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1. ÚVOD 

 Politické strany a politická hnutí ať již chceme nebo ne jsou nedílnou součástí 

našich životů, které každodenně ovlivňují. Problematika jejich financování a 

hospodaření je komplexním problémem, který zasluhuje pozornost celé společnosti, 

protože právě z peněz daňových poplatníku mají politické strany a politická hnutí 

významnou část svých příjmů. 

 Cílem práce je obecně charakterizovat možnosti financování a hospodaření 

politických stran a politických hnutí dle platných zákonů a jiných právních předpisů 

s nimi souvisejícími.  Následně tyto obecné poznatky budou převedeny na konkrétní 

politickou stranu. 

 Práce je rozčleněna na teoretickou a praktickou část. V kapitole, která následuje 

po úvodu si nejprve definujeme neziskové organizace a politické strany obecně a poté 

se budeme zabývat zákony a jinými právními předpisy, které upravují financování, 

účetnictví a hospodaření politických stran a politických hnutí. Zákony a právní předpisy 

si vyjmenujeme a popíšeme si ty jejich části, které se vztahují k naší problematice. 

V této části jsou rovněž zakomponovány významné legislativní změny, které vstoupily 

v platnost od roku 2017 po novelizaci některých zákonů.  

 V následující kapitole bude udělán obecný přehled možných příjmů politické 

strany a politického hnutí. Jednotlivé druhy příjmů si dále rozvedeme. Dále se v této 

kapitole budeme zabývat vývojem členských základen parlamentních politických stran 

a hnutí a tyto členské základny mezi sebou porovnáme. V závěru kapitoly si popíšeme 

hospodářskou strukturu konkrétní politické strany. Konkrétní politickou stranou 

v našem případě bude Komunistická strana Čech a Moravy. 

 V poslední kapitole převedeme teoretické poznatky z předchozích kapitol na 

konkrétní finanční údaje. Budeme se zabývat analýzou výročních finančních zpráv a 

jejich komparací. V závěru kapitoly provedeme horizontálně-vertikální analýzu. 

 Při zpracování bakalářské práce byly použity metody analýzy, komparace a 

deskripce. 
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2. Právní úprava a účetnictví politických stran a politických 

hnutí 

2.1 Obecná definice neziskových organizací  

 Politické strany a politická hnutí patří mezi neziskové organizace. Proto, 

abychom se mohli touto problematikou zabývat, je třeba si nejprve definovat, co 

rozumíme pod pojmem neziskové organizace. Uvedeme si několik znaků 

charakteristických pro neziskové organizace. 

 Jak tvrdí Stejskal, Kuvíková a Maťátková (2012, s.19) „Neziskové organizace 

jsou Institucionalizované - tj. mají jistou institucionální strukturu, organizační 

skutečnost, bez ohledu na to, zda jsou formálně nebo právně registrovány. Jsou 

soukromé – tedy institucionálně odděleny od státní správy, a zároveň jí nejsou řízeny. 

To neznamená, že nemohou mít významnou státní podporu, nebo že ve vedení 

nemohou být mj. státní úředníci. Rozhodující je zde fakt, že základní struktura 

neziskových organizací je ve své podstatě soukromá. Jsou neziskové - nepřipouští se 

u nich žádné přerozdělování zisků vzniklých z činností organizace mezi vlastníky nebo 

vedení organizace. Neziskové organizace mohou svou činností vytvářet zisk, ovšem 

ten musí být použit na cíle dané posláním organizace. Samosprávnost a nezávislost 

– jsou vybaveny vlastními postupy a strukturami, které umožňují kontrolu vlastních 

činností, tzn., že neziskové organizace nejsou ovládány zvenčí, ale jsou schopny řídit 

samy sebe. Jsou dobrovolné – využívají dobrovolnou účast na svých činnostech. 

Dobrovolnost se může projevovat jak výkonem neplacené práce pro organizace, tak 

formou darů nebo čestné účasti ve správních radách. Dalším rysem je veřejná 

prospěšnost – přispívají k veřejnému dobru, usilují o dobro lidu, určitých skupin či 

společnosti jako celku“ 

 Jak tvrdí Stejskal, Kuvíková a Maťátková (2012, s. 11 s 12) „Neziskové 

organizace jsou organizace, které zastávají v každé společnosti významné postavení. 

Nejsou jen pouhými poskytovateli určitého spektra služeb, které nedokáže zajišťovat 

trh nebo stát prostřednictvím veřejného sektoru, jsou také indikátorem rozvinutosti 

občanské společnosti, často jsou hybateli veřejného mínění a iniciátory společenských 

změn. Neziskové organizace jsou také skupinou ekonomických subjektů, které jsou 

financovány z různých zdrojů, a díky nim mohou realizovat tyto subjekty rozličné 
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aktivity. Základním stavebním kamenem těchto organizací je dobrovolná práce, a tím 

přispívají ke kultivaci sociálního a znalostního potenciálu jednotlivých lidí a rovněž i 

mimo jiné k tvorbě HDP. 

 I přes tyto nesporně pozitivní efekty, které neziskové organizace přinášejí 

společnosti a ekonomice, nemají mnohdy své zcela jasné místo v právním řádu. Česká 

republika není v tomto ohledu výjimkou – ani zde není možné nalézt definici neziskové 

organizace v žádném právním předpisu. Existuje tak velké a široké spektrum různých 

definic, výčtů, jež se různým způsobem překrývají. Nepřehlednost v oblasti 

neziskových organizací je dána také velkou mírou diference, která existuje mezi 

jednotlivými typy neziskových organizací. Odlišují se totiž nejen právním vymezením, 

ale také šíří, nebo naopak těsností vymezení prostoru, ve kterém se mohou pohybovat 

a samostatně o sobě rozhodovat, ale také způsobem financování či vlastním 

managementem.“ 

 Pro uvedení do dané problematiky je dobré si alespoň ve stručnosti shrnout 

historii tzv. neziskových organizací. Tato historie se datuje již od Národního obrození, 

kdy začaly vznikat různé spolky. Jak tvrdí Stejskal, Kuvíková a Maťátková (2012, s. 11 

a 12) „Spolková činnost se stává jedním z projevů obrozeneckých snah. Po vzniku 

samostatného Československa se jsou tradiční neziskové organizace jedním ze 

základních kamenů nově vznikající společnosti a ekonomiky. K obrovskému rozvoji 

neziskových organizací, ale dochází až po roce 1989. Po tomto roce dochází 

k masivnímu vzniku neziskových organizací. Utváří se neziskový sektor coby součást 

národního hospodářství, dochází k velkým změnám (zejména po rozdělení republiky 

na ČR a SR). Vznikají i různé orgány, které mají neziskovému sektoru pomáhat. 

Příkladem může být v období let 1990 – 1992 Rada pro nadace. Další vývoj tohoto 

sektoru byl již poznamenán různými kauzami a politickými souvislostmi. V ČR 

probíhala až do roku 1996 politická diskuse nad novým zákonem o nadacích. V dalším 

období docházelo k neustálému vymezování neziskových organizací vůči státu. Stát 

tento sektor kultivuje novelami příslušných právních předpisů. Jako koordinační orgán 

vzniká Rada vlády pro NNO. Další vývoj v oblasti právního vymezení je spíše 

marginální, dochází ale k jasnějšímu vymezení pravidel financování. Po roce 2001 je 

reformována veřejná správa, což také ovlivnilo strukturu, ekonomiku a management 

neziskových organizací.“  
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2.2 Definice politických stran a hnutí v České republice 

 Jak tvrdí Stejskal, Kuvíková a Maťáková (2012, s. 79 a 80) „Základním právním 

předpisem upravujícím politické strany a hnutí v České republice je zákon č. 424/1991 

Sb., o sdružování v politických stranách, politických hnutích, ve znění pozdějších 

předpisů. Registraci politických stran provádí Ministerstvo vnitra České republiky § 7. 

Návrh na registraci předkládá přípravný výbor a musí ho doložit peticí minimálně 

jednoho tisíce lidí a žádostí o založení strany § 6 odst. 2. Struktura a řízení politické 

strany nebo hnutí je dána vnitřními stanovami (případně i organizačním řádem) každé 

strany. Stanovy, které se předkládají při registraci, musí mj. obsahovat orgány včetně 

orgánů statutárních, rozhodčích a revizních, způsob jejich ustavování a vymezení 

jejich oprávnění § 6 odst. 2b. 

 Organizační členění většiny stran je několikastupňové. Základními články řízení 

politických stran jsou místní organizace. Jsou to nejnižší články, které zřizují místní 

předsednictva strany a místní rady nebo místní výbory, ty řídí stranu na nejnižší úrovni 

a svolávají místní konference, které jsou na místní úrovni nejvyššími orgány. 

 Podle organizace každé politické strany jsou na vyšší úrovni zakládány oblastní, 

okresní nebo krajské regionální organizace. I na těchto úrovních jsou zřizovány 

příslušné výbory a předsednictva a nejvyšším orgánem jsou konference. Na nich jsou 

vždy voleni zástupci, kteří se účastní konferencí na vyšší úrovni a vedení strany na 

této úrovni. 

 Nejvyšší vedení strany je na celostátní úrovni, zde je nejvyšším orgánem sjezd 

strany, na kterém se volí i celostátní orgány – Předseda, předsednictvo, výkonné rady 

nebo výbory, grémia strany a ústřední kontrolní a revizní komise. 

 Předseda strany svolává kongres nebo sjezd, výkonnou radu nebo ústřední 

výbor a předsedá jim. Zastupuje stranu v nejvyšších politických jednáních. 

Předsednictvo strany je voleno nejvyšším orgánem strany a skládá se z předsedy, 

prvního místopředsedy a místopředsedů strany. Místopředsedové zastupují předsedu 

strany. 

 Grémium strany se skládá z předsedy, prvního místopředsedy, místopředsedů 

a předsedů poslaneckých klubů, má odpovědnost za stranu mezi zasedáními výkonné 

rady nebo ústředních výborů. 
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 Statutárním orgánem strany je výkonná rada nebo ústřední výbor skládající se 

z členů grémia, zástupců regionů a s poradním hlasem se mohou účastnit členové 

vlády, předseda kontrolní a revizní komise, případně hlavní manager a další přizvaní 

členové strany. Řídí činnost strany a rozhoduje o většině záležitostí strany. 

 Ke kontrole je povinnost zřizovat kontrolní a revizní komisi, která má za 

povinnost provádět kontrolu hospodaření strany. Správa o hospodaření musí být 

schválena nejvyššími orgány strany. 

 Finanční prostředky strany získávají z členských příspěvků, dalším zdrojem 

jsou platby státu podle získaného počtu poslaneckých mandátů. Nedílnou součástí 

financování politických stran jsou dary.“ 

 Výše uvedený text byl kombinací doslovné citace a paragrafů zákona 424/1991 

Sb, a to z důvodu jeho odbornosti, která nám umožní pochopení námi zkoumané 

problematiky. 

2.3 Základní právní předpisy upravující fungování a účtování politických stran 

 Chceme-li se zabývat právními předpisy, které upravují fungování, respektive 

hospodaření politických stran a hnutí musíme si tyto předpisy a zákony shrnout a 

rozebrat ty části těchto předpisů a zákonů, které se vztahují k naší problematice. Mezi 

základní zákony patří tyto níže uvedené. 

• Zákon 424/1991 Sb. Zákon o sdružování v politických stranách a 

politických hnutích 

•  Zákon č. 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví 

•  Vyhláška č. 504/2002 Sb. 

•  České účetní standarty 401 – 414, pro účetní jednotky, u kterých hlavním 

předmětem činnosti není podnikání 

•  Zákon č. 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 

•  Zákon č. 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty 

•  Zákon č. 302/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o 

sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony 

•  Zákon č. 322/2016 Sb. Zákon, kterým se mění volební zákony a další 

související  zákony 
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 Volební zákony: u souboru těchto zákonů se budeme věnovat tomu, jak 

ovlivňují financování politických stran a hnutí a zásadním změnám, které 

v těchto zákonech nastaly novelizací Zákonem č. 322/2016 Sb. 

• Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o 

změně a doplnění některých dalších zákonů 

 

•  Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně 

některých zákonů 

•  Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 

některých zákonů – zákon dále nebude rozváděn v podkapitole 

•  Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně 

některých zákonů 

•  Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých 

zákonů (zákon o volbě prezidenta) 

 

•  Stanovy politické strany, které jsou velmi zásadním předpisem pro 

fungování politické strany či hnutí, a které upravují, jak finanční, tak i 

organizační strukturu strany. 

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

 Jedná se bezpochyby o nejdůležitější zákon upravující námi zkoumanou 

problematiku. Nyní si popíšeme obsah tohoto zákona. Zákonu se budeme věnovat 

v této i následující kapitole, jejíž část se bude věnovat příjmům politických stran. 

 Tento zákon se skládá z několika částí. Z úvodního ustanovení § 1 - § 5, vzniku 

strany a hnutí § 6 - § 11, zánik, zrušení a pozastavení činnosti strany a hnutí § 12-§ 

16a, hospodaření stran a hnutí § 17 - 18, úřad § 19 - § 20b, přechodných a 

závěrečných ustanovení. 

 Jednotlivé části zákona vztahující se k naší problematice si rozvedeme. 

Budeme se zabývat i novinkami v tomto platnými od 1. 1. 2017 podle novelizace 

provedené zákonem č. 302/2016 Sb. Strany a hnutí jsou dle § 3 odst. 1 právnickými 

osobami. Důležitá je z našeho pohledu část Hospodaření stran a hnutí, která je 
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poprána v § 17 a § 18. Politické subjekty jsou za své závazky odpovědny celým svým 

majetkem. Členové strany nebo hnutí za závazky neručí ani za ně neodpovídají § 17 

odst. 1. Strany a hnutí mohou nově podle novelizace založit nebo být členem jednoho 

politického institutu. Z hlediska zákona je politický institut právnická osoba, která má 

hlavní činnosti výzkumnou, publikační, vzdělávací nebo kulturní, a to v následujících 

oblastech a) rozvoj demokracie, právního státu, pluralismu a ochrany základních 

lidských práv, b) rozvoj občanské společnosti a společenské soudržnosti, c) podpora 

aktivní účasti občanů na veřejném životě, d) zlepšení kvality politické kultury a veřejné 

diskuse, e) přispívání k mezinárodnímu porozumění a spolupráci § 17 odst. 4. Politický 

institut je povinen způsobem umožňujícím dálkový přístup uveřejňovat výsledky své 

činnosti podle odst. 4, jejichž povaha to umožňuje. Příspěvek na podporu politického 

činnosti politického institutu nelze využít jako zdroj financování volební kampaně §17 

odst. 7. 

 

 Strany a hnutí vedou účetnictví podle zákona o účetnictví, kterému se budeme 

věnovat v následující podkapitole. Účetní závěrky politických subjektů musí být 

ověřeny auditorem dle příslušného zákona o auditorech. Auditory si určí statutární 

orgány strana a hnutí samy, jednoho auditora lze ale určit opakovaně maximálně 5 po 

sobě následujících kalendářních let § 17 odst. 9. Stejná pravidla jako v odst. 9 platí i 

pro obchodní korporace, které strana nebo hnutí založila nebo ve kterých je členem či 

společníkem § 17 odst. 10. Strany a hnutí nemohou vlastnit majetek mimo území ČR 

§ 17 odst. 11. Výdaje do 5 tis. Kč můžou být hrazeny v hotovosti, pokud je jejich 

hodnota vyšší musí být finanční prostředky vedeny na účtech u bank, platebních 

institucí nebo institucí elektronických peněz ne území ČR nebo u pobočky zahraniční 

banky § 17a odst. 1. Strany, hnutí nebo politické instituty vedou tyto čtyři typy účtů: a) 

příspěvky ze státního rozpočtu, příjmy z darů a jiných bezúplatných plnění, b) plnění, 

které plynou z pracovněprávního vztahu vůči straně, hnutí nebo politickému institutu, 

c) financování volebních kampaní,  d) ostatní příjmy a výdaje § 17a odst. 2. Na účet, 

který je veden podle § 17a odst. 2a mohou bezplatně a nepřetržitě nahlížet třetí osoby 

§ 17a odst. 3, dále tento účet upravuje § 17b. 

  Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Tento 

úřad také zkoumá výroční finanční zprávy předkládaných stranami a hnutími, ty se 

předkládají každoročně k 1. dubnu. Do novelizace zákona, tj. do roku 2017 byly 
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výroční finanční zprávy předkládány Poslanecké sněmovně. Výroční finanční zpráva 

se skládá z a) účetní závěrky podle zákona o účetnictví, b) zprávu auditora o ověření 

účetní závěrky bez výhrad, c) přehled o příjmech podle § 17 odst. 8, k nim strany a 

hnutí přiloží 1. přehled obchodních společností a družstev v nichž mají podíl včetně 

výše podílu 2.  přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů (výše, termín splatnosti atd.) d) 

přehled o mzdových nákladech, e) výdaje na daně, poplatky apod., f) volební výdaje 

dle druhů voleb, g) přehled o dárcích včetně informací o nich a výši daru, h) přehled 

ostatních poskytnutých bezúplatných plnění s vyšší hodnotou než 50 000 Kč, i) 

přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím, j) přehled o členech, kteří za rok 

zaplatí na členských příspěvcích více než 50 000 Kč, k) informace o politickém institutu 

§ 19h. Úřad provádí vlastní kontrolu jejich hospodaření, popřípadě projednává správní 

delikty a ukládá sankce dle zákona. Sídlo tohoto úřadu je v Brně, tvoří jej předseda, 

čtyři členové a další zaměstnanci v zákoně je upraven § 19. Předsedou úřadu je 

v současné době Mgr. Vojtěch Weis.  

Obr. 2.1 Organizační struktura ÚDHPSH 

 

      Zdroj: O nás – ÚŘAD PRO DOHLED NAD HOSPODAŘENÍM POLITICKÝCH 
 STRAN A POLITICKÝCH  HNUTÍ. ÚŘAD PRO DOHLED NAD 
 HOSPODAŘENÍM POLITICKÝCH STRAN A POLITICKÝCH HNUTÍ – Úřad    
 pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí  [online]. 
 Copyright © 2017 Všechna práva vyhrazena [cit. 02.05.2018]. Dostupné 
 z: https://uhdpsh.cz/o-nas/ 

     Zdroje: Zákon č. 424 ze dne 2. října 1991 o sdružování v politických stranách a 
v politických hnutích.ln: Sbírka zákonů České republiky, 1991, částka 81. Dostupný 
také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-424#f1372695. ISSN 1211-1244 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-424#f1372695
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Zákon č. 302 ze dne 24. srpna 2016 kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb. o 
sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony. In: Sbírka zákonů České republiky, 2016, částka 
117. Dostupný taky z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-302#cast1. ISSN 1211-
1244  

2.3.2 Zákon o účetnictví 563/1991 Sb. 

 Nejdůležitější zákon pro financování a účtování nejenom politických stran a 

hnutí, ale v podstatě každého ekonomického subjektu je právě Zákon o účetnictví. 

Zákon se skládá z devíti části, podíváme se na ty, které se vztahují k naší 

problematice. 

 Zákon se vztahuje na účetní jednotky, jimiž jsou podle § 1 odst. 2a právnické 

osoby, mezi něž se politické strany řadí. Politická strana a hnutí musí vést účetnictví 

v plném rozsahu (nevyhovuje podmínkám pro vedení jednoduchého účetnictví podle 

§ 1f a § 9 odst. 5). Předmětem účetnictví vedeného v plném rozsahu je účtování o 

stavu a pohybu aktiv, pasiv, závazků, majetků a jiných dle § 2 odst. 1. Dále pak podle 

stejného odstavce je předmětem účetnictví účtování o nákladech, výnosech a výsledku 

hospodaření, přičemž se účtuje podvojnými zápisy. Náležitosti účetní závěrky jsou 

upraveny v § 18. Výroční zprávu máme povinnost vyhotovit v případě, že máme 

povinnost mít ověřenou účetní závěrku auditorem, schéma výroční zprávy je obecně 

popsáno v § 21. § 21a odstavce 1,2,3 a 6 upravují podmínky zveřejnění výroční zprávy 

ověřené auditorem. 

Zdroj: Zákon č. 563 ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví. In: Sbírka zákonů České 
republiky,1991,částka 107. Dostupný také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-
563. ISSN 1211:1244  

2.3.3 Vyhláška 504/2002 Sb.  

 Vyhláška se vztahuje k těm účetním jednotkám, jejíž hlavním předmětem 

činnosti není podnikání a které účtují v soustavě podvojného účetnictví. Touto 

vyhláškou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví. Mezi tyto účetní 

jednotky patří i politické strany a hnutí § 2 odst. 1a. Účetní závěrka na kterou je 

odkazováno v § 3 odst. 1. je upravena již v § 18 zákona o účetnictví. Označení a 

uspořádání položek v rozvaze a výkazu zisků a ztrát je upraveno v § 3 odst. 2,3. 

Doplňkové informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát jsou uvedeny v příloze k účetní 

závěrce § 3 odst. 4. Politické strany a hnutí musí sestavovat účetní závěrku v plném 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-302#cast1
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-563
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-563
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rozsahu § 3 odst. 5. respektive § 18 odst. 4. zákona o účetnictví. V rozvaze a výkazu 

zisků a ztrát se položky uvádějí podle přílohy 1. a 2. k vyhlášce § 4 odst. 1. Označování 

položek v obou výkazech upravuje § 4 odst. 2. Účetní závěrka je sestavena v české 

měně, položky se vykazují v tisíci korunách, musí být dodrženo základní bilanční 

pravidlo (Aktiva = Pasiva). Výsledek hospodaření po zdanění ve výkazu zisků a ztrát 

musí být roven účtu výsledek hospodaření v pasivech rozvahy § 4 odst. 4. Hlavní 

činnost je zjednodušeně veškerá činnost, pro kterou byla účetní jednotka založena či 

zřízena, hospodářská činnost je chápána jako činnost doplňková, vedlejší, 

podnikatelská nebo jiná § 5a odst. 1,2. Obsahové vymezení rozvahy a výkazu zisků a 

ztrát je velmi obsáhlé a detailně jej rozebereme ve čtvrté kapitole, obsahové vymezení 

položek rozvahy najdeme v § 7 až § 25. Obsahové vymezení položek výkazu zisků a 

ztrát pak v § 26 až § 28. Informace, které musí být obsaženy v účetní závěrce v plném 

rozsahu jsou uvedeny v § 30. Směrná účtová osnova je v příloze tři k vyhlášce § 31 

odst. 1. Čtvrtá část vyhlášky (§ 32 až § 42b) je zaměřena na účetní metody. 

Zdroj: Vyhláška 504 ze dne 6. listopadu 2002 kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní 
jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v 
soustavě podvojného účetnictví. In: Sbírka zákonů České republiky, 2002, částka 174. 
Dostupná taky z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-504#Top. ISSN 1211-1244. 

2.3.4 Zákon o daních z příjmů 586/1992 Sb. 

 Tento zákon se vztahuje na právnické osoby, § 1b kterými politické strany a 

hnutí jsou. Podle § 17 odst. 1a jsou právnické osoby poplatníkem daně z příjmu. 

Politická strana a hnutí je veřejně prospěšným poplatníkem § 17a odst. 1. Veřejně 

prospěšným poplatníkem jsou politické strany a hnutí od 1. 1. 2014 na základě 

Zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.. do té doby měly statut nestátní 

neziskové organizace. U veřejně prospěšných poplatníků platí vedle obecného         § 

18 i tzv. zvláštní ustanovení o předmětu daně § 18a. U osvobození od daně § 19 a § 

19b (osvobození bezúplatných příjmů) je pro nás nejdůležitější informací osvobození 

členských příspěvků politických stran a hnutí § 19 odst. 1 a 4. Základ daně se 

stanovuje podle § 23. Sazba daně je 19% § 21 odst. 1. V tomto zákoně jsou rovněž 

upraveny odpisy dlouhodobého majetku hmotného § 26 až § 32 a nehmotného § 32a. 

K dani z příjmu se politická strana a hnutí registruje u správce daně  do 15 dnů od 

zahájení činnosti, ze které má příjmy nebo začne přijímat dary § 39a odst. 4. 
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Zdroj: Zákon č. 586 ze dne 20. listopadu 1992 o daních z příjmu. In: Sbírka zákonů 
České republiky, 1992, částka 117. Dostupný taky z: 
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586/zneni-20180101#cast2. ISSN 1211-1244 

2.3.5 Zákon o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb. 

 Kromě toho, že jsou podle tohoto zákona strany a hnutí povinny platit daň 

z přidané hodnoty jsou v tomto zákoně obsaženy i další pasáže vztahující se k naší 

problematice. V § 61 pojednávajícím o ostatních plněních osvobozených od daně bez 

nároku na odpočet je uvedeno v písmenu a) pokud jsou služby poskytnuty „jako 

protihodnoty členského příspěvku pro vlastní členy politických stran a hnutí“, či jiných 

právnických osob, které nebyly založeny za účelem podnikání a za předpokladu že 

toto osvobození nenarušuje hospodářskou soutěž. „Je od daně osvobozeno i dodání 

zboží těmito osobami v souvislosti s poskytnutými službami.“ 

Zdroj: Zákon č. 235 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty. In: Sbírka 
zákonů České republiky, 2004, částka 78. Dostupný také z: 
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235?text=politick%C3%A1. ISSN 1211-1244.  

2.3.6 Zákon o volbách do Parlamentu České republiky č. 247/1995 Sb. 

 Volební kampaň je jakákoliv propagace ve prospěch, ale nově i v neprospěch 

kandidujícího subjektu tzv. negativní kampaň § 16 odst. 1. Novinkou je tzv. třetí osoba 

jedná se o fyzickou nebo právnickou osobu, která se hodlá účastnit volební kampaně 

bez vědomí kandidujícího subjektu. Tyto osoby mají povinnost se před vstupem do 

kampaně registrovat u Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a 

politických hnutí § 16 odst. 2. § 16e odst. 2. stanovuje, kdo nemůže být třetí 

registrovanou osobou. Volební kampaň začíná dnem vyhlášení voleb a je ukončena 

dnem, kdy jsou vyhlášeny celkové výsledky voleb § 16 odst. 3. Volební zákony nyní 

nově stanovují povinnost politických stran a třetích osob povinnost označovat 

propagaci nebo volební agitaci šířenou prostřednictvím komunikačních sítí. Tato 

povinnosti se vztahuje i na negativní kampaň. Musí být uvedeny informace jak o 

zadavateli, tak i zpracovateli § 16 odst. 6. Strany, hnutí a jednotlivci mají nyní povinnost 

zřídit do pěti dnů od vyhlášení voleb transparentní volební účet. K tomuto účtu musí 

být umožněn bezplatný a nepřetržitý přístup třetím osobám, k zobrazení přehledu 

platebních transakcí na něm. Peněžní prostředky uložené na tomto účtu lze použít 

pouze na financování volební kampaně. Výběr hotovosti a její následné užití na 

financování volební kampaně se zaznamenává v účetnictví. Musí být veden u 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586/zneni-20180101#cast2
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instituce, která má sídlo v České republice § 16a. Financovat volební kampaň lze 

pouze prostředky uloženými na volebním účtu § 16b odst. 1. Kandidující subjekt vede 

účetnictví dle zákona o účetnictví § 16b odst. 2. Nově jsou limitovány výdaje na volební 

kampaň do Poslanecké sněmovny 90 mil. Kč včetně DPH, u voleb do Senátu je to 2 

mil. Kč včetně DPH na jednoho kandidáta, popř. 2,5 mil. Kč včetně DPH, pokud daný 

kandidát postoupí do druhého kola § 16c odst. 2. U třetí osoby jsou rovněž výdaje 

limitovány a to následovně. Částkou 1,8 mil. Kč pro volby do Poslanecké sněmovny a 

částkou 40 tis. Kč za každý volební obvod senátních voleb nebo 50 tis. Kč v případě 

konání druhého kola senátních voleb § 16e odst. 8. Nejpozději tři dny před volbami 

musí být uveřejněny všechny osoby, které ve prospěch kandidujícího subjektu 

uhradily, či se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň „nebo poskytly peněžitý dar 

nebo bezúplatné plnění § 16c odst. 4. Zveřejňování údajů o volební kampani je 

upraveno v § 16d. Úřad vykonává dohled nad financováním volební kampaně 

politického subjektu dle § 16f. Úřad také projednává přestupky a správní delikty 

následně za ně ukládá pokuty dle jejich závažnosti § 16g odst. 4 a § 16h odst. 5.  

Zdroj: Zákon č. 247 ze dne 27. září 1995 o volbách do Parlamentu České republiky a 
o změně a doplnění některých dalších zákonů. In: Sbírka zákonů České republiky, 
1995, částka 65. Dostupný také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-
247?text=z%C3%A1kon+o+volb%C3%A1ch, ISSN 1211-1244 

2.3.7 Zákon o volbách do zastupitelstev krajů č. 130/2000 Sb. 

 Struktura zákona je podobná jako u předchozího zákona č. 247/1995 Sb. 

Volební kampaň, volební účet, financování volební kampaně, výdaje volební kampaně, 

zveřejňování údajů o jejím financování, třetí osoba, dohled nad financováním volební 

kampaně, přestupky, správní delikty a k nim společenská ustanovení jsou upraveny v 

§ 56a až g, § 57, § 58 a § 58a. Jediný větší rozdíl oproti předchozímu zákonu je 

v limitech na volební kampaň. Limity politických subjektů na volební kampaň se 

stanovují jako násobek částky 7 mil. Kč včetně DPH a počet krajů ve kterých politický 

subjekt kandiduje § 56d. U třetích osob je limit 140 tis. Kč a počítá se stejným 

způsobem jako v případě výdajů politických subjektů § 56f odst. 8. 

Zdroj: Zákon č. 130 ze dne 12. dubna 2000 o volbách do zastupitelstev krajů a o změně 
některých zákonů. In: Sbírka zákonů České republiky, 2000, částka 38. Dostupný také 
z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-130. ISNN 1211-1244 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-247?text=z%C3%A1kon+o+volb%C3%A1ch
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-247?text=z%C3%A1kon+o+volb%C3%A1ch
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-130
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2.3.8 Zákon o volbách do Evropského parlamentu č. 62/2003 Sb. 

 Struktura zákona je podobná jako u výše zmíněného zákona č. 247/1995 Sb. 

Volební kampaň § 59, volební účet, financování volební kampaně, výdaje na volební 

kampaň, zveřejňování údajů o jejím financování, třetí osoba a dohled nad jejím 

financováním upravuje § 59a až § 59f. Přestupky, správní delikty a k nim společenská 

ustanovení jsou upraveny v § 62, § 63 a § 63a. Limity na volební kampaň činí 50 mil. 

Kč včetně DPH § 59c odst. 2. Třetí osoby mohou vynaložit maximálně 10 mil. Kč 

včetně DPH § 59e odst. 8.  

Zdroj: Zákon č. 62 ze dne 18. února 2003 o volbách do Evropského parlamentu a o 
změně některých zákonů. In: Sbírka zákonů České republiky, 2003, částka 25. 
Dostupný také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-
62?text=volby+do+evropsk%C3%A9ho. ISNN 1211-1244 

2.3.9 Zákon o volbě prezidenta republiky č. 275/2012 Sb. 

 Volební účet § 24, volební kampaň § 35, financování volební kampaně § 36, 

výdaje na volební kampaň § 37, zveřejňování údajů o volební kampani § 38, třetí osoba 

a dohled nad financováním kampaně § 38a,b jsou obdobné jako ve výše zmíněných 

zákonech. Limit pro výdaje na volební kampaň 40 mil. Kč včetně DPH, pokud kandidát 

postoupí do druhého kola voleb je tento limit navýšen na 50 mil. Kč včetně DPH § 37 

odst. 2. Třetí osoba má limit nastaven na 800 tis. Kč včetně DPH v případě konání 

pouze prvního kola a 1 mil. Kč včetně DPH v případě konání i kola druhého § 38a 

odst. 8.  

