší procentuální zastoupení přijatých příspěvků oproti 

zbývajícím stranám. [6] [21] [29] [37] 

Občanská demokratická strana dosáhla výnosů z hospodářské činnosti ve výši 

172 494 000 Kč. Z toho připadlo 139 348 000 Kč (80,78 %) na tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku. Tržby z prodeje služeb představovaly 10,62 % výnosů z hospodářské činnosti. ČSSD 

měla výnosy v hodnotě 20 073 000 Kč, nejvíce z toho připadlo na tržby z prodeje služeb a to 

74,14 % těchto výnosů. KDU – ČSL dosáhla výnosů ve výši 13 820 000 Kč. Tržby z prodeje 

služeb přitom tvořily 99,49 % výnosů z činnosti hospodářské. Strana TOP 09 měla výnosy 

v hodnotě 452 000 Kč, 69,69 % připadlo na tržby z prodeje služeb. Kromě Občanské 

demokratické strany měly všechny ostatní strany nejvyšší výnosy díky prodeji služeb. [6] [21] 

[29] [37] 

4.3.3 Porovnání výsledků hospodaření v roce 2011 

ODS dosáhla zisku z činnosti hlavní i hospodářské. Celkový zisk strany dosáhl výše 

140 426 000 Kč po zdanění. Hlavní činnost se na něm podílela z 61,85 % a činnost 

hospodářská z 38,15 %. ČSSD dosáhla zisku z činnosti hlavní v hodnotě 72 894 000 Kč. 

Činnost hospodářská byla pro tuto stranu v roce 2011 ztrátová. Její výše činila 2 641 000 Kč. 

Naopak strana KDU – ČSL dosáhla zisku z obou činností. Podíl hlavní činnosti na zisku 

po zdanění byl 75,80 %. TOP 09 také dosáhla zisku z hlavní i hospodářské činnosti. Jeho 

hodnota po zdanění byla 11 810 000 Kč, z toho zisk z činnosti hlavní představoval 98,20 % 

z této sumy. V roce 2011 dosáhly všechny srovnávané strany zisku z činnosti hlavní. Činnost 

hospodářská byla ztrátová pouze pro Českou stranu sociálně demokratickou. [6] [21] [29] [37]   
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Následující tabulka Tab. 4.2 zobrazuje výsledky hospodaření srovnávaných stran v roce 

2011 členěné na hlavní a hospodářskou činnost. Na posledním řádku je spočítán celkový 

výsledek hospodaření jednotlivých stran. 

Tab. 4.2 Porovnání výsledků hospodaření stran v roce 2011 

 ČSSD KDU – ČSL ODS TOP 09 

Výsledek hospodaření 

z hlavní činnosti 
72 894 000 11 884 000 86 855 000 11 597 000 

Výsledek hospodaření 

z hospodářské činnosti 
-2 641 000 3 795 000 53 571 000 213 000 

Celkový výsledek 

hospodaření 
70 253 000 15 679 000 140 426 000 11 810 000 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční finanční zprávy ČSSD, KDU – ČSL, ODS a 

TOP 09 za rok 2011 
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4.4 Hospodaření vybraných politických stran v roce 2012 

V roce 2012 budou srovnávány strany ČSSD, KDU – ČSL, ODS a TOP 09. V tomto roce 

se nezměnilo rozložení křesel v Poslanecké sněmovně, pozornost byla věnována spíše 

prezidentským volbám, které se konaly na začátku roku následujícího. 

4.4.1 Porovnání příjmů a výdajů stran v roce 2012 

ČSSD měla nejvyšší příjmy ze čtyř porovnávaných stran a to ve výši 509 080 884 Kč. 

