Centrum aplikované ekonomie o.s.
Opletalova 26, Praha 1, 110 00, FSV UK
email: info@zindex.cz , web: zIndex.cz

Zveřejňujeme dary politickým stranám
Brno, 27. 11. 2014 – Autoři webu PolitickeFinance.cz na konferenci Financování politického
života oznámili zveřejnění kompletní databáze dárců politickým stranám od roku 2006.
Vědomě tím porušují zákaz Úřadu na ochranu osobních údajů s cílem vyvolat diskusi o
dlouhodobě opomíjené otázce regulace financování politických stran.
„Lidé by měli mít možnost se jednoduše dozvědět, kdo podporuje politické strany. Věříme, že ochrana
osobnosti zde musí ustoupit zájmům státu. Efektivní kontrola financování politických stran je nezbytná
podmínka pro fungování demokracie – bohužel, jak ukazuje naše dnes zveřejněná studie1, tak
formální dozor nad nimi spíše nefunguje. Věříme, že veřejná dostupnost informací o dárcích bude
fungovat jako dodatečná kontrola a napomůže zprůhlednit financování stran,“ vysvětluje krok
předseda sdružení Jiří Skuhrovec.
Sdružení Centrum aplikované ekonomie tímto krokem reaguje i na aktuální vývoj, kdy Ministerstvo
vnitra minulý týden navrhlo další odklad novely zákona o politických stranách, který měl prosadit lepší
regulaci financování politických stran. Jedná se přitom o jeden z klíčových bodů Rekonstrukce státu,
který se zavázala podpořit většina poslanců PSP ČR.
„Chápeme, že Úřad se snaží plnit své poslání, spor s ním nevyhledáváme. Nicméně jeho stanovisko2
považujeme za nevyvážené. Bude-li na něm trvat, nechť nás rozumně pokutuje a věc rozhodne soud.
Stávající situaci kolem financování politických stran považujeme za dlouhodobě neudržitelnou. Právní
jistota ohledně toho, co je a není veřejné, je pro lepší kontrolu veřejnosti nutnou podmínkou.“
doplňuje Skuhrovec.
Úřad přitom sám sobě odporuje – dříve již ústy svého předsedy Igora Němce podobný krok veřejně
připustil. Ten uvedl, že „je možné zveřejňovat ty údaje, které jsou politické strany povinny dodávávat
do poslanecké sněmovny, kde jsou pak vlastně určeny ke zveřejnění“ 3.
Proč je kontrola veřejnosti potřeba? Mezi dárci se dle studie běžně vyskytují neexistující firmy
(nejčastěji KSČM), ale třeba i dosud nenarozené děti, lidé ve věku vyšším 110-ti let, nebo nezletilí
držitelé akademických titulů. Byť některé tyto zjevné nedostatky byly následně opraveny, je možné,
že tyto spíše úsměvné případy jsou jen špičkou ledovce. Hypoteticky část nahlášených dárců nemusí
reálně existovat, aniž by tuto skutečnost kontrola zjistila. Problém spočívá v tom, že ji provádí
parlamentní komise. Tedy nejen že politici kontrolují politiky – ale hlavně zde chybí odpovědnost za
výsledek kontroly, kterou by měl například nezávislý úřad.
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Studie Financování politických stran: http://cae.zindex.cz/?p=134
Stanovisko ÚOOÚ: http://cae.zindex.cz/?p=133
Vyjádření předsedy ÚOOÚ: http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/878669
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