 Závěrem je nutno dodat, že výjimku tvoří Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do 

zastupitelstev obcí, který žádné limity pro volební kampaň nemá. 

Zdroj: Zákon č. 275 ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o 
změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky). In: Sbírka zákonů 
České republiky, 2012, částka 95. Dostupný také z: 
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-275?text=prezidenta+republiky. ISNN 1211-
1244 
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3. Problematika financování politických stran a politických 

hnutí   

 V této kapitole se budeme zabývat tím, z jakých zdrojů mohou být politické 

strany a politická hnutí financována dle zákona 424/1991 Sb. o sdružování 

v politických stranách a politických hnutích § 17 odst. 8. Zdroje, u kterých je to 

podstatné si teoreticky rozvedeme podrobněji. Konkrétní výši příjmů se budeme 

věnovat ve čtvrté kapitole. Zanalyzujeme vývoj členských základen stran a hnutí, které 

jsou v současné době zastoupeny v Poslanecké sněmovně a porovnáme graficky 

členské základny mezi sebou. V závěru této kapitoly si povíme něco o naší konkrétní 

straně a její hospodářské struktuře. 

Tab. 3.1 Přehled možných příjmů stran a hnutí 

 

a) příspěvek ze státního rozpočtu ČR na úhradu volebních nákladů 

b) příspěvek ze státního rozpočtu ČR na činnost strany a hnutí 

c) členské příspěvky 

d) dary, dědictví a bezúplatná plnění 

e) příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 

f) úroky z vkladů 

g) příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob dle §17 odst. 3 

h) 
příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, 
vzdělávacích a politických akcí 

i) 
zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí 
elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce 
nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 

j) příspěvek ze státního rozpočtu ČR na podporu činnosti politického institutu 

Zdroj: Zákon č. 424 ze dne 2. října 1991 o sdružování v politických stranách a 
v politických hnutích In: Sbírka zákonů České republiky, 1991, částka 81. Dostupný 
také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-424#f1372695. ISSN 1211-1244, §17 
odst. 8, vlastní zpracování dle uvedeného zdroje 

 

 

 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-424#f1372695
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3. 1 Financování politických stran a hnutí ze státního rozpočtu      

 Existují tři základní příspěvky ze státního rozpočtu  

• Na úhradu volebních nákladů 

• Na činnost strany a hnutí 

• Na podporu činnosti politického institutu 

  Při problematice financování politických stran a hnutí ze státního rozpočtu 

budeme vycházet primárně z nám již dobře známého zákona č. 424/1991 Sb, a to 

konkrétně z § 20 tohoto zákona. Příspěvky ze státního rozpočtu se dělí na dvě 

základní kategorie, a to na stálý příspěvek a příspěvek na mandát u voleb do 

Poslanecké sněmovny a Evropského parlamentu existuje i příspěvek na úhradu 

volebních nákladů. Nově je také zaveden příspěvek na podporu činnosti politického 

institutu § 20 odst. 1 a,b. Tyto příspěvky detailněji popíšeme tak, jak jsou po sobě 

uvedeny v § 20. Výši příspěvků na úhradu volebních nákladů zjistíme z volebních 

zákonu do Poslanecké sněmovny a Evropského parlamentu. 

 Základním předpokladem toho, aby politická strana či hnutí mělo nárok na stálý 

státní příspěvek je předložení úplné výroční finanční zprávy, a to ve stanovené lhůtě § 

20 odst. 2. Po splnění tohoto požadavku má nárok na stálý příspěvek strana či hnutí a 

to v úhrnné výši 6 miliónů korun, aby na tento příspěvek vznikl stranám nebo hnutím 

nárok musí splnit základní podmínku a tou je dosáhnutí 3% volebního zisku 

v posledních volbách do Poslanecké sněmovny, přičemž za každých dalších včetně 

započatých 0,1 % hlasů strana a hnutí dostane ročně 200 000 korun, toto však platí 

pouze do 5% hranice, když je tato hranice překročena příspěvek se již dále nezvyšuje 

§ 20 odst. 6. Co se týče příspěvku na mandát, tak tento nárok vzniká, pokud „byl zvolen 

alespoň jeden poslanec, senátor, člen zastupitelstva kraje nebo zastupitelstva 

hlavního města Prahy na kandidátní listině strany a hnutí,“ to samé platí i pokud byl 

zvolen za stranu či hnutí na kandidátní listině koalice a to do Poslanecké sněmovny, 

Senátu nebo zastupitelstva kraje „nebo na kandidátní listině koalice nebo sdružení 

stran a hnutí a nezávislých kandidátů ve volbách do zastupitelstva hlavního města 

Prahy § 20 odst. 4.“ Důležitý je rovněž příspěvek na konkrétní mandát, tento příspěvek 

se dělí do dvou skupin, a to na příspěvek na mandát poslance nebo senátory, který 

činí 900 000 korun ročně. Druhou skupinu příspěvků na mandát tvoří příspěvek na 

mandát v krajském zastupitelstvu, či v zastupitelstvu hlavního města Prahy a ten 
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v současné době činí 250 000 korun ročně § 20 odst. 7. Příspěvek za mandát straně 

a hnutí náleží po celé volební období, pokud byl poslanec, senátor, člen krajského 

zastupitelstva nebo člen zastupitelstva hlavního města Prahy zvolen na „kandidátní 

listině koalice nebo sdružení stran a hnutí a nezávislých kandidátů“. Pokud mandát 

jakéhokoliv z výše uvedených volených zastupitelů je uvolněný a nenajde-li strana 

náhradníka, příspěvek poté straně a hnutí nenáleží § 20 odst. 9. Strany a hnutí, které 

jsou v koalici zjišťují výši nároku na stálý příspěvek a výši příspěvku na podporu 

činnosti politického institutu podle tzv. „dohody o podílu členů koalice ve volebním 

výsledku“. V případě, že taková dohoda není stanovena nebo není ve stanovené lhůtě 

doručena Ministerstvu financí poté se dělí volebním výsledek rovnoměrně. Dohoda 

musí být Ministerstvu financí doručena do posledního dne lhůty pro registraci 

kandidátních listin § 20 odst. 10. V případě, že se jednotlivé dohody podané 

Ministerstvu financí liší a tím vznikne straně a hnutí nárok buď na stálý příspěvek či na 

příspěvek na podporu činnosti politického institutu, v tomto případě Ministerstvo financí 

výplatu obou příspěvků pozastaví a po odstranění rozporu vyplatí Ministerstvo financí 

tyto příspěvky zpětně § 20 odst. 11. Velmi zajímavé je stanovení příspěvků v roce 

konání voleb do Poslanecké sněmovny, senátu, zastupitelstev krajů a zastupitelstva 

hlavního města Prahy. V takovém případě „se propočítávají roční státní příspěvky za 

každé volební období zvlášť“. To znamená, že „straně a hnutí náleží měsíčně jedna 

dvanáctina propočteného ročního státního příspěvku“. V měsíci, kdy se konají volby 

„strany a hnutí obdrží státní příspěvky propočteny z výsledku voleb toho volebního 

období“, které z období bude pro stranu a hnutí výhodnější za to dostane strana a hnutí 

příspěvek. V případě, že se rozpustí Poslanecká sněmovna nebo jsou vyhlášeny nové 

volby do zastupitelstev krajů či do zastupitelstva hlavního města Prahy, náleží stranám 

všechny příspěvky, a to v poměrné výši ještě za měsíc, ve kterém k daným 

skutečnostem došlo. Pokud se „uprázdní“ mandát poslance, člena zastupitelstva kraje 

či člena zastupitelstva hlavního města Prahy a na takto uprázdněný mandát není 

náhradník, popřípadě dojde-li k zániku mandátu senátora, náleží straně příspěvky 

v poměrné výši, a to za měsíc v němž tato skutečnost nastala § 20 odst. 12. Jak je již 

z předchozího textu zřejmé, tak příspěvky stranám vyplácí Ministerstvo financí, a to 

následovně. Co se týče příspěvku na činnost, je tento příspěvek vyplácen „na žádost 

strany a hnutí po celé volební období každoročně“. Vyplácí se čtyřikrát do roka ve 

čtvrtletních splátkách pozadu. Splátku příspěvku na činnost je možné vyplatit poté, co 

Úřad pro dohled nad hospodařením politických strana a politických hnutí potvrdí 
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Ministerstvu financí, že výroční finanční zpráva strany a hnutí byla předložena 

v zákonné lhůtě a že je úplná, dle § 19h, je lhůta pro předložení výroční finanční zprávy 

1. dubna. Termíny čtvrtletních splátek jsou následující první splátka do 15. dubna, 

druhá splátka do 30. června, třetí splátka do 15. října a čtvrtá splátka do 1. prosince, 

přičemž je nutno podat žádost na každou splátku zvlášť § 20a odst. 1. Ministerstvo 

financí může splátku příspěvku na činnost pozastavit, pokud výroční finanční zpráva 

nebyla předložena Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických 

hnutí nebo je tato zpráva dle zjištění Úřadu neúplná, a nebo „byla podána žaloba podle 

§ 15 (tento paragraf upravuje rozpuštění stran a hnutí a pozastavení jejich činnosti)     

§ 20a odst. 2. Ministerstvo financí může vyplácení příspěvku opět obnovit za 

předpokladu že je výroční finanční zpráva předložena Úřadu a je Úřadem shledána 

jako úplná, právní moci nabude rozhodnutí soudu, který rozhodl o zamítnutí návrhu na 

pozastavení činnosti strany  a hnutí, či návrhu na rozpuštění strany a hnutí, „aniž je 

jejich činnost pozastavena, a nebo byla činnost opět obnovena dle (§ 14 odstavce 3) 

  

 Straně či hnutí vzniká „nárok na příspěvek na podporu činnosti politického 

institutu,“ a to za podmínek, že za danou stranu byl alespoň ve dvou z posledních tří 

po sobě jdoucích volebních obdobích Poslanecké sněmovny, a to včetně období právě 

probíhajícího zvolen alespoň jeden poslanec. Jak již vyplývá z názvu tohoto příspěvku 

je povinností strany nebo hnutí, aby byla zakladatelem nebo členem politického 

institutu. Takto obdržený příspěvek slouží pouze na úhradu výdajů na činnosti 

politického institut § 20 odst. 1. Tento příspěvek je ve výši 10% z celkového příspěvku 

straně či hnutí náležející § 20 odst., 8 § 20a odst. 4. Příspěvek na podporu činnosti 

politického institutu se vyplácí na žádost strany a hnutí ve dvou pololetních splátkách 

a stejně jak je tomu u příspěvku na činnost i tyto splátky jsou uskutečňovány pozadu 

po celé volební období. Zároveň platí, že příspěvek na podporu činnosti politického 

institutu není možno vyplatit dříve, než-li je vyplacen příspěvek na činnost § 20a odst. 

3.   

 Příspěvek na úhradu volebních nákladů se týká pouze voleb do Poslanecké 

sněmovny a Evropského parlamentu. Za každý obdržený hlas dostane politický subjekt 

u voleb do Poslanecké sněmovny ze státního rozpočtu 100 Kč, pokud dosáhl alespoň 

volebního výsledku 1,5% § 85. U voleb do Evropského parlamentu dostane 30 Kč 

každý subjekt, který získal alespoň 1% hlasů § 65                                                                                              
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Zdroje: 424/1991 Sb. Zákon o sdružování v politických stranách a v politických 

hnutích. Zákony pro lidi - Sbírka zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném 

znění [online]. Copyright © [cit. 02.05.2018]. Dostupné 

z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-424 (§ 20);  

3.2 Členské příspěvky 

 Při financování politických stran a hnutí členskou základnou pomocí členských 

příspěvků se vychází ze stanov stran a hnutí, které upravují výši členských příspěvků. 

Konkrétní výši příspěvků u námi analyzované strany se budeme zabývat v následující 

kapitole. Strany pak v návaznosti na stanovy také často uzavírají různé smlouvy o 

příspěvcích v případě zvolení jimi navrhovaných kandidátů ve volbách všech úrovní 

od voleb do zastupitelstev obcí až po volby do Evropského parlamentu. Bohužel 

z našeho hlediska je tato informaci spíše třešinkou na dortu, protože takovéto smlouvy, 

které zpravidla bývají uzavírané již v době, kdy je daný člověk napsán na kandidátce 

jsou vnitrostranickými dokumenty, a jako takové jsou neveřejné.  

3.3 Dary a bezúplatná plnění 

 § 18 odst. 1 upravuje od koho strany a hnutí nesmějí přijmout dar nebo jiné 

bezúplatné plnění. Strany a hnutí nesmějí od jedné fyzické či právnické osoby přijmout 

dar nebo jiné bezúplatné plnění přesahující částku 3 milióny korun ročně. V případě, 

že členský příspěvek některého ze členů strany převýší hodnotu 50000 Kč je i tento 

příspěvek považován za dar § 18 odst. 2.  Pokud by byla tato hodnota překročena 

musí být nadbytečná částka vrácena dárci nebo převedena do státního rozpočtu § 18 

odst. 3. Zákon také vymezuje okruh subjektů, od kterých politické strany a hnutí 

nesmějí přijímat dary ani bezúplatná plnění. Pokud dar převyšuje hodnotu 1 000 Kč 

může jej strana a hnutí přijmout pouze na základě písemné smlouvy § 18 odst. 5 

 

 

 

 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-424
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Tab. 3.2 Přehled subjektů, od kterých nemohou politické subjekty přijmout dary 

 

 

Zdroj: Zdroj: Zákon č. 424 ze dne 2. října 1991 o sdružování v politických stranách 
a v politických hnutích In: Sbírka zákonů České republiky, 1991, částka 81. 
Dostupný také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-424#f1372695. ISSN 1211-
1244, § 18 odst. 1, vlastní tvorba dle uvedeného zdroje 

 

3.4 Příjmy z účasti na podnikání jiných právnických osob 

Podle § 17 odst. 2 Nesmí politické subjekty vlastním jménem podnikat. Strana nebo 

hnutí může založit obchodní společnost nebo družstvo nebo být společníkem či 

členem již založené obchodní společnosti nebo družstva pouze v případech, jsou-li 

výlučným předmětem jejich činnosti tyto následující činnosti podle § 17 odst. 3. 

• provozování vydavatelství, nakladatelství, tiskáren, rozhlasového nebo 

televizního vysílání,  

• publikační a propagační, 

•  pořádání kulturních, společenských a jiných akcí,  

•  výroba a prodej předmětů, které propagují program a činnost daného 

politického subjektu  

 

Subjekty, od nichž nesmějí politické strany a hnutí přijímat dary a bezúplatná 
plnění 

 

a) Od státu nestanoví-li jinak zákon 

b) Od příspěvkové organizace 

c) Od obce, městské části či obvodu a kraje 

d) Od dobrovolného svazku obcí 

e) Od státního podniku, pokud přesahuje účast státu v podniku nad 10% 

f) Od právnické osoby, obce, městské části a kraje s majetkovou účastí nad 10% 

g) Od obecně prospěšných společností, politických institutů a ústavů 

h) Z majetku svěřeneckého fondu 

i) Od jiné právnické osoby, pokud tak stanoví jiný předpis 

j) 
Od zahraniční právnické osoby s výjimkou politické strany a fundace zřízené k 
veřejné prospěšnosti 

k) 
Od fyzické osoby, která není občanem ČR, pokud nemá právo na území ČR volit 
do Evrop. Parlamentu 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-424#f1372695
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  Zdroje: Zákon č. 424 ze dne 2. října 1991 o sdružování v politických stranách 

a v politických hnutích.ln: Sbírka zákonů České republiky, 1991, částka 81. Dostupný 

také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-424#f1372695. ISSN 1211-1244; § 17 

3.5 Vývoj členských základen současných parlamentních politických stran  

 V následující podkapitole se podíváme na vývoj členských základen námi 

vybraných politických stran za posledních několik let. Vzhledem k největšímu počtu 

politických stran a hnutí zastoupených v Poslanecké sněmovně od roku 1990 bude 

tento přehled přinejmenším zajímavý. Jednotlivé politické subjekty si nebudeme 

v následujících podkapitolách definovat z politologického hlediska. V těchto 

podkapitolách se podíváme pouze na vývoj jejich členských základen. Pokusíme se 

predikovat možný vývoj členských základen jednotlivých politických stran a hnutí 

vzhledem k současným trendům. Podrobněji budeme zkoumat členskou základnu 

KSČM na kterou je naše práce zaměřena. 