Následovala ODS s 304 619 000 Kč, TOP 09 s 85 070 608 Kč a KDU – ČSL se 

77 838 457 Kč. 50,23 % příjmů ČSSD byly získány půjčkami a úvěry. Příspěvek ze státního 

rozpočtu na činnost strany představoval 31,68 % příjmů. Dary a dědictví tvořily 9,36 % 

příjmů. Dalšími významnějšími příjmy byly členské příspěvky činící 4,38% příjmů a příjmy 

z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku tvořící 4,24 % příjmů. Občanská 

demokratická strana přijala příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany, 

který tvořil 39,29 % příjmů. Dary a dědictví představovaly 31,31 % příjmů. Půjčky a úvěry 

měly podíl 18,33 %. Členské příspěvky činily 4,62 % a příjmy z pronájmu a prodeje movitého 

a nemovitého majetku 5,39 % příjmů. TOP 09 byla z větší části financována příspěvkem ze 

státního rozpočtu na činnost strany. Jeho procentuální podíl na celkových příjmech strany 

činil 62,55  %. Dary a dědictví tvořily 33,46 % příjmů a členské příspěvky se na nich podílely 

z 3,52 %. KDU – ČSL získala příspěvek ze státního rozpočtu na činnost strany, který tvořil 

34,82 % jejich příjmů. Půjčky a úvěry představovaly 27,61 % příjmů strany. Dalšími 

významnými příjmy byly příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku 

tvořící 18,77 % příjmů, přijaté dary a dědictví představující 13,30 % příjmů a členské 

příspěvky, které měly 5,15 % podíl na příjmech strany. [7] [22] [30] [38]  

Největší výdaje v roce 2012 měla ODS, která vydala 289 932 000 Kč. ČSSD měla výdaje 

ve výši 269 417 973 Kč, TOP 09 v hodnotě 104 310 280 Kč a KDU – ČSL dosáhla částky 

55 813 227 Kč. Provozní výdaje byly nejvyšším výdajem ČSSD a činily 37,23 % všech 

výdajů. Výdaje na volby tvořily 35,53 % výdajů a mzdové výdaje představovaly podíl na 

výdajích ve výši 27,03 %. Výdaje na daně a poplatky byly 0,22 % všech výdajů strany. 

Občanská demokratická strana použila nejvíce financí na výdaje na volby. Jejich procentuální 

vyjádření činí 44,71 %. Provozní výdaje si vyžádaly 34,21 % veškerých výdajů strany a 

mzdové výdaje představovaly 21,28% výdajů. TOP 09 věnovala na volby 51,39 % výdajů. 

Provozní výdaje představovaly 45,47 % výdajů. Mzdové výdaje tvořily 3,05 % výdajů a 

výdaje na daně a poplatky činily 0,09 % všech výdajů strany. KDU – ČSL vydala nejvíce na 
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provozní výdaje. Jejich procentuální podíl činil 41,52 % výdajů stravy. Výdaje na volby 

tvořily 36,77 % všech výdajů. Mzdové výdaje měly podíl na výdajích strany z 1,97 [7] [22] 

[30] [38] 

4.4.2 Porovnání nákladů a výnosů stran v roce 2012 

Nejvyšších nákladů v roce 2012 dosáhla stejně jako v roce předcházejícím ODS a to ve 

výši 289 932 000 Kč. Z toho připadlo 99,18 % na činnost hlavní a 0,82 % na činnost 

hospodářskou. Česká strana sociálně demokratická měla celkové náklady v hodnotě 

269 417 000 Kč. Na činnost hlavní bylo využito 245 998 000 Kč, což představuje 91,31 % 

nákladů. Činnost hospodářská se na nákladech strany podílela z 8,69 %. Náklady TOP 09 

z činnosti hlavní se podílely 100 % na celkových nákladech strany. Jejich hodnota byla 

104 310 000 Kč. Nejnižší náklady měla v roce 2012 KDU – ČSL. Celková výše dosáhla 

částky 54 760 000 Kč, z toho bylo na činnost hlavní využito 85,67 % a na činnost 

hospodářskou 14,33 %. V tomto roce byly mezi jednotlivými stranami patrné významné 

rozdíly. Strana TOP 09 nevyužila žádné prostředky na činnost hospodářskou. Naopak ČSSD a 

KDU – ČSL vynakládaly finance nejen na činnost hlavní. Občanská demokratická strana měla 

oproti předchozímu roku výrazně nižší podíl nákladů na činnost hospodářskou. [7] [22] [30] 

[38] 

Strana ODS měla v roce 2012 náklady na činnost hlavní ve výši 287 551 000 Kč. Z této 

částky bylo nejvíce využito na služby, v procentuálním vyjádření se jednalo o 60,09 %. 

