EconLab
z.s.
UniverzitaKarlova
v
Praze
info@econlab.cz|www.econlab.cz

Metodika-hodnocenífinancování
politickýchstran
1.Úvod
Cílem tohoto dokumentu je představit metodiku hodnocení financování politických stran podle
transparentnosti a rizik spojených s jejich příjmy. Metodiku vytvořil spolek EconLab, výsledky
hodnocení stran budou dostupné na webu PolitickeFinance.cz. Metodika byla navržena jako
maximálně nestranná, za tímto účelem byly k jejímu připomínkování vyzvány všechny
parlamentnípolitickéstrany.
Předmětem hodnocení jsou příjmy politických stran v posledním volebním období, tedy v letech
2013-2017. Hodnocení je tvořeno kombinací známek z pěti kategorií ( I 1 - I 5 ) týkajících se
problémových aspektů financování českých politických stran. Strany mohou v každé kategorii
získat známku od 1 do 5, kde 1 je nejlepší a 5 nejhorší, jako ve škole. Strany hodnotíme v
následujících kategoriích: riziko střetu zájmů ( I 1 ), zahraniční vliv ( I 2 ), finanční stabilita ( I 3 ),
rizikovídárci( I 4 )atransparentnost( I 5 ).
Následující sekce tohoto dokumentu popisují výpočet indikátorů v jednotlivých kategoriích. Tyto
indikátory jsou následně použity pro určení známky za každou kategorii. Výsledné hodnocení je
pak vypočítáno jednoduše jako aritmetický průměr známek z jednotlivých kategorií a poskytuje
komplexníobrázekofinancováníčeskýchpolitickýchstran.

2.Indikátory
2.1.Rizikostřetuzájmů
Indikátor rizika střetu zájmů se zaměřuje na střet zájmů ve veřejných zakázkách a evropských
dotacích. Tvoří ho součet hodnot všech veřejných zakázek a evropských dotací, které v letech
2013-2016 byly zadány, respektive přiděleny, firmám s politickou konexí na danou stranu. Za
Firmu s politickou konexí považujeme takovou firmu, která v minulých 4 letech darovala politické
straně dar anebo se v jejích statutárních orgánech1 vyskytovala osoba, která za danou stranu v
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posledních 4 letech kandidovala do Poslanecké
sněmovny, senátu, zastupitelstva kraje nebo zastupitelstva obce. Zahrnuty jsou i kandidáti do
Poslaneckésněmovny2017.
Indikátor bere v úvahu všechny veřejné zakázky a evropské dotace zadané, respektive
rozdělené v ČR mezi 1. lednem roku 2013 a 30. červnem 2017. Tento indikátor zahrnujeme
proto, že politické konexe mohou znamenat zvýšené riziko situací, kdy osoba rozhodující o
veřejné zakázce, respektive evropské dotaci (ne pouze o jejím vítězi, ale i o jejích detailech,
lhůtách apod.) může být zároveň spřízněná s politickou stranou napojenou na některou ze
soutěžícíchfirem.
Indikátor rizika střetu zájmů pro politickou stranu p definujeme
jako sumu všech dotací a zakázek napojených firem
následovně:
Vp

Dp

I 1,p = ∑ H odnota zakázky v + ∑ H odnota dotaced
v=1

d=1

kdev = 1, ..., V p značí
veřejnézakázkyzískanéfirmamiskonexí
napolitickoustranup ,V p značípočettakovýchveřejných
zakázek,d = 1, ..., Dp značíevropskédotaceobdrženéfirmamis
konexínapolitickoustranup ,aDp značípočettakových
evropskýchdotací.

2.2.Zahraničnívliv
Indikátor zahraničního vlivu ukazuje podíl darů od zahraničně vlastněných firem na celkových
příjmech politické strany. Na takové dary může být nahlíženo jako na obcházení zákona, který
ukládá,žezahraničnífirmynemohou
darovatpenízečeskýmpolitickýchstranám.
Dary od firem se zahraničním vlastníkem mohou být také problematické kvůli skryté vlastnické
struktuře, dále je nejasné, jaký zájem mohou mít zahraniční osoby na podpoře českých
politických subjektů. Bezpečnostní informační služba ČR navíc opakovaně poukazuje2 na
zvyšující se vliv čínských a ruských zpravodajských služeb na českou politickou scénu. Skryté
financování přes společnosti vlastněné ze zahraničí může být jednou z cest, jak ovlivnit chování
politických subjektů. Proto tento indikátor reprezentuje procentuální podíl darů od dárců se
zahraničnímvlastníkemnacelkovýchpříjmechdanéstrany.
Indikátorzahraničníhovlivunastranup definujemenásledovně:
2
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Mp

I 2,p =

∑ H odnota darui

i=1

Celkové příjmy za období 2013−2016p

kdei = 1, ..., M p značídaryobdrženéstranoup mezilety
2013-2016odspolečností,jejichžvlastníkyjsounejméněz50%
zahraničníprávnickéosoby,M p pakznačípočettakovýchdarů
politickéstraněp .