3.5.1 KSČM  

     Největší úbytek členské základny nastává právě u KSČM, tento úbytek je 

způsoben především vysokým věkovým průměrem členské základny, který je 

v současné době přes 70 let i navzdory přijímání nových členů se nedaří tento úbytek 

efektivně zastavit. Údaje jako jsou například počty základních organizací KSČM jsou 

vydávány v tzv. „zprávě o činnosti KSČM“, takováto zpráva není v aktuální podobě 

dostupná, zprávy, které jsou dostupné jsou příliš zastaralé a z našeho hlediska tudíž 

nepodstatné, je ale logicky vyvoditelné, že vzhledem k snižující se členské základně 

se snižuje i počet základních organizací KSČM. Stejně tak jsou nedostupná data o 

gendrovém složení členské základny strany. Přesto je právě KSČM, která vykazovala 

k 31.12.2017 37 402 členů nejpočetnější stranou v České republice. Vysoký věkový 

průměr znemožňuje akceschopnost členské základny jako celku. Problému získávání 

nových, především mladých členů se strana věnuje již několik let, ale stále se jí nedaří 

tento problém vyřešit. Nutno dodat, že současná KSČM si přenáší značnou část 

členské základny z předlistopadové Komunistické strany Československa. 

V následující tabulce se podíváme na vývoj členské základny KSČM od roku 2003 až 

do současnosti. V roce 2016 jsou údaje nedostupné a jsou stanoveny odhadem a na 

základě informací stranických orgánů. 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-424#f1372695
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Tab. 3.3 Vývoj členské základny KSČM v letech 2003 až 2017  

Rok Počet členů 

2003 100 781 

2004 94 396 

2005 88 081 

2006 82 894 

2007 77 115 

2008 71 823 

2009 66 627 

2010 61 990 

2011 56 763 

2012 53 479 

2013 50 353 

2014 46 845 

2015 46 994 

2016 40 000 

2017 37 402 

 

Zdroj: Komunistická strana Čech a Moravy – Wikipedie. [online]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Komunistick%C3%A1_strana_%C4%8Cech_a_Moravy, 

vlastní tvorba na základě uvedeného zdroje. 

 Co se týče vzdělání členské základny jsou tyto údaje nedostupné, anebo jsou 

velmi těžko ověřitelné. Podíváme se proto na reprezentativní vzorek a tím bude 

v našem případě 23 členný Okresní výbor KSČM ve Frýdku – Místku. V tomto výboru, 

který byl potvrzen okresní konferencí dne 20. ledna 2018 je zastoupeno 12 lidí se 

vysokoškolským vzděláním, 5 lidí se středoškolským vzděláním, 5 lidí se středním 

odborným vzděláním – vyučením a 1 se vzděláním základním. A protože ekonomie 

jsou především čísla je dobré vyjádřit si zastoupení jednotlivých kategorií i 

procentuálně, přičemž budeme zaokrouhlovat na dvě desetinná místa: vysokoškolsky 

vzdělaní 52,17 %, středoškolsky vzdělaní 21,74%, středně odborně vzdělaní – vyučení 

21,74% a se základním vzděláním 4,35%.  

 

Zdroj: [online]. Copyright © 2018 eStranky.cz [cit. 02.05.2018]. Dostupné z: 

http://www.ovkscmfm.estranky.cz/clanky/clenove-ov-kscm-frydek-mistek/  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Komunistick%C3%A1_strana_%C4%8Cech_a_Moravy
http://www.ovkscmfm.estranky.cz/clanky/clenove-ov-kscm-frydek-mistek/
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 Po analýze členské základny KSČM se můžeme podívat na další strany a hnutí. 

Strany a hnutí budeme analyzovat podle jejich výsledků v posledních volbách do 

Poslanecké sněmovny, a to sestupně od vítěze voleb až po ty, kteří těsně překročili 

5% hranici nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny. 

3.5.2 ANO  

 Jeden z mála politických subjektů, u kterých neplatí současný trend úbytku 

členské základny. Po svých volebních úspěších, kterým se ale nyní věnovat 

nebudeme, hnutí ANO zaznamenalo nárůst členské základny. V roce 2013 toto hnutí 

začínalo zhruba s 550 členy. V současné době má okolo 2850 členů. Největší počet 

přihlášek byl evidován v roce 2014, „kdy se přihlásilo bezmála 1300 lidí“. Hnutí se daří 

oslovovat ke vstupu lidi napříč generacemi, což se jiným politickým subjektům již 

dlouhodobě nedaří. 

Zdroj: Tisíce členů stran mizejí. Umírají nebo vracejí legitimace| E15.cz. Politika, 

ekonomika, byznys, události - Zprávy | E15.cz [online]. Copyright © 2001 [cit. 

02.05.2018]. Dostupné z:http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/tisice-clenu-stran-mizeji-

umiraji-nebo-vraceji-legitimace-1329125 

3.5.3 ODS  

 Při založení ODS, tj. roce 1991 v měli Občanští demokraté zhruba 18 500 

straníků. V dalším roce se stav členské základny zvedl na 23 tisíc členů. Po krizi, 

kterou strana prošla v letech 1997-98 jí opustilo velké množství členů, v té době bylo 

držitelem členské legitimace ODS zhruba 16 tisíc lidí. Navzdory krizi i tzv. „Opoziční 

smlouvě“ se počet členů v roce 1999 opět zvedl na číslo 19 300. Růst členské základny 

pokračoval a například v roce 2004 měli ODS již 23 138 členů a členská základna 

rostla dál, rekordního čísla 31 011 členů dosáhla v roce 2010. Více členů v historii ODS 

neměla nikdy předtím, ani potom. Ve stejném období, tj. mezi léty 2010-2011 

zaznamenala ODS i největší úbytek členstva, strana přišla o 3 363 členů. Od té doby 

stav členské základny klesá. Kromě hluboké krize, do které se strana propadla za tzv. 

„Nečasovy“ vlády a kdy její volební výsledky značně oslabily stojí jistě za úbytkem 

členů i vznik konkurence v podobě TOP 09, která ve své době přetáhla jak spoustu 

voličů, tak i členů ODS. Podle internetových zdrojů samotné ODS je stav členské 

základny k 15. 5. 2017, tedy ještě v termínu před konáním voleb do Poslanecké 

sněmovny 14 005 členů. Vzhledem k výsledku posledních voleb do Poslanecké 

http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/tisice-clenu-stran-mizeji-umiraji-nebo-vraceji-legitimace-1329125
http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/tisice-clenu-stran-mizeji-umiraji-nebo-vraceji-legitimace-1329125
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sněmovny a nárůstu volebního výsledku ODS je pravděpodobné, že její členská 

základna bude stagnovat a nebude nyní docházet k masivnímu úbytku členstva. 

Zdroje: [online]. Copyright © [cit. 02.05.2018]. Dostupné z: 

http://www.cevro.cz/web_files/soubory/ctrnacni-deniky/2014/14denik_15_2014.pdf; 

MojeODS. MojeODS [online]. Copyright © ODS 1991 [cit. 02.05.2018]. Dostupné z: 

https://moje.ods.cz/ 

3.5.4 Piráti 

 Další stranou, o které neplatí, že její členská základna se čím dál tím více 

snižuje je sněmovní nováček Česká pirátská strana. Strana zaznamenala poprvé větší 

volební úspěch v loňských sněmovních volbách. Před těmito volbami se její členská 

základna pohybovala okolo 500 členů. Po výrazném volebním úspěchu se ale 

k pirátům hlásí počet lidí, jejichž počet až dvojnásobně překračuje členskou základnu, 

kterou měli Piráti před volbami do Poslanecké sněmovny. Současný stav členské 

základny Pirátů není známý, ale je velice pravděpodobné, že strana, které přilákala 

především prvovoliče bude svou členskou základnu navyšovat. 

Zdroj: K Pirátům se hlásí rekordní počet zájemců o členství – Echo24.cz. Echo24.cz- 

Názorový deník [online]. Copyright © Echo Media, a.s. [cit 02.05.2018]. Dostupné z: 

https://echo24.cz/a/pnaYK/k-piratum-se-hlasi-rekordni-pocet-zajemcu-o-clenstvi 

3.5.5 SPD 

 Strana, které stejně jako Pirátům členská základna roste. Na rozdíl od Pirátů 

SPD zaznamenala svůj první volební úspěch již o rok dřív a to ve volbách do krajských 

zastupitelstev na podzim 2016. Údaje ohledně počtů členů této strany jsou 

přinejmenším těžko ověřitelné, podle samotné SPD má okolo 1200 řádných členů, 

4000 čekatelů a přibližně 12 000 zájemců o členství. Informace o současném přesném 

počtu členů strany je pravděpodobně dohledatelné pouze v interních stranických 

materiálech. Vedení samo tvrdí, že počet členů strany je dnes okolo 10 000. 

 

Zdroj: [online]. Dostupné z: https://www.zpravy.idnes.cz/politika-politicke-strany-

snemovna-clenove-pirati-spd-kscm-cssd-ano-1gu-

/domaci.aspx?c=A180212_171920_domaci_bja 

http://www.cevro.cz/web_files/soubory/ctrnacni-deniky/2014/14denik_15_2014.pdf
https://echo24.cz/a/pnaYK/k-piratum-se-hlasi-rekordni-pocet-zajemcu-o-clenstvi
https://www.zpravy.idnes.cz/politika-politicke-strany-snemovna-clenove-pirati-spd-kscm-cssd-ano-1gu-/domaci.aspx?c=A180212_171920_domaci_bja
https://www.zpravy.idnes.cz/politika-politicke-strany-snemovna-clenove-pirati-spd-kscm-cssd-ano-1gu-/domaci.aspx?c=A180212_171920_domaci_bja
https://www.zpravy.idnes.cz/politika-politicke-strany-snemovna-clenove-pirati-spd-kscm-cssd-ano-1gu-/domaci.aspx?c=A180212_171920_domaci_bja
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3.5.6 ČSSD 

 Jedna z tzv. „tradičních“ politických stran se potýká stejně jako například KSČM 

s dlouhodobým úbytkem členů, a stejně tak jako KSČM se jí tento propad nedaří 

doposud zastavit. Pokles členské základny může být kromě obecného „znechucení“ 

tzv. „tradičními politickými stranami zaviněn i obrovským propadem strany v loňských 

volbách do Poslanecké sněmovny. Strana, která byla ve sněmovních volbách v roce 

2013 na prvním místě se nyní umístila až na místě šestém. Sociální demokracii se 

podařilo překročit hranici 20 000 členů v roce 2008, tedy v roce, kdy se mluvilo 

v souvislosti s krajskými volbami o tzv. „Oranžovém tsunami“ strana tehdy zcela 

suverénně tyto volby ovládla, a to se projevilo i na nárůstu její členské základny. 

V dalším roce bylo držitelem stranické průkazky sociálně demokratické strany téměř 

25 000. Tehdy dosáhl počet členů ČSSD svého vrcholu. Poté začal početní stav 

členské základny postupně klesat ke konci roku 2016 měla strana 20 349 členů. Odliv 

členů se nezastavil a následně klesl pod 20 000 členů. Na konci roku 2017 teda 

sociální demokraté evidovali 18 967 straníků, přičemž je velmi pravděpodobné, že 

tento počet se i nadále bude snižovat. 

Zdroj: Počet členů ČSSD klesl po deseti letech pod dvacet tisíc | ParlamentníListy.cz 

– politika ze všech stran. Úvodní strana | ParlamentniListy.cz – politika ze všech 

stran Copyright © OUR MEDIA a.s. 2009 [cit. 02.05.2018]. Dostupné z: 

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Pocet-clenu-CSSD-klesl-po-deseti-

letech-pod-dvacet-tisic-524670 

3.5.7 KDU-ČSL 

 Další v řadě tzv. „tradičních“ politických stran. I když se na první pohled může 

zdát, že právě tuto stranu nemůže s ideologicky naprosto odlišnou KSČM nic spojovat 

opak je pravdou. Tyto dvě strany spojuje permanentní úbytek členstva, a to zhruba se 

stejnou intenzitou. Lidová strana byla jednou z mála stran, které byly organizovány i 

před listopadem 1989 v tzv. „Národní frontě“, proto si i ona nesla část členské základny 

z předlistopadové éry. V roce 1990 do ní vstoupilo množství nových členů. Členská 

základna v roce 1990 čítala téměř 97 tisíc členů. Od té doby však počet členů strany 

stále klesá, i přesto je dnes se svými zhruba 25 tisíci členy stranou s druhou největší 

členskou základnou hned po KSČM. Prognóza je podobná jako u KSČM a ČSSD 

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Pocet-clenu-CSSD-klesl-po-deseti-letech-pod-dvacet-tisic-524670
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Pocet-clenu-CSSD-klesl-po-deseti-letech-pod-dvacet-tisic-524670
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pokud se straně nepodaří oslovit mladší lidi je strana odsouzena k postupnému 

vymření. 

Zdroj: [online]  Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5ansk%C3%A1_a_demokratick%C

3%A1_unie_%E2%80%93_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_strana_lidov%C3%A1#

Od_roku_1990 

3.5.8 TOP 09 

 Strana, která ve své době přebírala voliče i členy ODS je nyní těsně nad 5% 

hranicí nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny. Její volební výsledky se odrážejí i 

v počtech členů této strany. Sestupnou tendenci je možno vidět právě v prostých 

číselných přehledech. V dubnu 2014 měla strana 3831 členů, o rok později to bylo 

3560 členů. Exodu napomohlo i zvolení Miroslava Kalouska, který v čele strany v roce 

2015 nahradil Karla Schwartzenberga, po tomto kroku opustilo stranu zhruba 10% 

jejich členů. Na konci roku 2016 měla strana 2839 členů, v první polovině roku 2017 

ze strany vystoupilo dalších 242 členů a tím se celkový stav členské základny snížil na 

2597. Další data nejsou dostupná, ale je velmi pravděpodobné, že členská základna 

bude i nadále klesat, protože dominantní roli na pravé straně politického spektra 

převzalo po několika letech opět ODS. 

Zdroje: [online] Dostupné z: https://zpravy.idnes.cz/pocet-clenu-cxz-

/domaci.aspx?c=A150401_183007_domaci_hv; 

[online] Dostupné z https://archiv.ihned.cz/c1-65790190-exodus-kvuli-kalouskovi 

3.5.9 STAN 

 Hnutí Starostové a nezávislí spolupracovalo po mnoho let právě s výše 

zmíněnou TOP 09 a poté co proběhly na jaře 2017 jednání o společné volební koalici 

s KDU-ČSL na podzimní volby do Poslanecké sněmovny se hnutí nakonec rozhodlo, 

že do sněmovních voleb bude kandidovat jako samostatný subjekt. V srpnu 2016 mělo 

hnutí 106 členů, vedle řádně registrovaných členů má hnutí pak také příznivce, kterých 

bylo v srpnu téhož roku 1348. Počet členů je víceméně stabilní. Zajímavostí, která 

určitě stojí za zmínku je, že registrovaní příznivci hnutí mají stejná práva jako členové, 

kromě možnosti kandidovat do čela krajské organizace a do předsednictva. Po 

https://zpravy.idnes.cz/pocet-clenu-cxz-/domaci.aspx?c=A150401_183007_domaci_hv
https://zpravy.idnes.cz/pocet-clenu-cxz-/domaci.aspx?c=A150401_183007_domaci_hv
https://archiv.ihned.cz/c1-65790190-exodus-kvuli-kalouskovi
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posledních volbách do Poslanecké sněmovny zaznamenali i Starostové a nezávislí 

mírný nárůst, do jejich hnutí se přihlásilo okolo 80 nových zájemců o členství. 