Osobní náklady tvořily 21,45 % nákladů z činnosti hlavní a spotřebované nákupy 

představovaly 9,51 %. ČSSD dosáhla nákladů z činnosti hlavní v hodnotě 245 998 000 Kč. 

Největší položkou byly náklady na služby představující 57,27 % těchto nákladů. Následovaly 

osobní náklady, které se na nákladech z hlavní činnosti podílely z 54,98 %. TOP 09 měla 

náklady na hlavní činnost ve výši 104 310 000 Kč, z toho bylo 77,71 % využito na služby. 

Dary strany činily 16,07 % nákladů.  Náklady KDU – ČSL byly v hodnotě 46 914 000 Kč. 

Náklady na služby se na nich podílely z 69,57 %. Osobní náklady tvořily 20,74 % nákladů 

z činnosti hlavní. Procentuálně nejvyšším nákladem všech stran byly náklady na služby. 

U stran ODS, KDU – ČSL a ČSSD byly druhým nejvyšším nákladem osobní náklady. První 

dvě jmenované strany měly podíl mzdových nákladů okolo 20 %, kdežto u ČSSD 

představovala tato položka více než polovinu nákladů z činnosti hlavní. Strana TOP 09 měla 

oproti ostatním stranám osobní náklady zanedbatelné. [7] [22] [30] [38] 

Nejvyšší náklady z činnosti vedlejší měla v roce 2012 strana ČSSD. Jejich hodnota byla 

23 419 000 Kč. Nejvyšší položkou byly osobní náklady představující 37,37 %. Následovaly 
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spotřebované nákupy s 21,42 %, náklady na odpisy, prodaný majetek a tvorbu opravných 

položek s 20,86 % a náklady na služby s 16,62 %. Hodnota nákladů na činnost hlavní byla u 

KDU – ČSL 7 846 000 Kč. Z toho bylo spotřebováno na nákupy 29,20 %, na služby 29,06 % 

a na osobní náklady 16,42 %. ODS měla náklady na hospodářskou činnost ve výši 

2 381 000 Kč. To bylo způsobeno především dodatečným vrácením daně z příjmů ve výši 

1 817 000 Kč. Nejvyšším nákladem byly náklady na služby ve výši 2 880 000 Kč. Strana 

TOP 09 měla nulové náklady na hospodářskou činnost. Struktura nákladů na hospodářskou 

činnost byla v roce 2012 u všech sledovaných stran velmi odlišná. [7] [22] [30] [38] 

Nejvyšších výnosů v roce 2012 dosáhla strana ČSSD, která získala celkem 253 361 000 

Kč, z toho připadalo na hlavní činnost 231 239 000 Kč (91,27 % výnosů) a na činnost 

hospodářskou 22 122 000 Kč, tedy 8,73 % výnosů. Za ČSSD následovala ODS 

s 247 017 000 Kč. Činnost hlavní přinesla straně 94,60 % výnosů a činnost hospodářská se na 

nich podílela z 5,40 %. Strana TOP 09 měla v roce 2012 výnosy ve výši 85 140 000 Kč. 

Přitom se na tomto výsledku podílela činnost hlavní z 99,80 % a činnost hospodářská přispěla 

0,20 %. Nejnižších výnosů dosáhla strana KDU – ČSL s 56 479 000 Kč. Hlavní činnost 

vynesla 73,68 % těchto výnosů a činnost hospodářská se na nich podílela z 26,31 %. Podíl 

nákladů a výnosů na jednotlivé činnosti stran se zhruba shodují u ČSSD a TOP 09. Strana 

ODS má zhruba pětiprocentní rozdíl mezi poměrem nákladů a výnosů. Největší rozdíl je u 

KDU – ČSL, kde se podíl nákladů a výnosů z jednotlivých činností liší o 12 %. [7] [22] [30] 

[38] 

Výnosy ČSSD z hlavní činnosti v roce 2012 byly v hodnotě 231 239 000 Kč. Největší 

položku představovaly provozní dotace, které tvořily 69,75 % těchto výnosů. Přijaté 

příspěvky se na výnosech strany podílely z 30,23 %. ODS dosáhla vyšších výnosů z hlavní 