2.3.Finančnístabilita
Indikátor finanční stability je definován jako podíl cizích zdrojů k 31.12.2016 na součtu výnosů
strany za sledované období 2013-2016. Finanční stabilita je důležitým faktorem ovlivňujícím
nezávislost politické strany. Pokud má strana velké závazky vůči soukromým věřitelům, mohou
ji tito věřitelé významně ovlivňovat. Navíc finančně tíživá situace může vést k nestandardnímu
jednání strany (oddalování či vyvolávání předčasných voleb, snaha udržet koalici i za cenu
popření programu apod.). Známka za finanční stabilitu proto vychází z podílu cizích zdrojů na
celkových výnosech strany za poslední 4 roky. Tento podíl říká, jestli je strana schopna za 4
rokysplatitsvézávazky.
Indikátorfinančnístabilitystranyp definujemenásledovně:
I 3,p =

Cizí zdrojep
V ýnosy celkem za období 2013−2016p

2.4.Anonymnídárci
Mezirizikovédárceřadímedvěkategoriefirem:(a)schránkovéekonomickyneaktivnífirmy
a
(b)
firmysnedohledatelnýchvlastníkem.
Daryodtakovýchfirempovažujemezarizikovéproto,
že
neníjasné,odkuddarovanépenízepocházejí.Indikátorrizikovostidárcůprotodefinujemejako
procentuálnípodílrizikovýchdarůna
celkovémobjemudarůdanéstraně.Vnásledujících
třech
odstavcíchpopisujemedetailnějakrozpoznávámejednotlivékategorierizikovýchdárců.

2.4.1.
Ekonomicky
neaktivníschránkové
firmy
Za ekonomicky neaktivní schránkovou společnost považujeme takovou společnost, která
splňujedefinicischránkovéspolečnosti(vizníže)anemádleČSÚžádnézaměstnance.
Schránkové firmy jsou takové firmy, které sídlí v hromadných sídlech. Za hromadná sídla
považujeme3 adresy, kde formálně sídlí množství firem, ale reálně zde nefungují. Pro účely
identifikacenestandardníčinnostipovažujemezahromadnésídlotakovouadresukde:
1. Sídlívícenež25firem(akciovýchspolečnostíaspolečnostísručenímomezeným).
2. Nejméně50,anebo50%těchtofiremČSÚklasifikujejakoekonomickyneaktivní.
3

Zdrojdefinice:http://wiki.zindex.cz/doku.php?id=hromadna_sidla

3

EconLab
z.s.
UniverzitaKarlova
v
Praze
info@econlab.cz|www.econlab.cz

Takových adres v dubnu 2015 existovalo v ČR 1260, a sídlilo v nich 105 252 společností. Pro
představu, to je cca 10% všech právnických osob v ČR. Firma sídlící v hromadném sídle není
nutně jakkoliv špatná, je ale vysoká šance, že v udané lokalitě reálně nesídlí, tedy tam např.
nelze zastihnout její statutáry, zaměstnance, nebo zajistit jakýkoliv majetek. V takovém případě
jsoučastějšíproblémynapř.svymáhánímodpovědnosti.
Situace, kdy ekonomicky neaktivní schránková společnost daruje peníze, může indikovat, že je
společnost zneužita jako tzv. bílý kůň – prostředník, skrze kterého jsou dary posílány politickým
stranáma
skutečnídárcizůstávajíneznámí.

2.4.2.
Firmy
s
nedohledatelným
vlastníkem
Posledním skupinou firem, které považujeme za rizikové jsou firmy s nedohledatelným
vlastníkem. Při identifikaci takových firem vycházíme z údajů v Obchodním rejstříku včetně
zápisů z valných hromad a výročních zpráv. V těchto dokumentech mají být uvedeni všichni
zúčastnění akcionáři s podílem nad 20%. Pokud tomu tak není, považujeme vlastníky za
nedohledatelné. Podobně jako u schránkových firem dochází k problémům např. s vymáháním
odpovědnostiajeobtížnéidentifikovatpotenciálnístřetzájmůatp.
Indikátorrizikovýchdárcůjespočítánnásledovně:
Mp

I 4,p =

∑ H odnota darui

i=1
Np

∑ H odnota daruj

j=1

kdei = 1, ..., M p , ..., N p značídaryodschránkovýchneaktivních
firem,nebofiremsnedohledatelnýmivlastníky,M p pakznačí
počettakovýchdarůpolitickéstraněp aN p značípočetvšech
darůstraněp .