Zdroje: Místo členů nabírají některé strany registrované příznivce – Deník.cz. 

Deník.cz [online]. Copyright © [cit. 02.05.2018]. Dostupné 

z: https://www.denik.cz/z_domova/misto-clenu-nabiraji-nektere-strany-registrovane-

priznivce-20160821.html; 

K nováčkům ve sněmovně se hlásí stovky nových členů, tradiční strany naopak 

členové opouštějí | iROZHLAS – spolehlivé zprávy. iROZHLAS – spolehlivé a rychlé 

zprávy [online]. Copyright © 1997 [cit. 02.05.2018]. Dostupné z: 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/k-novackum-ve-snemovne-se-hlasi-stovky-

novych-clenu-tradicni-strany-naopak_1711121700_mis 

Obr. 3.1 Počet členů parlamentních politických stran v roce 2017 (grafické 

znázornění). 

  

Vlastní tvorba na základě výše uvedených údajů 

3.6 Charakteristika KSČM  

V současné době se jedná o levicovou parlamentní stranu, která je po posledních 

volbách do Poslanecké sněmovny, které proběhly 20. a 21. října 2017 zastoupena 15 

poslanci, má zastoupení ve všech krajských zastupitelstvech s celkovým počtem 

mandátů 86, přičemž v kraji Ústeckém má i post hejtmana Oldřicha Bubeníčka. 

V Evropském parlamentu má KSČM 3 zástupce. V Evropském parlamentu je strana 
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https://www.denik.cz/z_domova/misto-clenu-nabiraji-nektere-strany-registrovane-priznivce-20160821.html
https://www.denik.cz/z_domova/misto-clenu-nabiraji-nektere-strany-registrovane-priznivce-20160821.html
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/k-novackum-ve-snemovne-se-hlasi-stovky-novych-clenu-tradicni-strany-naopak_1711121700_mis
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/k-novackum-ve-snemovne-se-hlasi-stovky-novych-clenu-tradicni-strany-naopak_1711121700_mis
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součástí tzv. Evropské sjednocené levice – Severské zelené levice zkratka 

GUE/NGL. V zastupitelstvech obcí má 2564 zastupitelů z celkového počtu 62 300 v 

České republice. V Senátu Parlamentu České republiky má nyní jednoho zástupce. 

Stranickým tiskem jsou Haló noviny. Program KSČM vychází z marxistické ideologie 

otevřené dialogu s mezinárodním komunistickým a levicovým hnutím. 

V dlouhodobém horizontu je programovým cílem socialismus, který strana samotná 

chápe takto. Jak tvrdí program KSČM. Kdo jsme | Komunistická strana Čech a 

Moravy. [online]. Copyright © Echo Media, a.s. [cit. 02. 05. 2018]. Dostupné z: 

https://www.kscm.cz/cs/nase-strana/kdo-jsme „demokratickou společnost 

svobodných, rovnoprávných občanů, společnost politicky a hospodářsky pluralitní, 

postavená na maximální občanské samosprávě, prosperující a sociálně spravedlivá, 

pečující o zachování a zlepšování životního prostředí, zabezpečující lidem důstojnou 

životní úroveň a prosazující bezpečnost a mír“. Jelikož se jedná o bakalářskou práci 

ekonomického charakteru, nikoli charakteru politologického nebudeme se dále 

zabývat rozborem dialektického materialismu a marxistické ideologie, které tvoří 

základ ideologie prezentované KSČM. Strana samotná vznikla 31. března 1990 jako 

nástupnická organizace Komunistické strany Československa. V současnosti se řídí 

stanovami z IX. sjezdu, který proběhl v roce 2016. Stanovy jsou v souladu se 

zákonem č. 424/1991 Sb. Stanovy po posledním sjezdu konaném 21. dubna 2018 

nebyly aktualizovány. 

Zdroj: Komunistická strana Čech a Moravy – Wikipedie. [online]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Komunistick%C3%A1_strana_%C4%8Cech_a_Moravy 

3.7 Orgány řídící a kontrolující hospodaření KSČM 

 Kromě Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, 

který od svého vzniku na začátku roku 2017 kontroluje politické strany a hnutí, má 

každá strana nebo hnutí i vlastní vnitrostranický mechanismus, kterým kontroluje své 

hospodaření a který si nyní rozvedeme. Zabývat se organizační strukturou strany je 

zcela bezpředmětné proto uvedeme pouze strukturu hospodářskou. 

3.7.1 Hospodaření ZO KSČM 

 Hospodaření ZO je poměrně jednoduché většina ZO nedisponuje velkým 

majetkem. Každá ZO má svého hospodáře, který je zároveň členem výboru ZO. Výbor 

sestavuje podle vnitrostranických směrnic okresních výborů KSČM „a rozpočtových 

https://www.kscm.cz/cs/nase-strana/kdo-jsme
https://cs.wikipedia.org/wiki/Komunistick%C3%A1_strana_%C4%8Cech_a_Moravy


33 
 

pravidel návrh rozpočtu na kalendářní rok“. Zároveň „hospodaří se svěřeným 

majetkem KSČM“, a to v souladu s předpisy. 

3.7.2 Hospodaření OV KSČM a KV KSČM 

 OV/KV KSČM má svého hospodáře, který je obvykle v pracovním poměru 

s KSČM. Zprávu o hospodaření předkládá tzv. Okresní/Krajská Revizní Komise 

KSČM. Tuto zprávu předává ke schválení okresní/krajské konferenci, okresní/krajská 

konference také stanoví hlavní úkoly Okresní/Krajská Revizní Komise pro další 

období. 

3.7.3 Hospodaření ÚV KSČM 

 V čele hospodářské struktury strany stojí tzv. Ústřední Revizní komise. 

Předseda i členové komise jsou voleni sjezdem. Jejím hlavním úkolem je revidovat 

hospodaření všech vnitřních organizačních jednotek. „Vyjadřuje se k návrhům 

rozpočtů organizační jednotky ÚV KSČM“ a potažmo ke straně celé. Vyjadřuje se 

rovněž „k průběžným zprávám o jejich plnění k výroční finanční a inventarizační zprávě 

KSČM. Komise je zodpovědná přímo sjezdu, kterému předkládá zprávu ze své 

činnosti. Průběžně také informuje Ústřední a Výkonný výbor KSČM. Závěrem bychom 

měli dodat, že Revizní komise na všech úrovních se řídí tzv. „Statutem revizních 

komisí“, který je schvalován sjezdem. Jednotnost vedení účetnictví, jeho kontrolu a 

propojenost provádí ekonomické oddělení ÚV KSČM.  

Zdroj: Stanovy KSČM | Komunistická strana Čech a Moravy. [online]. Copyright © 

KSČM [cit. 08.05.2018]. Dostupné z: https://www.kscm.cz/cs/nase-

strana/dokumenty/stanovy/stanovy-kscm; VI – Vnitřní organizační struktura 

(Jednotky) KSČM 

 

 

 

 

https://www.kscm.cz/cs/nase-strana/dokumenty/stanovy/stanovy-kscm
https://www.kscm.cz/cs/nase-strana/dokumenty/stanovy/stanovy-kscm
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4. Analýza výroční finanční zprávy, hospodaření a 

financování konkrétní politické strany 

 Poslední kapitola bude praktická bude se skládat především z tabulek, které 

budeme analyzovat. V této poslední kapitole naší práce budeme analyzovat výroční 

finanční zprávy KSČM za roky 2016 a 2017. Tyto výroční finanční zprávy budeme mezi 

sebou porovnávat. Podíváme se na konkrétní výši státních, členských příspěvků a 

ostatních příjmů KSČM. Provedeme také vertikálně-horizontální analýzu na základě 

našich znalostí z některých již absolvovaných předmětů a uvedeme si některé 

ukazatele. 

4.1 Analýza výročních finančních zpráv KSČM  

 V této podkapitole se budeme zabývat analýzou výroční finanční zprávy KSČM 

za poslední dva roky, a to z toho důvodu, abychom mohli porovnat vývoj v hospodaření 

KSČM za tato dvě období. Rozebereme si jednotlivé části výroční finanční zprávy, 

jakou jsou například finanční výkazy, oceňování majetku, vedení mzdové evidence, 

nebo přehled přijatých darů a bezplatných plnění. Při analýze výročních finančních 

zpráv budeme postupovat chronologicky. 

4.1.1 Výroční finanční zpráva KSČM v roce 2016  

 Naše zpráva se skládá z šesti částí. Úvodní strana obsahuje informace jako 

jsou název strany, její sídlo, identifikační číslo politické strany/politického hnutí, 

kontaktní údaje, datum vydání výroční finanční zprávy (v našem případě 21. 3. 2017), 

razítka strany i nezávislého auditora a statutární orgány. Statutární orgán tvoří 

Výkonný výbor ÚV KSČM, který je zastoupený JUDr. Vojtěchem Filipem – předsedou 

strany a prvním místopředsedou strany Petrem Šimůnkem. Kontrolním orgánem je 

Ústřední Revizní Komise KSČM. První část: tuto část tvoří účetní výkazy obsaženy 

v účetní závěrce (rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha k účetní závěrce). Účetní 

závěrka je sestavována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. zákonem o účetnictví. 

„Účetní závěrka se přikládá v příloze k výroční finanční zprávě politické strany/hnutí.“ 

V tzv. příloze účetní závěrky se na jednotlivé výkazy podíváme podrobněji.  
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Rozvaha v plném rozsahu – údaje budou v celých tisíci korunách, ke dni 1.1.2016 a 

31. 12. 2016.  

Tab. 4.1 Rozvaha – aktiva v roce 2016 

AKTIVA 
Stav k prvnímu dni 
úč. období 

Stav k poslednímu 
dni úč. období 

A Dlouhodobý majetek celkem 104 941 104216 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1 510 1546 

2. Software    762 798 

4. Drobný dlouhodobý nehmotný 
majetek 218 218 

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný 
majetek 530 530 

II. Dlouhodobý hmotný majetek 
celkem 197 433 198081 

1. Pozemky 7 309 7790 

2. Umělecká díla, předměty a sbírky 195 196 

3. Stavby 158 027 164020 

4. Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 19 140 17231 

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 9028 8812 

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 3737 24 

III. Dlouhodobý finanční majetek 
celkem 3776 3776 

1. Podíly v ovládaných a řízených 
osobách 2135 2135 

3. Dluhové cenné papíry držené do 
splatnosti 1641 1641 

IV. Oprávky k dlouhodobému 
majetku celkem -97778 -99187 

2. Oprávky k softwaru -762 -727 

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému 
nehmotnému majetku -218 -218 

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému 
nehmotnému majetku -530 -530 

6. Oprávky ke stavbám -71928 -75244 

7. Oprávky k samostatným movitým 
věcem a souborům -15713 -14248 

10. Oprávky k drobnému 
dlouhodobému hmotnému majetku -8629 -8220 

B Krátkodobý majetek celkem 250822 238525 

II. Pohledávky celkem 7326 9012 

1. Odběratelé 2936 2279 

4. Poskytnuté provozní zálohy 3727 3446 

5. Ostatní pohledávky 310 306 

6. Pohledávky za zaměstnanci 171 90 
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AKTIVA 
Stav k prvnímu dni 
úč. období 

Stav k poslednímu 
dni úč. období 

8. Daň z příjmů - 2715 

11. Ostatní daně a poplatky - 3 

17. Jiné pohledávky 170 133 

18. Dohadné účty aktivní 12 40 

III. Krátkodobý finanční majetek 
celkem 242095 228667 

1. Pokladna 5562 2727 

2. Ceniny 21 50 

3. Účty v bankách 236512 225890 

IV. Jiná aktiva celkem 1401 846 

1. Náklady příštích období 1325 671 

2. Příjmy příštích období 76 175 

AKTIVA CELKEM 355 763 342741 
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Tab. 4.2 Rozvaha – pasiva v roce 2016 

PASIVA 
Stav k prvnímu dni 
úč. Období 

Stav k poslednímu 
dni úč. období 

A Vlastní zdroje celkem 346 364 335308 

I. Jmění celkem 210224 208350 

1. Vlastní jmění 188274 188567 

2. Fondy 21964 19779 

3. Oceňovací rozdíly z přecenění 
finančního majetku a závazků 4 4 

II. Výsledek hospodaření celkem 136140 126958 

1. Účet výsledku hospodaření - -9182 

2. Výsledek hospodaření ve 
schvalovacím řízení 22177 - 

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 
z minulých let 113973 136140 

B Cizí zdroje celkem 9400 7433 

III. Krátkodobé závazky celkem 8877 6241 

1. Dodavatelé 810 738 

3. Přijaté zálohy 53 28 

4. Ostatní závazky 50 18 

5. Zaměstnanci 1690 2965 

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 1014 15 

7. Závazky k institucím sociálního 
zabezpečení a veřejného 1105 1157 

8. Daň z příjmů 2598 - 

9. Ostatní přímé daně 290 341 

10. Daň z přidané hodnoty 40 34 

11. Ostatní daně a poplatky 2 - 

17. Jiné závazky 544 284 

22. Dohadné účty pasivní 681 661 

IV. Jiná pasiva celkem 523 1192 

1. Výdaje příštích období 510 1155 

2. Výnosy příštích období 13 37 

PASIVA CELKEM 355 764 342741 

 

.  

 V rozvaze dodrženo základní bilanční pravidlo, tj. Aktiva = Pasivům, rozdíl, který 

je u stavu k prvnímu dni účetního období je pravděpodobně způsoben, tím, že jsou 

všechny částky udávaný v tisících korunách. Údaje z rozvahy byly zkontrolovány 

pomocí funkce suma v Excelu. V příloze k účetní závěrce jsou údaje z rozvahy 

k poslednímu dni rozvedeny podrobněji. Položka samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí je rozčleněna na dílčí části. Těmito dílčími částmi jsou Stroje, přístroje 
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a zařízení zachyceny na účtu 022001, jejich počáteční stav v tisíci korunách činí 6 388 

a konečný stav v tisíci korunách je 4 983. Dopravní prostředky účet 022002, 

počáteční stav v tisíci korunách činí 11 695 a končený stav v tisíci korunách 11 191. 

Inventář účet 022003+4, počáteční stav v tisíci korunách 1 057 a konečný stav v tisící 

korunách 1 057. Stav nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku je 24 tis. Kč. 

Stav dlouhodobého drobného hmotného majetku (tj. majetek do 40 tisíc korun) 8 812 

tis. Kč. Pořizovací cena hmotného i nehmotného dlouhodobého majetku je 199 627 

tis. Kč. Oprávky hmotného, nehmotného dlouhodobého majetku jsou 99 187 tis. Kč 

Zůstatková cena dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku činí 100 440 tis. Kč. 

Odpisy a zůstatková cena prodaného majetku byly v úhrnné hodnotě 4 783 983,40 Kč. 

Nejvýznamnější přírůstky v rozvaze nastaly na účtu 031 Pozemky (zakoupení 

pozemku v Sokolově za 488 tis. Kč) a na účtu 021 Stavby (zhotovení výtahů v budově 

ÚV KSČM za 5 047 tis. Kč). Dlouhodobý finanční majetek je představován podíly, tedy 

akcie FUTURA a.s., a ostatními dlouhodobými cennými papíry a vklady. Závazky vůči 

zaměstnancům jsou za prosinec 2016. Ostatní informace uvedené v příloze k účetní 

závěrce vztahující se k rozvaze jsou již obsaženy i v rozvaze samotné, proto nemá 

smysl je dále rozvádět. 
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 Výkaz zisků a ztrát – údaje v celých tisíci korunách, údaje ke dni 31. 12. 2016 

za rok 2016 celkem. Na rozdíl od rozvahy se výkaz zisků a ztrát nebo-li výsledovka 

nedělá k počátku a konci účetního období, ale je rozdělena podle tzv. činností na 

činnosti hlavní a hospodářskou.  