činnosti než ČSSD. Jejich výše byla 233 670 000 Kč. Provozní dotace představovaly 51,22 % 

výnosů a přijaté příspěvky přispěly ze 46,82 %. TOP 09 měla výnosy z činnosti hlavní 

v hodnotě 84 968 000 Kč. Přijaté provozní dotace se na tomto výsledku podílely z 62,63 % a 

přijaté příspěvky z 37,02 %. KDU – ČSL dosáhla polovičních výnosů z činnosti hlavní oproti 

TOP 09. Jejich hodnota byla 41 616 000 Kč. Z toho provozní dotace tvořily 65,15 % výnosů a 

přijaté příspěvky 34,51 %. Všechny srovnávané strany dosáhly více než poloviny svých 

výnosů díky příspěvkům ze státního rozpočtu. Druhým nejvyšším výnosem všech stran byly 

přijaté příspěvky. [7] [22] [30] [38] 

Největší výnosy z hospodářské činnosti měla v roce 2012 ČSSD a to ve výši 

22 122 000 Kč, z toho připadalo na tržby z prodeje služeb 64,12 %. KDU – ČSL dosáhla 

výnosů v hodnotě 14 863 000 Kč a 99,69 % z této sumy bylo díky tržbám z prodeje služeb. 
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Strana ODS měla výnosy z hospodářské činnosti ve výši 13 347 000 Kč, z toho tvořily tržby 

z prodeje služeb 94,31 %. Nejnižší výnosy měla strana TOP 09. Jejich hodnota činila 

172 000 Kč. 51,16 % z této částky tvořily tržby z prodeje služeb a zbývajících 48,84 % tržby 

z prodeje dlouhodobého majetku. Většinu výnosů z hospodářské činnosti v roce 2012 tvořily 

u všech zkoumaných stran tržby z prodeje služeb. [7] [22] [30] [38] 

4.4.3 Porovnání výsledků hospodaření stran v roce 2012 

Jediná strana, která dosáhla v roce 2012 celkového zisku, byla KDU – ČSL. Jeho hodnota 

byla 666 000 Kč po zdanění. Přitom hlavní činnost byla ztrátová a to ve výši -5 298 000 Kč. 

Z hospodářské činnosti však bylo dosaženo zisku v hodnotě 5 964 000 Kč po zdanění. Strana 

ČSSD dosáhla celkové ztráty ve výši -16 056 000 Kč. Ztráta z činnosti hlavní se na tomto 

výsledku podílela z 91,92 % a činnost hospodářská z 8,08 %. Ztráta TOP 09 dosáhla hodnoty 

-19 170 000 Kč. Výsledek hospodaření z činnosti hlavní byl záporný, kdežto z činnosti 

hospodářské bylo dosaženo zisku ve výši 172 000 Kč. Strana ODS měla ze všech 

srovnávaných stran nejvyšší ztrátu. Její celková hodnota byla -43 598 000 Kč. Ztráta 

z činnosti hlavní byla ve výši -53 881 000 Kč. Činností hospodářskou bylo dosaženo zisku 

v hodnotě 10 283 000 Kč po zdanění. [7] [22] [30] [38] 

 

Následující tabulka Tab. 4.3 zobrazuje výsledky hospodaření srovnávaných stran v roce 

2012 členěné na hlavní a hospodářskou činnost. Na posledním řádku je spočítán celkový 

výsledek hospodaření jednotlivých stran. 

Tab. 4.3 Porovnání výsledků hospodaření stran v roce 2012 

 ČSSD KDU – ČSL ODS TOP 09 

Výsledek hospodaření 

z hlavní činnosti 
-14 759 000 -5 298 000 -53 881 000 -19 342 000 

Výsledek hospodaření 

z hospodářské činnosti 
-1 297 000 5 964 000 10 283 000 172 000 

Celkový výsledek 

hospodaření 
-16 056 000 666 000 -43 598 000 -19 170 000 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční finanční zprávy ČSSD, KDU – ČSL, ODS a 

TOP 09 za rok 2012 
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4.5 Hospodaření vybraných politických stran v roce 2013 

V roce 2013 budou srovnávány strany ČSSD, KDU – ČSL, ODS a TOP 09. Na podzim 

roku 2013 se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Česká 

strana sociálně demokratická získala 50 křesel, TOP 09 26 křesel, Občanská demokratická 

strana 16 křesel a Křesťanská demokratická unie – Československá strana lidová se dostala 

zpět do Poslanecké sněmovny ziskem 14 mandátů. 