2.5.Výročnízprávy
Poslední známka našeho hodnocení, tedy známka za transparentnost financování, se zaměřuje
na to, zda strana zveřejňuje informace o svém fungování a financování takovým způsobem,
který umožňuje jednoduchý přístup a kontrolu veřejnosti. Indikátor transparentnosti, ze kterého
bude spočítána výsledná známka za transparentnost, se skládá ze tří částí: (a) výroční zpráva
nawebu,(b)strojověčitelnýseznamdárcůnawebua(c)

2.5.1.
Výroční
zpráva
na
webu
Výroční zpráva přestavuje základní zdroj informací o fungování a financování politické strany.
Stranuvtétokategoriibodujemepodlenásledujícíchpravidel:
● 0bodů,pokudstrananeuveřejnívýročnízprávuvůbec,
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● 0,75 bodu, pokud strana uveřejní na svých
internetovýchstránkáchpouzescanvýročnízprávy,
● 1 bod, pokud je výroční zpráva zveřejněna v otevřeném formátu (strojově čitelné .pdf,
.xls,.csvapod.).
Jako ve zbytku hodnocení se zaměřujeme na roky 2013-2016, tedy 4 výroční zprávy. Celkem
tedystranamůževtomtoukazatelizískatmaximálně4body.

2.5.2.
Strojově
čitelný
seznam
dárců
na
webu
Dary jsou významnou součástí příjmů většiny politických stran. Zároveň však existuje riziko, že
strana nelegálním způsobem “oplatí” soukromému dárci jeho štědrost, proto je nezbytné, aby
nad nimi měla veřejnost kontrolu. Efektivní kontrola veřejnosti je umožněna pouze tehdy, když
strana seznam dárců zveřejní ve strojově čitelné podobě. Tento indikátor bodujeme podle
následujícíchpravidel:
● 0bodů,pokudseznamnenízveřejněnvůbec
● 0,75 bodu, pokud strana uveřejní na svých internetových stránkách seznam dárců pouze
jakonaskenovanýdokument,
● 1 bod, pokud je seznam dostupný v otevřeném formátu (strojově čitelné .pdf, .xls, .csv
apod.)
Znovuhodnotíme4výročnízprávy,stranatakmůžezískatopětcelkemmaximálně4body.

2.5.3.
Správná
suma
darů
Politickéstranyvesvýchvýročníchzpráváchdlezákonauvádíseznamjednotlivýchobdržených
darů.Zároveňuvádícelkovouobdrženousumudarů,atovpřehledupříjmůavýdajů.Někdy
se
alestává,žesumahodnotjednotlivýchdarůnesouhlasísčástkouuvedenouvpřehledupříjmů
avýdajů.Tozpůsobujevážnépochybnostiotom,zdajsouvšechnydaryřádněuvedeny.
Výročnímzprávámsnepřesnostípod10tisícKčjeudělen1bod,zarozdílvětšínežjetento
intervalpakudělíme0bodů.Celkemtedystranamůžezískatznovumaximálně4body.
Pátýindikátorjepaktvořensoučtem
tříbodovýchohodnocenívčástechdefinovanýchvýše.
Maximálnětedystranymůžouvpátémindikátoruzískat12bodů.
Indikátor transparentnosti je tedy tvořen součtem bodů získaných
vetřechčástech:
I 5,p = I 5a,p + I 5b,p + I 5c,p
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3.Výpočetcelkovéhohodnocení
Po výpočtu známek v jednotlivých kategoriích se celkové hodnocení strany p (1 je nejvyšší a 5
nejhorší)vypočítájakoaritmetickýprůměrtěchtoznámek.
Zp =

Z 1,p +Z 2,p +Z 3,p +Z 4,p +Z 5,p
5

4.Použitádata
Data o financování politických stran pochází primárně z výročních zpráv, které musí strany
podle zákona předložit každý rok do konce března Poslanecké sněmovně Parlamentu České
republiky (PSP ČR). Ty jsou následně zveřejněny v papírové podobě v Parlamentní knihovně. Z
výročních zpráv čerpáme informace o dárcích a rozpočtech politických stran. Kontrolujeme také
webovéstránkyjednotlivýchpolitickýchstran.
Kandidátní listiny politických stran pochází www.volby.cz. Data o veřejných zakázkách pochází
z
Věstníku
veřejných
zakázek,
data
o
evropských
dotacích
ze
serveru
www.strukturalni-fondy.cz. Data o neaktivních společnostech, schránkových firmách a
společnostech s nedohledatelnými vlastníky pochází z Českého statistického úřadu. Konečně,
data o obchodních společnostech a jejich statutárních osobách jsou stažena z Obchodního
rejstříku.

5.Závěr
Hodnocení bude zveřejněno před parlamentními volbami, které se konají 20. a 21. října 2017.
Doufáme, že naše hodnocení povede ke zvýšení motivace politických stran zveřejňovat
informace o svém financování co nejtransparentněji a zejména omezí jejich ochotu vystavovat
serizikustřetuzájmůapřijímatpenízezneověřenýchzdrojů.
Podobné hodnocení budeme zveřejňovat před každými volbami, abychom dále motivovali
politickéstranykezlepšeníjejichskóreapředevšímkezvýšeníjejichtransparentnosti.
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