Tab. 4.3 Výkaz zisků a ztrát – náklady v roce 2016 

NÁKLADY 
ČINNOSTI 

Hlavní Hospodářská Celkem 

I. Spotřebované nákupy celkem 17059 4867 21926 

1. Spotřeba materiálu 12059 773 12832 

2. Spotřeba energie 5000 4094 9094 

II. Služby celkem 53267 6168 59435 

5. Opravy a udržování 3555 2675 6230 

6. Cestovné 2156 4 2160 

7. Náklady na reprezentaci 4542 - 4542 

8. Ostatní služby 43014 3489 46503 

III. Osobní náklady celkem 46637 6097 52734 

9. Mzdové náklady 36742 5129 41871 

10. Zákonné sociální pojištění 9006 968 9974 

11. Ostatní sociální pojištění 97 - 97 

12. Zákonné sociální náklady 723 - 723 

13. Ostatní sociální náklady 69 - 69 

IV. Daně a poplatky celkem 1317 897 2214 

14. Daň silniční - 16 16 

15. Daň z nemovitosti 124 118 242 

16. Ostatní daně a poplatky 1193 763 1956 

V. Ostatní náklady celkem 5108 315 5423 

17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 23 65 88 

18. Ostatní pokuty a penále 4 - 4 

19. Odpis nedobytné pohledávky 1170 41 1211 

20. Úroky 1 2 3 

21. Kursové ztráty 5 - 5 

23. Manka a škody 38 - 38 

24. Jiné ostatní náklady 3867 207 4074 

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a op. 
položek 2937 1847 4784 

25. Odpisy dlouhodobého nehmotné a hmotného maj. 2931 1847 4778 

26. Zůstatková cena prodaného dlouho. nehm. a hm. 
mj. 6 - 6 

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 938 - 938 

32. Poskytnuté členské příspěvky 938 - 938 

NÁKLADY CELKEM 127263 20191 147454 
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Tab. 4.4 Výkaz zisků a ztrát – výnosy v roce 2016 

VÝNOSY 
ČINNOSTI 

Hlavní Hospodářská  Celkem 

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem - 26734 26734 

2. Tržby z prodeje služeb - 26734 26734 

IV. Ostatní výnosy celkem 5328 44 5372 

13. Ostatní pokuty a penále - 5 5 

15. Úroky 230 21 251 

16. Kursové zisky 8 - 8 

17. Zúčtování fondů 4561 - 4561 

18. Jiné ostatní výnosy 629 18 647 

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a 76 - 76 

19. Tržby z prodeje dl. hmot. a nehmot. maj. 76 - 76 

VI. Přijaté příspěvky celkem 27687 - 27687 

27. Přijaté příspěvky (dary) 10901 - 10901 

28. Přijaté členské příspěvky 16786 - 16786 

VII. Provozní dotace celkem 79445 - 79445 

29. Provozní dotace 79445 - 79445 

VÝNOSY CELKEM 112536 26778 139314 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním -14727 6587 -8140 

34. Daň z příjmů - 1042 1042 

D. Výsledek hospodaření po zdanění -14727 5545 -9182 

 

 

 Z výkazu zisku a ztrát je patrné, že KSČM zaznamenala v roce 2016 ztrátu. Na 

tuto ztrátu mají dominantní vliv dva faktory, a to je neustálý pokles členských příspěvků 

vlivem úbytku členské základny a špatný volební výsledek v tehdejších volbách do 

zastupitelstvem krajů. Tak jako k rozvaze je v příloze k účetní závěrce detailnější 

pohled na výkaz zisků a ztrát. „Příjmy za pronájmy nemovitostí a s tím související 

poskytnuté služby byly v roce 2016 ve výši 26 408 305,54 Kč, nutno dodat, že se jedná 

vedle příspěvků ze státního rozpočtu a členských příspěvků o jeden z hlavních příjmů 

strany. Z konání akcí strana utržila 325 981 Kč, z prodeje majetku (prodej vozidel a 

nemovitostí 76 218 Kč, přijaté úroky z bankovních účtů a smluvní penále 256 242,22 

Kč. I když příjmy v podobě členských příspěvků a příspěvků ze státního rozpočtu jsou 

uvedeny již ve výkazu zisků a ztrát je nutno si uvést vzhledem k jejich důležitosti jejich 

přesnou výši. Členské příspěvky v roce 2016 činily 16 785 613 Kč. Podle článku 88 

stanov KSČM musí člen v ZO, které je členem platit členský příspěvek ve výši 0,5% 

z čistého měsíčního příjmu. Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních 
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nákladů a na činnost KSČM ze státního rozpočtu činil 79 445 000 Kč. Toto číslo je 

nižší o 3 800 tis. Kč nižší oproti předchozímu roku 2015, a to dle výsledku voleb do 

krajských zastupitelstev, ve kterých se počet krajských zastupitelů za KSČM snížil ze 

182 na 86 zastupitelů. U nákladů na opravy a udržování a které činí celkem 6 230 tis. 

Kč jsou uvedeny některé příklady vynaložení těchto nákladů (oprava kotelny v budově 

ÚV 1 037 tis. Kč, oprava světlíku 1 056 tis. Kč, nátěr střechy a zábradlí 398 tis. Kč, 

dále se pak jedná o opravy budou okresních výborů strany – výměny oken, střechy, 

topení, vodoinstalace, elektroinstalace, stavební úpravy apod.). Náklady na ostatní 

služby, které jsou v hodnotě 46 503 tis. Kč byly vynaloženy například na (služby 

zabezpečující volební kampaň do Senátu a krajských zastupitelstev 22 676 tis. Kč, 

výkony spojů 2 193 tis. Kč, odborné služby 1695 tis. Kč, propagační služby a inzerce 

4 650 tis. Kč, zabezpečení sjezdu 1098 tis. Kč). „Mzdové náklady včetně odvodů 

sociálního a zdravotního pojištění byly v celkové výši 51 843 964 Kč“, ostatní sociální 

náklady činily 889 456,10 Kč. V roce 2016 měla KSČM 103 zaměstnanců na hlavní 

pracovní poměr, 180 na dohodu o provedení práce a 5 na dohodu o pracovní činnosti, 

tj. dohromady 288 zaměstnanců. Rozdíl je vidět u položky smluvní pokuty a úroky 

z prodlení, které jsou v rozvaze ve výši 88 tisíc korun a v příloze účetní závěrky ve výši 

93 tisíc korun. Poskytnuté příspěvky, které jsou v celkové hodnotě 938 229 Kč, a 

z nichž poskytla KSČM finanční výpomoc v celkové výši 665 066 Kč. Tato finanční 

výpomoc byla konkrétně využita na podporu dětských táborů a dětských organizací ve 

výši 288 032 Kč, zbylá část 367 034 Kč, byla určena sportovním a společenským 

klubům, či společenským sdružením. Odborové organizace bylo poskytnuto celkem 

223 503 Kč a členům KSČM 59 660 Kč. KSČM vynaložila na úhradu volebních 

nákladů do senátních a krajských voleb částku ve výši 27 437 688,92 Kč.  

 Vedle rozvahy a výkazu zisků a ztrát jsou v příloze účetní závěrky dále uvedeny 

tzv. ostatní položky mezi těmito položkami jsou fondy vedené v účetnictví v celkové 

výši 19 779 tis. Kč a jsou rozděleny následovně. Fond sociálních potřeb, tvorba a 

účelové čerpání z něj probíhá v souladu s uzavřenou kolektivní smlouvou. V roce 2016 

bylo do fondu převedeno 505 045 Kč, čerpáno bylo 55 063 Kč a zůstatek je ve výši 

971 tis. Kč. Fond oprav, z něhož je čerpáno na základě rozhodnutí vedoucího 

organizace a v souladu se zpracovaným statutem tohoto fondu. Do fondu bylo 

převedeno 1 542 700 Kč, čerpáno bylo 5 055 542,02 Kč. Zůstatek fondu je 2 705 tis. 

Kč. „Volební fond, tvorba a čerpání se řídí statutem volebního fondu“. Do fondu bylo 
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převedeno 644 569 Kč. Na volební kampaň bylo čerpáno 3 113 643,10 Kč, zůstatek 

činí 3939 tis. Kč. „Zajišťovací fond, jehož tvorba a čerpání se řídí rozhodnutím 

voleného statutárního orgánu.“ Do fondu bylo převedeno 17 160,44 Kč. Na pokrytí 

mzdových nákladů bylo čerpáno 230 000 Kč. Zůstatek je ve výši 11 166 tis. Kč. 

Rezervní fond, do něhož bylo převedeno 10 700 Kč a čerpáno z něj 44 929 Kč. 

Zůstatek činí 998 tis. Kč. Dále tato část přílohy k účetní závěrce obsahuje tyto 

informace. „Zisk za rok 2015 byl převeden na účet Nerozděleného zisku/ztráty 

minulého období“. KSČM je plátcem DPH podle zákona č. 588/1992 Sb. o DPH. 

„KSČM nemá žádné bankovní půjčky ani úvěry“. Daňové přiznání je podáváno 

prostřednictvím daňového poradce. „Po datu účetní závěrky nenastala žádná 

významná událost, která by údaje, uvedené v účetní uzávěrce, ovlivnila.“ Odměny 

auditorovi za rok 2016 byly v celkové výši 120 000 Kč. 

 K účetní závěrce náleží tzv. příloha k účetní závěrce, která tvoří druhou část 

výroční finanční zprávy. Příloha se skládá z několika částí, první část obsahuje obecné 

údaje, přičemž většinu z těchto údajů jsme si uvedli již výše. Z těch, co jsme neuvedli 

je důležité, že KSČM prohlašuje, že jako účetní jednotka strana vedla účetnictví a 

sestavila účetní závěrku „v souladu se zákonem 563/1991 Sb. o účetnictví v platném 

znění, vyhláškou 504/2002 Sb. a zákonem 424/1991 Sb. o sdružování v politických 

stranách v platném znění“. Z uvedených zákonů vychází stanovy strany, tak i 

Hospodářské směrnice včetně rozpočtů, na všech organizačních úrovních KSČM. 

V této části je také uvedeno, že mzdovou agentu pro KSČM zpracovala v roce 2016 

na základě Smlouvy o zpracování mezd FV ART, s.r.o., Politických vězňů 9, 110 01 

Praha 1. Další část přílohy se věnuje použitým účetním metodám a oceňováním. 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek: o hmotný majetek se jedná v případě, že 

jeho ocenění překročí částku 40 tisíc korun, ocenění nehmotného majetku v případě 

zřizovacích výdajů musí překročit cenu 60 tisíc korun. Oba druhy dlouhodobého 

majetku jsou odepisovány rovnoměrně dle zákona o dani z příjmů 586/92 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů. Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. „Jeho ocenění 

je v jednotlivých případech 10 tisíc korun a výše“. U hmotného majetku s nižší 

pořizovací cenou než 10 tisíc korun a jehož doba použitelnosti je kratší než jeden rok, 

tak je tento majetek považován za drobný hmotný majetek a účtuje se přímo do 

nákladů, analytický účet 501001. „Drobný dlouhodobý majetek nad 10 tisíc korun se 

odepisuje“. „Drobný dlouhodobý nehmotný majetek a jehož doba použitelnosti je delší 
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než jeden rok a zároveň ocenění je nižší než 60 tisíc korun v jednotlivém případě se 

eviduje.“ Nehmotný majetek s dobou použitelnosti kratší, než jeden rok se považuje 

za drobný nehmotný majetek a účtuje se přímo do nákladů, analytický účet 518004. 

K přepočtům cizí měny na českou se využívá denní kurz ČNB. Ke konci účetního 

období, tj. v našem případě k 31. 12. 2016 jsou „majetky a závazky v cizí měně 

přepočteny na českou měnu kurzem ČNB platným k 31. 12. 2016.“ V třetí části jsou 

uvedeny informace, které jsou již v rozvaze a výkazu zisku a ztrát, a proto nemá smysl 

se jimi dále zaobírat. Čtvrtá část představuje přehled o přijatých darech a dárcích. 

Většinu dárců dle výročních finančních zpráv tvoří funkcionáři KSČM (poslanci, krajští 

i komunální zastupitelé). Dělí se na peněžité dary od fyzických osob: 

a) peněžité dary do 50 000 Kč – bez přiložených darovacích smluv 

b) nad 50 000 Kč – na přiložené darovací smlouvy 

c) nepeněžité  

Dary od právnických osob 

a) peněžité 

b) nepeněžité 

 Pátá část obsahuje přehled o hodnotě majetku nabytém dědictvím, strana takto 

nabyla majetek v hodnotě 267 861 Kč. 

 Poslední šestá část je přehled o členech strany, kteří zaplatili členské příspěvky 

za rok 2016 ve vyšší hodnotě než 50 000 Kč, přičemž KSČM tento členský příspěvek 

v roce 2016 neobdržela. 

 

4.1.2. Výroční finanční zpráva KSČM v roce 2017 

 Analýza aktuální výroční finanční zprávy bude věcnější než analýza zprávy za 

rok 2016. V předchozí zprávě jsme si popisovali všechny její části vzhledem ke stejné 

struktuře zprávy v roce 2017 je zcela bezpředmětné tyto teoretické věci znovu 

rozvádět. Statutárními orgány zůstávají i nadále předseda strany JUDr. Vojtěch Filip a 

její první místopředseda Petr Šimůnek. Výroční finanční zpráva za rok 2017 byla 

vydána 20. 3. 2018. 
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 Rozvaha v plném rozsahu údaje v celých tisíci korunách ke dni 1. 1. 2017 a 31. 

12. 2017   

Tab. 4.5 Rozvaha – aktiva v roce 2017 

AKTIVA 
Stav k prvnímu dni 
úč. období 

Stav k poslednímu 
dni úč. období 

A Dlouhodobý majetek celkem 104 216 101981 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1 547 1547 

2. Software    798 798 

4. Drobný dlouhodobý nehmotný 
majetek 

218 218 

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný 
majetek 

530 530 

II. Dlouhodobý hmotný majetek 
celkem 

198 082 200489 

1. Pozemky 7 798 7798 

2. Umělecká díla, předměty a sbírky 196 244 

3. Stavby 164 020 166614 

4. Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 

17 231 17167 

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 8812 8666 

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 

24 - 

III. Dlouhodobý finanční majetek 
celkem 

3775 3275 

1. Podíly v ovládaných a řízených 
osobách 

2135 2135 

3. Dluhové cenné papíry držené do 
splatnosti 

1641 1141 

IV. Oprávky k dlouhodobému 
majetku celkem 

-99187 -103330 

2. Oprávky k softwaru -727 -763 

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému 
nehmotnému majetku 

-218 -218 

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému 
nehmotnému majetku 

-530 -530 

6. Oprávky ke stavbám -75244 -78747 

7. Oprávky k samostatným movitým 
věcem a souborům 

-14248 -14787 

10. Oprávky k drobnému 
dlouhodobému hmotnému majetku 

-8220 -8286 
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AKTIVA 
Stav k prvnímu dni 
úč. období 

Stav k poslednímu 
dni úč. období 

B Krátkodobý majetek celkem 238523 252051 

II. Pohledávky celkem 9011 6750 

1. Odběratelé 2279 1851 

4. Poskytnuté provozní zálohy 3446 2545 

5. Ostatní pohledávky 306 734 

6. Pohledávky za zaměstnanci 90 73 

8. Daň z příjmů 2715 1409 

11. Ostatní daně a poplatky 3 2 

17. Jiné pohledávky 133 136 

18. Dohadné účty aktivní 40 - 

III. Krátkodobý finanční majetek 
celkem 

228666 244658 

1. Pokladna 2727 1487 

2. Ceniny 50 52 

3. Účty v bankách 225890 243120 

IV. Jiná aktiva celkem 846 643 

1. Náklady příštích období 671 460 

2. Příjmy příštích období 175 183 

AKTIVA CELKEM 342 739 354032 
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Tab. 4.6 Rozvaha – pasiva v roce 2017 

PASIVA 
Stav k prvnímu dni 
úč. Období 

Stav k poslednímu 
dni úč. období 

A Vlastní zdroje celkem 335 308 345630 

I. Jmění celkem 208350 195254 

1. Vlastní jmění 188567 188591 

2. Fondy 19779 6660 

3. Oceňovací rozdíly z přecenění 
finančního majetku a závazků 4 4 

II. Výsledek hospodaření celkem 126958 150376 

1. Účet výsledku hospodaření - 23418 

2. Výsledek hospodaření ve 
schvalovacím řízení -9181 - 

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 
z minulých let 136140 125958 

B Cizí zdroje celkem 7431 8401 

III. Krátkodobé závazky celkem 6239 7227 

1. Dodavatelé 738 1042 

3. Přijaté zálohy 28 46 

4. Ostatní závazky 18 96 

5. Zaměstnanci 2965 2959 

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 15 12 

7. Závazky k institucím sociálního 
zabezpečení a veřejného 1157 1147 

9. Ostatní přímé daně 341 325 

10. Daň z přidané hodnoty 34 70 

17. Jiné závazky 284 169 

22. Dohadné účty pasivní 661 1362 

IV. Jiná pasiva celkem 1192 1174 

1. Výdaje příštích období 1155 1136 

2. Výnosy příštích období 37 37 

PASIVA CELKEM 342 739 354032 

 

.  