4.5.1 Porovnání příjmů a výdajů stran v roce 2013 

Česká strana sociálně demokratická měla v roce 2013 příjmy ve výši 498 505 561 Kč, 

Občanská demokratická strana v hodnotě 281 386 000 Kč, následovala TOP 09 se 

152 410 431 Kč a KDU – ČSL se 107 168 657 Kč. Největší podíl na příjmech ČSSD měly 

půjčky a úvěry tvořící 41,71 % příjmů. Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost strany 

představoval 29,05 % příjmů a příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů 

tvořil 20,40 % příjmů. Členské příspěvky a příjmy z pronájmu a prodeje movitého a 

nemovitého majetku tvořily téměř stejný podíl na financování strany a to necelá 4 procenta. 

Dary a dědictví byly přijaty pouze jako 0,82 % část příjmů. Občanská demokratická strana 

přijala příspěvek ze státního rozpočtu na činnost strany, který představoval 30,06 % příjmů. 

Dary a dědictví tvořily 27,82 % příjmů. Půjčky a úvěry se na příjmech strany podílely 

z 20,16 %. Členské příspěvky činily 4,28 % příjmů strany. TOP 09 získala nejvyšší příjem ze 

státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů, který představoval 39,13 % příjmů. Příspěvek 

ze státního rozpočtu na činnost strany tvořil 32,40 % všech příjmů. 25,24 % příjmů bylo 

získáno dary a dědictvím. Členské příspěvky představovaly 3,11 % příjmů strany. Nejvyšším 

příjmem KDU – ČSL v roce 2013 byl příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na 

úhradu volebních nákladů, který představoval 31,44 % příjmů strany. Příspěvek ze státního 

rozpočtu České republiky na činnost strany tvořil 27,05 % příjmů. Dary a dědictví činily 

14,30 % příjmů. Dalšími významnými příjmy byly příjmy z pronájmu a prodeje movitého a 

nemovitého majetku tvořící 13,68 % příjmů, půjčky a úvěry představující 8,87 % příjmů a 

přijaté členské příspěvky, které tvořily 4,42 % příjmů strany. [8] [23] [31] [39]  

Nejvyšší výdaje měla v roce 2013 Česká strana sociálně demokratická a to v hodnotě 

255 671 364 Kč. Následovala Občanská demokratická strana s výdaji ve výši 238 537 000 Kč. 

TOP 09 měla výdaje v hodnotě 128 347 863 Kč a KDU – ČSL ve výši 77 462 823 Kč. 

Provozní výdaje u ČSSD představovaly 37,19 % všech výdajů. Výdaje na volby tvořily 

34,16 % výdajů a mzdové výdaje činily 28,47 % výdajů strany. Výdaje na daně a poplatky 
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měly podíl na výdajích ve výši 0,18 %. Naopak nejvyšším výdajem u ODS byly výdaje na 

volby, které tvořily 41,21 % všech výdajů. Provozní výdaje představovaly 34,77 % výdajů. 

Podíl mzdových výdajů činil 23,31 % veškerých výdajů a výdaje na daně a poplatky byly ve 

výši 0,71 % výdajů strany. Největším výdajem TOP 09 byly výdaje na volby představující 

54,78 % výdajů. Provozní výdaje si vyžádaly 41,94 % všech výdajů. Strana KDU – ČSL měla 

výdaje na volby v hodnotě 39 650 105 Kč, což představuje 51,19 % jejich výdajů. Provozní 

výdaje se na výdajích podílely z 33,21 % a mzdové výdaje z 14,27 %. [8] [23] [31] [39] 

4.5.2 Porovnání nákladů a výnosů stran v roce 2013 

Nejvyšší náklady měla v roce 2013 strana ČSSD. Jejich hodnota byla 255 671 000 Kč. Na 

tomto výsledku se hlavní činnost podílela z 91,47 % a činnost hospodářská z 8,53 %. 

Občanská demokratická strana dosáhla na náklady ve výši 238 537 000 Kč. Činnost hlavní 

představovala 98,84 % nákladů. Strana TOP 09 měla celkové náklady rovny nákladům na 

činnost hlavní a to v hodnotě 128 348 000 Kč. Nejnižší náklady ze všech srovnávaných stran 

měla KDU – ČSL. Jejich výše činila 76 481 000 Kč. Z toho připadalo 89,20 % nákladů na 

činnost hlavní a zbývajících 10,80 % na činnost vedlejší. Strany ČSSD a KDU – ČSL měly 

náklady na hlavní činnost okolo 90 % z celkových nákladů. Podíl nákladů na činnost 

hospodářskou byl u strany ODS pouze přes jedno procento a TOP 09 neměla dokonce žádné 

náklady na činnost hospodářskou. [8] [23] [31] [39] 

Strana ODS měla v roce 2013 nejvyšší náklady z činnosti hlavní. Jejich hodnota činila 

235 760 000 Kč. Náklady na služby tvořily 55,88 % těchto nákladů. Osobní náklady byly ve 

výši 55 596 000 Kč, což představuje 23,58 % nákladů. ČSSD dosáhla nákladů z činnosti 

hlavní v hodnotě 233 859 000 Kč. Náklady na služby byly ve výši 126 982 000 Kč, tedy 

53,87 % nákladů z činnosti hlavní. Osobní náklady představovaly 51,10 % těchto nákladů 

strany. Největší položkou strany TOP 09 z celkové sumy 128 348 000 Kč byly náklady na 

služby představující 77,66 % nákladů z činnosti hlavní. Poskytnuté dary tvořily 17,20 % 

nákladů. 78,32 % z částky nákladů strany KDU – ČSL na činnost hlavní byly poskytnuty na 

náklady za služby. Osobní náklady se na nákladech podílely z 14,43 %. Všechny zkoumané 

strany měly v roce 2013 nejvyšší procento nákladů z činnosti hlavní využito na náklady na 

služby. Kromě strany TOP 09 měly zbývající strany druhou nejvyšší položku nákladů osobní 

náklady. [8] [23] [31] [39] 

Největší sumu nákladů z hospodářské činnosti měla v roce 2013 strana ČSSD a to 

21 812 000 Kč. 31,38 % z této částky představovaly osobní náklady. Spotřebované nákupy se 

na nákladech podílely z 25,37 % a odpisy, prodaný majetek a tvorba opravných položek 



65 

 

z 23,95 %. Náklady na činnost hospodářskou byly pro stranu KDU – ČSL ve výši 

8 263 000 Kč. Z toho připadalo 34,14 % na náklady za služby, 30,24 % na spotřebované 

nákupy a 16,65 % na osobní náklady. Strana ODS měla náklady z hospodářské činnosti 

v hodnotě 2 777 000 Kč. Náklady na služby se na této částce podílely z 62,33 %. Na spotřebu 

energie bylo využito 24,92 % nákladů. Strana TOP 09 měla nulové náklady na činnost 

hospodářskou. Strany ODS a KDU – ČSL měly v roce 2013 nejvyšší podíl nákladů 

z hospodářské činnosti na náklady na služby. Naopak ČSSD neměla výrazný podíl těchto 

nákladů. Největším nákladem této strany byly osobní náklady. [8] [23] [31] [39] 

ČSSD dosáhla výnosů za rok 2013 ve výši 290 600 000 Kč. Z toho připadalo 93,06 % na 

výnosy z činnosti hlavní a zbývajících 6,94 % na výnosy z činnosti hospodářské. Celkové 

výnosy ODS dosáhly hodnoty 225 198 000 Kč. 95,28 % z této sumy přinesla činnost hlavní a 

činnost vedlejší se na výnosech podílela ze 4,72 %. Strana TOP 09 měla výnosy ve výši 

152 411 000 Kč. Činnost hlavní se na této částce podílela z 99,91 % a činnost vedlejší z 

0,09 %. Nejnižší výnosy měla strana KDU – ČSL. Jejich hodnota činila 97 826 000 Kč. 

Z toho připadalo na činnost hlavní 84,77 % výnosů a na činnost vedlejší 15,23 % výnosů. 