 V rozvaze je dodrženo základní bilanční pravidlo aktiva = pasivům, výsledky 

rozvahy byly ověřeny pomocí funkce suma v Excelu. V příloze k účetní závěrce jsou 

v obecných informacích a použitých účetních metodách a oceňování stejné informace 

jako za rok 2016. V příloze k účetní závěrce jsou údaje z rozvahy k poslednímu dni 

rozvedeny podrobněji. Položka samostatné movité věci a soubory movitých věcí je 
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rozčleněna na dílčí části. Těmito dílčími částmi jsou Stroje, přístroje a zařízení 

zachyceny na účtu 022001, jejich počáteční stav v tisíci korunách činí 4 983 a konečný 

stav v tisíci korunách je 4 821. Dopravní prostředky účet 022002, počáteční stav 

v tisíci korunách činí 11 191 a končený stav v tisíci korunách 11 335. Inventář účet 

022003+4, počáteční stav v tisíci korunách 1 057 a konečný stav v tisíci korunách 

1012. Pořizovací cena dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku činí 202 036 

tis. Kč. Zůstatková cena obou skupin dlouhodobého majetku je ve výši 98 705 tis. Kč. 

Odpisy a zůstatková cena prodaného majetku jsou v celkové výši 5 039 976 Kč. 

Nejvýznamnější přírůstky v rozvaze nastaly na účtu 032 Umělecká díla a předměty 

za pamětní desku v hodnotě 50 tis. Kč a na účtu 021 Stavby za zhotovení výtahů 

v budově Městského výboru v Brně za 882 tis. Kč a za zhotovení sociálních zařízení 

v budově ÚV KSČM v Praze za 1 107 tis. Kč. Dlouhodobý finanční majetek v úhrnné 

výši 3 275 tis. Kč je představován podílovými cennými papíry ve společnosti FUTURA 

a.s., a ostatními dlouhodobými cennými papíry a vklady. Co se týče pohledávek je 

oproti rozvaze navíc pouze informace o tzv. pohledávkách po splatností, tedy 

pohledávkami delšími než jeden rok, které jsou ve výši 343 518 Kč (z toho ÚV KSČM 

177 847 Kč). Závazky vůči zaměstnancům, které jsou v příloze účetní závěrky ve výši 

2 971 tis. Kč jsou mzdy za prosinec 2017. Ostatní informace jsou uvedeny v rozvaze. 

 Výkaz zisků a ztrát: – údaje v celých tisíci korunách, údaje ke dni 31. 12. 2016. 

Na rozdíl od rozvahy se výkaz zisků a ztrát nebo-li výsledovka nedělá k počátku a 

konci účetního období, ale je rozdělena podle tzv. činností na činnosti hlavní a 

hospodářskou. Rozdíly mezi zdrojem a našim zpracováním jsou způsobeny 

zaokrouhlením. 
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Tab. 4.7 Výkaz zisků a ztrát – náklady v roce 2017 

NÁKLADY 
ČINNOSTI 

Hlavní 
Hospodářsk
á Celkem 

I. Spotřebované nákupy celkem 12024 2787 14811 

1. Spotřeba materiálu 6241 555 6797 

2. Spotřeba energie 5782 2232 8014 

II. Služby celkem 53194 3560 56754 

5. Opravy a udržování 3125 807 3932 

6. Cestovné 1637 - 1637 

7. Náklady na reprezentaci 2952 - 2952 

8. Ostatní služby 45481 2753 48234 

III. Osobní náklady celkem 51458 1174 52632 

9. Mzdové náklady 40889 1037 41926 

10. Zákonné sociální pojištění 9773 137 9910 

11. Ostatní sociální pojištění 54 - 54 

12. Zákonné sociální náklady 663 - 663 

13. Ostatní sociální náklady 79 - 79 

IV. Daně a poplatky celkem 1273 495 1768 

14. Daň silniční - 16 16 

15. Daň z nemovitosti 331 23 354 

16. Ostatní daně a poplatky 943 455 1398 

V. Ostatní náklady celkem 4938 239 5177 

17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení - - 0 

19. Odpis nedobytné pohledávky 203 - 203 

20. Úroky 1 2 3 

21. Kursové ztráty 40 - 40 

24. Jiné ostatní náklady 4693 237 4930 

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a op. 
položek 3223 1817 5040 

25. Odpisy dlouhodobého nehmotné a hmotného 
maj. 3223 1817 5040 

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 1133 - 1133 

32. Poskytnuté členské příspěvky 1133 - 1133 

NÁKLADY CELKEM 127244 10071 137315 

 

. 

 

 



49 
 

 

 

Tab. 4.8 Výkaz zisků a ztrát – výnosy v roce 2017 

VÝNOSY 
ČINNOSTI 

Hlavní Hospodářská  Celkem 

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem - 25068 25068 

2. Tržby z prodeje služeb - 25068 25068 

IV. Ostatní výnosy celkem 16043 17 16060 

13. Ostatní pokuty a penále - 4 4 

15. Úroky 177 13 190 

16. Kursové zisky - - 0 

17. Zúčtování fondů 11095 - 11095 

18. Jiné ostatní výnosy 4771 - 4771 

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a 66 - 66 

19. Tržby z prodeje dl. hmot. a nehmot. maj. 66 - 66 

VI. Přijaté příspěvky celkem 23975 - 23975 

27. Přijaté příspěvky (dary) 9160 - 9160 

28. Přijaté členské příspěvky 14815 - 14815 

VII. Provozní dotace celkem 99710 - 99710 

29. Provozní dotace 99710 - 99710 

VÝNOSY CELKEM 139793 25084 164877 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 12550 15014 27564 

34. Daň z příjmů - 4146 4146 

D. Výsledek hospodaření po zdanění 12550 10868 23418 

 

 

 KSČM zaznamenala dle výkazu zisků a ztrát kladný výsledek hospodaření. 

Drobné rozdíly mezi originálem a námi zpracovanými tabulkami mohou být způsobeny 

zaokrouhlováním na tisíce korun. Příjmy z pronájmů nemovitostí a tím souvisejícími 

poskytnutými službami byly v roce 2017 v celkové výši 24 823 630,93 Kč. Z konání 

akcí strana utržila částku 243 890 Kč. Tržby za prodej majetku (vozidla a nemovitosti) 

byly ve výši 66 100 Kč. Přijaté úroky z bankovních účtů a smluvní penále činily                   

193 546,64 Kč. Členské příspěvky byly v roce 2017 v celkové výši 14 814 839 Kč. 

Z peněžních darů KSČM získala 9,159.676,06 Kč. Ze státního rozpočtu KSČM na 

úhradu volebních nákladů a na činnost KSČM činil celkem 99 710 000 Kč. V příloze 

účetní závěrky je uvedeno rovněž, že tento příspěvek je nižší oproti roku 2016 vlivem 

výsledků voleb do Poslanecké sněmovny na podzim roku 2017. Tomu se ale budeme 
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věnovat v další podkapitole, ve které budeme obě výroční finanční zprávy porovnávat. 

Navíc je v příloze účetní závěrky i informace o výši refundací mezd a plnění pojišťovny 

ve výši 608 215,45 Kč. Částka 3 931 tis. Kč, která se vztahuje k položce opravy a 

udržování byla využita například takto (oprava plynového bojleru v budově ÚV KSČM 

139 tis. Kč, oprava střešního pláště 62 tis. Kč. Oprava střechy a kanalizace ve Slaném 

484 tis. Kč. Dále se jedná o různé opravy na budovách okresních výborů). Částka            

52 822 tis. Kč jsou ostatní služby a příklady k této částce se vztahující vykázala KSČM 

za rok 2017 stejné jako za rok 2016, a to ve stejné výši. Náklady na mzdy zaměstnanců 

KSČM včetně sociálního a zdravotního pojištění v roce 2017 činily 51 836 487 Kč, 

ostatní sociální náklady pak byly ve výši 795 517,88 Kč. KSČM měla v roce 2017 

celkem 305 zaměstnanců z toho na hlavní pracovní poměr 106, na dohodu o 

provedení práce 196 a na dohodu o pracovní činnosti 3 zaměstnance (177 politických 

pracovníků, 66 odborných pracovníků a 62 techniko-hospodářských). KSČM poskytla 

příspěvky v celkové výši 1 133 494 Kč. Finanční výpomoc ve výši 777 900 Kč byla 

rozdělena následovně (dětským organizacím a na letní tábory 124 000 Kč, sportovním 

klubům a společenským klubům 454 900 Kč, Nemocnici Na Bulovce 100 000 Kč a 

Hospici Strom života taktéž 100 000 Kč). Odborovým organizacím bylo poskytnuto 183 

000 Kč a členům KSČM 171 504 Kč. Na úhradu volebních nákladů do Poslanecké 

sněmovny vynaložila KSČM částku 28 963 742,98 Kč. Fondy vedeny v účetnictví jsou 

v celkové výši 6 660 tis. Kč. Fond sociálních potřeb, tvorba a účelové čerpání z něj 

probíhá v souladu s uzavřenou kolektivní smlouvou. V roce 2017 bylo do fondu 

převedeno 480 922,59 Kč, čerpáno bylo 867 285,50 Kč a zůstatek je ve výši 584 tis. 

Kč. Fond oprav, z něhož je čerpáno na základě rozhodnutí vedoucího organizace a 

v souladu se zpracovaným statutem tohoto fondu. Do fondu bylo převedeno 1 559 096 

Kč, čerpáno bylo 843 808,22 Kč. Zůstatek fondu je 3 420 tis. Kč. „Volební fond, tvorba 

a čerpání se řídí statutem volebního fondu“. Do fondu bylo převedeno 103 119,30 Kč. 

Na volební kampaň bylo čerpáno 2 436 401,35 Kč, zůstatek činí 1 606 tis Kč. 

„Zajišťovací fond, jehož tvorba a čerpání se řídí rozhodnutím voleného statutárního 

orgánu.“ Do fondu bylo převedeno 1 782,43 Kč. Na pokrytí mzdových nákladů bylo 

čerpáno 118 232 Kč. Na nově zřízený mzdový fond bylo převedeno 10 mil. Kč. 

Zůstatek je ve výši 1 050 tis Kč. Rezervní fond, čerpáno bylo 998 tis. Kč a zůstatek 

byl nulový. Fond byl tím pádem zrušen. Následující informace například o převodu 

nerozděleného zisku jsou totožné s rokem 2016. KSČM nevyužila novinky od roku 

2017 a nezaložila žádný politický institut. Strana rovněž nemá podíl v žádných 
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obchodních společnostech nebo družstvech. Rozdělení přijatých darů je stejné jako ve 

výroční finanční zprávě v roce 2016. 

 

4.2 Komparace výročních finančních zpráv 

 Při komparaci budeme postupovat chronologicky a budeme zkoumat číselné 

údaje obou zpráv ke konci účetního období. Některé z těchto údajů využijeme při 

následné horizontálně – vertikální analýze. Obecné náležitostí jsou podobné. Rozdíl 

je v tom, komu jsou výroční finanční zprávy předkládány zpráva za rok 2016 byla 

předkládána Poslanecké sněmovně. Zpráva za rok 2017 je nově předkládána Úřadu 

pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. 

  Rozvaha aktiva (na konci roku): Dlouhodobý majetek v roce 2016: 104 941 tis. 

Kč, v roce 2017: 101 981 tis. Kč. Krátkodobý majetek v roce 2016: 238 525 tis. Kč a 

v roce 2017: 252 051 tis. Kč. V obou případech tvoří krátkodobý majetek většinu aktiv. 

 Rozvaha pasiva (na konci roku): Vlastní zdroje v roce 2016: 335 308 tis. Kč, 

v roce 2017: 345 630 tis. Kč. Cizí zdroje v roce 2016: 7 433 tis. Kč, v roce 2017: 8 401 

tis. Kč. Vlastní zdroje v roce 2016 i v roce 2017 tvoří většinu pasiv. 

 Ve výkazu zisků a ztrát je kromě samotných nákladů a výnosů důležitý výsledek 

hospodaření před zdaněním, daň z příjmu a výsledek hospodaření po zdanění.  

 Náklady v roce 2016 byly za hlavní činnost 127 263 tis. Kč a za hospodářskou 

činnost 20 191 tis. Kč součtem těchto dvou částek získáme celkové náklady o hodnotě 

147 754 Kč. V roce 2017 byly náklady za hlavní činnost 127 244 tis. Kč, za 

hospodářskou pak 10 071 tis. Kč. Celkové náklady činí za rok 2017 137 315 tis. Kč. 

 Výnosy v roce 2016 byly za hlavní činnost 112 536 tis. Kč a za hospodářskou 

činnost 26 778 tis. Kč součtem těchto dvou částek získáme celkové výnosy o hodnotě 

139 314 Kč. V roce 2017 byly výnosy za hlavní činnost 139 793 tis. Kč, za 

hospodářskou pak 25 084 tis. Kč. Celkové výnosy činí za rok 2017 164 877 tis. Kč. 

V roce 2016 byl výsledek před hospodařením za hlavní činnost – 14 727 tis. Kč, za 

činnost hospodářskou 6 587 tis. Kč po součtu těchto čísel nám vyjde výsledek 

hospodaření před zdaněním – 8 140 tis. Kč, po odečtení daně ve výši 1 042 tis. Kč je 

výsledek hospodaření po zdanění záporný ve výši - 9 182 tis. Kč. V roce 2017 byl 

výsledek před hospodařením za hlavní činnost 12 550 tis. Kč, výsledek činnosti 
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hospodářské byl 15 014 tis. Kč po součtu obou činností nám vyjde výsledek 

hospodaření před zdaněním 27 654 tis. Kč, po odečtení daně ve výši 4 146 tis. Kč je 

výsledek hospodaření po zdanění kladný ve výši 23 418 tis. Kč 

 Příloha účetní závěrky: nejvýznamnější přírůstky nastaly v obou letech na účtu 

021. V roce 2016 ve výši 5. 047 tis. Kč a v roce 2017 ve výši 1989 tis. Kč. Kromě účtu 

021 byly v roce 2016 nejvýznamnější přírůstky na účtu 032 v částce 488 tis. Kč a 

v roce 2017 byly nejvýznamnější přírůstky na účtu 032 v hodnotě 50 tis. Kč. 