Podíl činnosti hlavní a vedlejší na nákladech zhruba odpovídá podílu činností na výnosech u 

všech zkoumaných stran. [8] [23] [31] [39] 

Nejvyšší výnosy z činnosti hlavní měla ČSSD a to především díky provozním dotacím, 

které tvořily 91,15 % z celkové sumy 270 430 000 Kč. Přijaté příspěvky představovaly 8,84 

% výnosů. ODS dosáhla výnosů v hodnotě 214 563 000 Kč. Provozní dotace se na tomto 

výsledku podílely z 57,33 % a přijaté příspěvky ze 42,10 %. Výnosy TOP 09 z činnosti 

hospodářské byly ve výši 152 274 000 Kč. Největší položkou byly provozní dotace, které 

představovaly 71,59 % výnosů. Přijaté příspěvky se na výnosech strany podílely z 39,63 %. 

Strana KDU – ČSL dosáhla výnosů z hlavní činnosti ve výši 82 924 000 Kč. 75,60 % z této 

sumy představovaly provozní dotace. Přijaté příspěvky se na výnosech podílely z 24,20 %. 

U všech zkoumaných stran se největší měrou podílely na výnosech přijaté provozní dotace ze 

státního rozpočtu. Na druhém místě byly přijaté příspěvky. [8] [23] [31] [39] 

Výnosy z činnosti hospodářské měla strana ČSSD v roce 2013 ve výši 20 170 000 Kč. 

Přitom tržby z prodeje služeb se na nich podílely ze 73,02 %. Celých 99,93 % výnosů strany 

KDU – ČSL z činnosti hospodářské bylo získáno za tržby z prodeje služeb. Celková částka 

výnosů z činnosti hospodářské byla v hodnotě 14 902 000 Kč. Strana ODS dosáhla výnosů ve 

výši 10 635 000 Kč. Tržby z prodeje služeb se na této sumě podílely z 98,19 %. Strana TOP 

09 měla výnosy z činnosti hospodářské v hodnotě 137 000 Kč, z toho byla většina zařazena 

do ostatních výnosů. Strany ČSSD, ODS a KDU – ČSL dosáhly výnosů z činnosti 
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hospodářské v roce 2013 především díky tržbám z prodeje služeb. Strana TOP 09 měla oproti 

zbývajícím stranám výnosy z této činnosti zanedbatelné. [8] [23] [31] [39] 

4.5.3 Porovnání výsledků hospodaření stran v roce 2013 

Česká strana sociálně demokratická dosáhla celkového zisku v roce 2013. Hlavní činnost 

přinesla straně zisk v hodnotě 36 571 000 Kč. Naopak činnost hospodářská byla ztrátová a to 

ve výši -1 642 000 Kč. Strana TOP 09 dosáhla zisku z obou činností. Celkový zisk činil 

24 063 000 Kč. Hlavní činnost na něm měla 99,43 % podíl. Také strana KDU – ČSL dosáhla 

zisku z obou činností. Výsledek hospodaření po zdanění měl hodnotu 20 364 000 Kč. Činnost 

hlavní se na něm podílela ze 72,22 % a činnost vedlejší z 27,78 %. Jediná strana, která 

skončila v roce 2013 ve ztrátě, byla ODS. Celková ztráta byla ve výši -14 538 000 Kč. Ztráta 

z činnosti hlavní činila -21 197 000 Kč. Naopak činnost hospodářská dosáhla zisku v hodnotě 

6 659 000 Kč. [8] [23] [31] [39] 

 

Následující tabulka Tab. 4.5 zobrazuje výsledky hospodaření srovnávaných stran v roce 

2013 členěné na hlavní a hospodářskou činnost. Na posledním řádku je spočítán celkový 

výsledek hospodaření jednotlivých stran. 

Tab. 4.5 Porovnání výsledků hospodaření stran v roce 2013 

 ČSSD KDU – ČSL ODS TOP 09 

Výsledek hospodaření 

z hlavní činnosti 
36 571 000 14 706 000 -21 197 000 23 926 000 

Výsledek hospodaření 

z hospodářské činnosti 
-1 642 000 5 658 000 6 659 000 137 000 

Celkový výsledek 

hospodaření 
34 929 000 20 364 000 -14 538 000 24 063 000 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční finanční zprávy ČSSD, KDU – ČSL, ODS a 

TOP 09 za rok 2013 
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5 Závěr 

V této bakalářské práci bylo srovnáváno financování a hospodaření čtyř vybraných 

politických stran. Strany TOP 09 a KDU – ČSL byly srovnávány v letech 2009 až 2013, 

kdežto strany ODS a ČSSD mezi lety 2011 až 2013, protože tyto strany nesplnily svou 

povinnost dle § 18 zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických 

hnutích a nezveřejnily výroční finanční zprávu strany na svých internetových stránkách. 

U všech zkoumaných stran je jasně patrné, jak moc je jejich finanční situace závislá na 

průběhu voleb a následně získaného počtu mandátů hlavně v Poslanecké sněmovně 

Parlamentu České republiky, ale také v dalších volených institucích, ze kterých stranám 

plynou příspěvky. Dalším důležitým faktorem pro příjmy politických stran jsou příspěvky 

jejich členů. Většina politických stran se však v posledních letech potýká s rapidním úbytkem 

svých členů.  

Česká strana sociálně demokratická je strana s nejdelší historií v rámci porovnávaných 

stran. Jsou u ní patrné výkyvy v popularitě projevující se úbytkem voličů především 

v posledních několika letech. Ve všech třech zkoumaných letech dosáhla strana ztráty 

z hospodářské činnosti. Hospodářskou činností strany je pronájem nebytových prostor. 

Výnosy z této činnosti se pohybují každoročně okolo stejné částky a straně se nedaří je 

zvyšovat. Náklady na hospodářskou činnost jsou ve srovnávaných letech také na stejné úrovni 

a nejsou snižovány.  Činnost hlavní byla zisková v roce 2011 a 2013, naopak v roce 2012 byla 

strana ztrátová. Navzdory tomu si strana udržuje stálý počet zaměstnanců a celkově vysokou 

úroveň nákladů. Dle mého názoru by se ČSSD měla snažit snižovat své náklady nebo se 

pokusit o zvýšení výnosů například přílivem nových členů a získáním si více hlasů voličů. 

Když se strana KDU – ČSL nedostala v roce 2010 do Poslanecké sněmovny PČR, značně 

poklesly její výnosy z činnosti hlavní. V důsledku toho strana také snižovala náklady. 

Především byl patrný úbytek zaměstnanců a s nimi spojených nákladů. V porovnání 

s ostatními politickými stranami měla KDU – ČSL skoro vždy nejnižší příjmy, výdaje, 

náklady a výnosy, ale také byla kromě roku 2009 vždy v plusu. Bez zajímavosti není ani to, 

jakou měrou se na těchto ziscích podílí činnost hospodářská, která v některých letech tvořila i 

většinu zisku strany. 

Strana ODS přišla při posledních dvou volbách do Poslanecké sněmovny PČR o značnou 

část svých mandátů. Navíc její popularita klesá celorepublikově. U této strany jsou 

problémem nabrané půjčky a úvěry, které díky mnohem nižším příspěvkům ze státního 
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rozpočtu není strana schopna splácet. Navíc se potýká s odlivem svých členů a to má za 

následek snížení příjmů z členských příspěvků či darů straně. I přesto si strana udržuje 

vysokou hodnotu nákladů v porovnání s ostatními stranami. Nedaří se jí však adekvátně 

zvýšit i hodnotu výnosů. To má také za následek, že již druhým rokem skončila strana ve 

ztrátě. I když činnost hospodářská byla vždy zisková, hodnota zisku z této činnosti nedosahuje 

částky vyšší, než je ztráta z činnosti hlavní.  

Strana TOP 09 jako jediná ze zkoumaných stran nemá téměř žádné mzdové náklady. 

Navíc její výnosy pocházejí na rozdíl od ostatních stran téměř stoprocentně z činnosti hlavní. 

Zatím však vždy kromě roku 2012 dosáhla zisku. Strana TOP 09 má oproti ostatním 

srovnávaným stranám výhodu v tom, že není vůbec financována z úvěrů či půjček. 

Podle mého názoru nejlépe hospodaří strana KDU – ČSL. Přestože nemá tak vysoké 

výnosy jako ostatní strany, dokáže snížit své náklady tak, aby nebyla ve ztrátě, případně aby 

ztráta nebyla příliš vysoká. 
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