Dlouhodobý finanční majetek je v obou letech představován podílovými cennými 

papíry ve společnosti Futura a.s. KSČM má v roce 2016 i 2017 uzavřené leasingové 

smlouvy na motorové vozidlo a rozmnožovací stroj. V roce 2017 klesly náklady na 

spotřebu materiálu z 12 832 tis. Kč na 6 797 tis. Kč. Pokles nákladů byl zaznamenán 

i u spotřeby energie z 9 094 tis. Kč na 8 014 tis. Kč. Oproti roku 2016 rovněž vzrostl 

počet zaměstnanců KSČM z 288 na 305 zaměstnanců. Navzdory tomu se snížily 

mzdové výdaje z 52 733 420 Kč v roce 2016 na 51 836 487 Kč v roce 2017. Příjmy 

strany v jednotlivých letech si uvedeme v následujících dvou tabulkách. Přehled o 

darech a dárcích za rok 2016 je členěn na několik částí (viz. Zpráva 2016). Přehled o 

darech v roce 2017 je v jedné souhrnné tabulce. V roce 2016 nabyla KSČM majetek 

dědictvím v hodnotě 287 861 Kč V roce 2017 KSČM nenabyla dědictvím žádný 

majetek. Poslední část je tvořena přehledem o členech, kteří přispěli na členských 

příspěvcích více než 50 000 Kč. V roce 2017 více než 50 000 Kč přispěla na členských 

příspěvcích ve výši 59 000 Kč Alena Nohavová z Třeboně. V roce 2016 tento příjem 

KSČM neměla. 
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Tab. 4.9 Přehled příjmů KSČM za rok 2016 

poř. 
číslo Název ukazatele KČ 

1 Příjmy celkem 139314958,25  

2 
Příspěvek ze státního rozpočtu ČR na úhradu 
volebních nákladů - 

3 
Příspěvek ze státního rozpočtu ČR na činnost strany a 
hnutí 79445000,00  

4 Členské příspěvky 16785613,00  

5 Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého 
majetku 26484523,54  

6A Smluvní pokuty a penále 5396,00  

6B Úroky z vkladů 250846,22  

7 
Příjmy z účasti na podnikání jiných právnických osob 
§17 odst. 3 zákona 424/1991 Sb. - 

8 
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, sportovních a 
jiných akcí 325981,00  

9 Dary a dědictví 10901197,92  

10 Půjčky a úvěry - 

11A Plnění pojišťovny a refundace mezd 191729,00  

11B Kurzové zisky 7936,30  

 

 

Tab. 4.10 Přehled příjmů KSČM za rok 2017 

poř. 
číslo Název ukazatele KČ 

1 Příjmy celkem 158541457,00 

2 
Příspěvek ze státního rozpočtu ČR na úhradu volebních 
nákladů 39310000,00 

3 
Příspěvek ze státního rozpočtu ČR na činnost strany a 
hnutí 60400000,00 

4 Členské příspěvky 
23974515,00 

(14814839) 

5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 9509673,00 

6 
Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého 
majetku 

24823631,00 
 

7 Úroky z vkladů 189748,00 

8 
Příjmy z účasti na podnikání jiných právnických osob §17 
ods. 3 - 

9 
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, sportovních a jiných 
akcí 243890,00 

10 Zápůjčky a půjčky - 

11 
Příspěvky ze státního rozpočtu ČR na podporu činnosti 
pol. Institutu - 
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 V roce 2017 dosáhla KSČM o 19 226 499 Kč vyšší příjmy než v roce 2016. Ze 

státního rozpočtu obdržela v roce 2017 o 20 265 000 Kč více než v roce 2016. Pokles 

členských příspěvků je způsobem úbytkem členské základny. Pokud se podíváme na 

příjmy z nájmu v obou obdobích musíme uznat, že KSČM je v uvozovkách dobrým 

podnikatelem. Na darech a dědictvích obdržela KSČM více peněz v roce 2016. 

4.3. Vertikálně – horizontální analýza 

 Podstata vertikální analýzy spočívá v zjišťování podílu jednotlivých položek na 

daném výkazu. Horizontální analýza je vývoj položek z časového hlediska. 

V následujících podkapitole si uvedeme tabulky rozvah a výkazů zisků a ztrát ve 

zkrácené formě, a to z toho důvodu, že komplexní výkazy jsou v podkapitole věnující 

se výročním finančním zprávám.  Analýzu doplníme vybranými vzorci především 

z předmětů Finance a Finanční řízení a rozhodování. Vertikální analýzu provedeme u 

obou výkazů horizontální pouze u rozvahy. 

4.3.1 Vertikální analýza rozvahy  

Tab. 4.11 Vertikální analýza aktiv – údaje v tis. Kč 

AKTIVA  2016 % 2017 % 

A Dlouhodobý majetek celkem 104216 30,41 101981     28,81     

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1546 0,45 1547       0,44     

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 198081 57,79 200489     56,63     

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 3776 1,10 3275       0,93     

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -99187 -28,94 -103330 -   29,19     

B Krátkodobý majetek celkem 238525 69,59 252051     71,19     

II. Pohledávky celkem 9012 2,63 6750       1,91     

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 228667 66,72 244658     69,11     

IV. Jiná aktiva celkem 846 0,25 643       0,18     

AKTIVA CELKEM 342741 100 354032        100     
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Tab. 4.12 Vertikální analýza pasiv – údaje v tis. Kč 

Pasiva 2016 % 2017 % 

A Vlastní zdroje celkem 335308 97,83 345630 97,63 

I. Jmění celkem 208350 60,79 195254 55,15 

II. Výsledek hospodaření celkem 126958 37,04 150376 42,48 

B Cizí zdroje celkem 7433 2,17 8401 2,37 

III. Krátkodobé závazky celkem 6241 1,82 7227 2,04 

IV. Jiná pasiva celkem 1192 0,35 1174 0,33 

PASIVA CELKEM 342741 100 354032 100 

 

 

 

 

4.3.2 Vertikální analýza výkazu zisků a ztrát  

Tab. 4.13 Vertikální analýza nákladů – údaje v tis. Kč 

Náklady 
Hlavní činnost Hospodářská činnost 

2016 % 2017 % 2016 % 2017 % 

I. Spotřebované 
nákupy celkem 

17059 
13,40 

12024 
9,45 

4867 
24,10 

2787 
27,67 

II. Služby 
celkem 

53267 
41,86 

53194 
41,80 

6168 
30,55 

3560 
35,35 

III. Osobní 
náklady celkem 

46637 
36,65 

51458 
40,44 

6097 
30,20 

1174 
11,66 

IV. Daně a 
poplatky 
celkem 

1317 

1,03 

1273 

1,00 

897 

4,44 

495 

4,92 

V. Ostatní 
náklady celkem 

5108 
4,01 

4938 
3,88 

315 
1,56 

239 
2,37 

VI. Odpisy, 
prodaný 
majetek, tvorba 
rezerv a op. 
položek 

2937 

2,31 

3223 

2,53 

1847 

9,15 

1817 

18,04 

VII. Poskytnuté 
příspěvky 
celkem 

938 

0,74 

1133 

0,89 

- 

- 

- 

- 

NÁKLADY 
CELKEM 

127263 
100 

127244 
100 

20191 
100 

10071 
100 
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Tab. 4.14 Vertikální analýza výnosů – údaje v tis. Kč 

Výnosy 
Hlavní činnost Hospodářská činnost 

2016 % 2017 % 2016 % 2017 % 

I. Tržby za vlastní 
výkony a za zboží 
celkem 

- - - - 26734 99,84 25068 99,94 

2. Tržby z prodeje 
služeb 

- - - - 24734 92,37 25068 99,94 

IV. Ostatní výnosy 
celkem 

5328 4,73 16043 11,48 44 0,16 17 0,07 

V. Tržby z prodeje 
majetku, 
zúčtování rezerv 
a 

76 0,07 66 0,05 - - - - 

VI. Přijaté 
příspěvky 
celkem 

27687 24,6 23975 17,15 - - - - 

27. Přijaté 
příspěvky (dary) 

10901 9,69 9160 6,55 - - - - 

28. Přijaté 
členské příspěvky 

16786 14,92 14815 10,6 - - - - 

VII. Provozní 
dotace celkem 

79445 70,6 99710 71,33 - - - - 

VÝNOSY 
CELKEM 

112536 100 139793 100 26778 100 25084 100 

C. Výsledek 
hospodaření 
před zdaněním 

-14727 -13,09 12550 8,98 6587 24,6 15014 59,85 

34. Daň z příjmů - - - - 1042 3,89 4146 16,53 

D. Výsledek 
hospodaření po 
zdanění 

-14727 -13,09 12550 8,98 5545 20,71 10868 43,33 

 

. 
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4.3.3 Horizontální analýza rozvahy  

Tab. 4.15 Horizontální analýza aktiv – údaje v tis. Kč 

AKTIVA  2016 2017 Δ±  Δ%  

A Dlouhodobý majetek celkem 104216 101981 -2235 2,14 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1546 1547 1 0,065 

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 198081 200489 2408 1,21 

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 3776 3275 -501 -13,27 

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -99187 
-

103330 4143 4,18 

B Krátkodobý majetek celkem 238525 252051 13526 5,67 

II. Pohledávky celkem 9012 6750 -2262 -25,1 

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 228667 244658 15991 6,99 

IV. Jiná aktiva celkem 846 643 -203 -24 

AKTIVA CELKEM 342741 354032 11291 3,3 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle Výročních finančních zpráv KSČM za roky 2016 a 

2017. 

Tab. 4.16 Horizontální analýza pasiv – údaje v tis. Kč 

Pasiva 2016 2017 Δ±  Δ%  

A Vlastní zdroje celkem 335308 345630 10332 3,1 

I. Jmění celkem 208350 195254 -13096 -6,29 

II. Výsledek hospodaření celkem 126958 150376 23418 18,45 

B Cizí zdroje celkem 7433 8401 968 13 

III. Krátkodobé závazky celkem 6241 7227 986 15,8 

IV. Jiná pasiva celkem 1192 1174 -18 -1,51 

PASIVA CELKEM 342741 354032 11291 3,3 

 

. 

4.4 Finanční analýza pomocí poměrových ukazatelů 

 Z předmětu finance, respektive finanční řízení a rozhodování víme, že 

poměrové ukazatele se dělí do několika základních kategorií (rentability, likvidity, 

zadluženosti a aktivity). Pokusíme se z každé z těchto skupiny vybrat alespoň jednoho 

zástupce a následně vypočítat jeho hodnotu za oba námi analyzované roky i když jsou 

tyto ukazatele určenu primárně pro podnikatelské subjekty, mezi něž se strany a hnutí 

neřadí, proto je například zbytečné vypočítávat ukazatele rentability a ziskovosti. 
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V případe, že budeme vycházet z rozvahy budeme vycházet z údajů k poslednímu dni 

účetního období. Běžná likvidita, kde OA znamená oběžná aktiva nám stejně jako 

ostatní ukazatele likvidity, jak je firma schopna hradit krátkodobé závazky. V našem 

případě kolikrát kryjí oběžná aktiva krátkodobé závazky 

     𝐵𝐿 =  
𝑂𝐴

𝐾𝑅. 𝑍Á𝑉𝐴𝑍𝐾𝑌
         𝐵𝐿 (2016) 

228667

6241
=   36,63        𝐵𝐿 (2017) 

244658

7227
 = 33    

U ukazatelů zadluženosti si uvedeme celkovou zadluženost a podíl cizích zdrojů na 

vlastním kapitálu 

𝐶𝑍 =
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝐴
              𝐶𝑍 (2016) 

7433

342741
= 2,17%          𝐶𝑍 (2017) 

8401

354032
=  2,37% 

V obou zkoumaných obdobích je podíl cizích zdrojů na celkových aktivech nízký. 

Ukazatel celkové zadluženosti by obecně neměl být větší než 50%. 

 

𝑃𝑜𝑑í𝑙 𝐶𝑍 𝑛𝑎 𝑉𝐾 =  
𝐶𝑍

𝑉
      𝑃𝑜𝑑í𝑙 𝐶𝑍 𝑛𝑎 𝑉𝐾 (2016) 

7433

335308
= 2,22%   

𝑃𝑜𝑑í𝑙 𝐶𝑍 𝑛𝑎 𝑉𝐾 (2017) 
8401

345630
= 2,43 %  

Podíl cizích zdrojů na vlastních je v obou sledovaných obdobích nízký. 

𝑂𝐴 =  
𝑇

𝐴
   𝑂𝐴 (2016)

26810

342741
= 0,078    𝑂𝐴 (2017) 

25134

354032
= 0,070 

  Ukazatel obrat aktiv nám ukazuje, jak efektivně jsou využita veškerá aktiva,  

tržby jsme stanovili jako součet dílčích základů tržeb z prodeje služeb a tržeb z prodeje 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Aktiva vycházejí z rozvahy. 

Zdroje: DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. 3. vyd. Praha: 

Ekopress, 2010. 225 s. ISBN 978-80-86929-68-2. 

Všechny tabulky ve čtvrté kapitole byly vlastní tvorby na základě příloh 1 a 2 dostupných z: 

Výroční zpráva KSČM za rok 2016 | Komunistická strana Čech a Moravy. [online]. Copyright 

© KSČM [cit. 10.05.2018]. Dostupné z: https://www.kscm.cz/cs/nase-strana/financovani-

strany/vyrocni-zprava-kscm-za-rok-2016 a Výroční zpráva KSČM za rok 2017 | Komunistická 

strana Čech a Moravy. [online]. Copyright © KSČM [cit. 10.05.2018]. Dostupné 

z: https://www.kscm.cz/cs/nase-strana/financovani-strany/vyrocni-zprava-kscm-za-rok-2017 

https://www.kscm.cz/cs/nase-strana/financovani-strany/vyrocni-zprava-kscm-za-rok-2016
https://www.kscm.cz/cs/nase-strana/financovani-strany/vyrocni-zprava-kscm-za-rok-2016
https://www.kscm.cz/cs/nase-strana/financovani-strany/vyrocni-zprava-kscm-za-rok-2017
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5 Závěr 

 Cílem bakalářské práce bylo charakterizovat financování politických stran a 

politických hnutí v České republice a uplatnit tuto obecnou charakteristiku v analýze 

výroční finanční zprávy konkrétní politické strany. 

 V teoretické části byly definovány neziskové organizace, politické strany a 

politická hnutí. Byly rozebrány zákony a právní předpisy vztahující se k této 

problematice. Dále byla rozvedena problematika financování politických stran a 

politických hnutí a v souvislostí s ní provedena analýza vývoje členských základen 

politických stran a politických hnutí zastoupených v současné době v Parlamentu 

České republiky. Členské základny jednotlivých politických stran a politických hnutí 

byly porovnány a byla učiněna prognóza možného budoucího vývoje těchto členských 

základen. Závěr teoretické části byl zaměřen na hospodářskou strukturu konkrétní 

politické strany a orgány hospodaření strany řídící na všech organizačních úrovních. 

V teoretické části byly použity knižní zdroje, zákony a jiné právní předpisy, internetové 

zdroje a ostatní. Většina poznatků v této části byla čerpána právě ze zákonů a jiných 

právních předpisů 

 Pro praktickou část práce byla vybrána politická strana Komunistická strana 

Čech a Moravy. Na základě výročních finančních zpráv byla chronologicky provedena 

finanční analýza za roky 2016 a 2017. Výsledky obou analýz byly následně porovnány 

mezi sebou a byly zachyceny nejvýznamnější změny. Nejdůležitějším poznatkem této 

analýzy je, že KSČM měla v roce 2016 ztrátu, za to v roce 2017 vykázala kladný 

výsledek hospodaření. V obou účetních obdobích byla rovněž provedena vertikálně – 

horizontální analýza účetních výkazů doplněna o analýzu pomocí poměrových 

ukazatelů. Zdrojem pro praktickou část práce byly Výroční finanční zprávy KSČM za 

roky 2016 a 2017, které jsou uvedeny jako přílohy práce. Vzorce poměrových 

ukazatelů vycházejí z knižních zdrojů. 

 Výsledky bakalářské práce mohou být podkladem pro zlepšení efektivity 

hospodaření politických stran a politických hnutí. 
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Seznam zkratek 

ANO  Akce nespokojených občanů 

ČR  Česká republika 

ČSSD  Česká strana sociálně demokratická 

DPH   daň z přidané hodnoty 

HDP  hrubý domácí produkt 

KDU-ČSL Křesťansko demokratická unie – Československá strana lidová 

KSČM  Komunistická strana Čech a Moravy 

KV   Krajský výbor 

mil.  milión 

NNO  Nestátní nezisková organizace 

ODS  Občanská demokratická strana 

odst.  Odstavec 

OV  Okresní výbor 

SPD  Svoboda a přímá demokracie 

SR  Slovenská republika 

STAN  Starostové a nezávislí  

tis.  tisíc 

TOP-09 Tradice odpovědnost prosperita  

ÚDHPSP Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 

ÚV   Ústřední výbor 

ZO  Základní organizace 
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