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Poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím 
 
Vážený pane, 

Ministerstvu financí byla dne 4. prosince 2020 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů. Žádost je formulována takto: 

„podle § 20 odst. 1 a 6 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách 
a v politických hnutích (dále jen „Zákon“), náleží politické straně nebo hnutí, která 
obdržela více než 5% ve volbách do Poslanecké sněmovny nárok na stálý příspěvek 
ve výši 10 000 000,- Kč ročně. Podle §20 odst. 10 je pro rozdělení, mimo jiné, 
stálého příspěvku rozhodující dohoda o podílu členů koalice. 

V návaznosti na výše uvedené si dovoluji Ministerstvo financí dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím požádat o následující 
informace: 

Bude-li mít koalice, která je složená z dvou stran nebo hnutí, a která získá alespoň 
10% ve volbách, nárok na celkový stálý příspěvek 20 000 000,- Kč (který se bude 
dělit dle dohody) a bude-li mít koalice, která je složená ze tří stran nebo hnutí, a která 
získá alespoň 15% ve volbách, nárok na celkový stálý příspěvek ve výši 30 000 000,- 
Kč (který se bude dělit podle dohody)? 

Jinými slovy, bude příspěvek v maximální výši 10 000 000,- Kč náležet každému 
subjektu v koalici zvlášť, který bude podléhat následnému dělení podle dohody, nebo 
bude náležet pouze koalici jako jednomu subjektu dohromady a následně bude dělen 
podle dohody?“ 

K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace. Podle § 20 odst. 3 
zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, 
ve znění pozdějších předpisů, vzniká nárok na stálý příspěvek straně a hnutí, které 
získaly ve volbách do Poslanecké sněmovny nejméně 3 % hlasů. 

Podle § 20 odst. 6 zákona č. 424/1991 Sb. stálý příspěvek činí ročně 6 000 000 Kč 
pro stranu a hnutí, které získaly v posledních volbách do Poslanecké sněmovny 3 % 
hlasů. Za každých dalších i započatých 0,1 % hlasů obdrží strana a hnutí ročně 200 
000 Kč. Obdrží-li strana a hnutí více než 5 % hlasů, příspěvek se dále nezvyšuje. 

Podle § 20 odst. 10  zákona č. 424/1991 Sb. pro zjištění nároku na stálý příspěvek 
a příspěvek na podporu činnosti politického institutu a stanovení jejich výše u strany 
a hnutí, které jsou členy koalice, je rozhodující dohoda o podílu členů koalice na 
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volebním výsledku. Není-li taková dohoda uzavřena, nebo není-li ve stanovené lhůtě 
doručena Ministerstvu financí, dělí se volební výsledek rovným dílem. Ustanovení 
odstavce 2 zůstává nedotčeno. Strana a hnutí doručí Ministerstvu financí dohodu 
o podílu členů koalice do posledního dne lhůty pro registraci kandidátních listin. 

V § 20 odst. 11 zákona č. 424/1991 Sb. je uvedeno, že jestliže se dohody podle 
odstavce 10 doručené Ministerstvu financí navzájem liší a vznikne-li straně a hnutí 
nárok na stálý příspěvek nebo na příspěvek na podporu činnosti politického institutu, 
Ministerstvo financí výplatu stálého příspěvku nebo příspěvku na podporu politického 
institutu všem členům koalice pozastaví; po odstranění tohoto rozporu vyplatí 
Ministerstvo financí stálý příspěvek nebo příspěvek na podporu politického institutu 
i zpětně. 

Na základě výše uvedených ustanovení zákona postupuje Ministerstvo financí 
následovně: 

Pokud vznikne nárok na stálý příspěvek straně nebo hnutí, které jsou členy koalice, 
stanovuje se výše stálého příspěvku (podíl na celkovém objemu) každému členu 
koalice na základě dohody o podílu členů koalice na volebním výsledku. Pokud není 
dohoda uzavřena, nebo není-li ve stanovené lhůtě doručena Ministerstvu financí, dělí 
se volební výsledek rovným dílem. Výše stálého příspěvku stanovená v § 20 odst. 6 
zákona č. 424/1991 Sb. se počtem stran nebo hnutí uvedených na kandidátní listině 
koalice nenásobí. 

Pro informaci uvádíme, že ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky, které se konaly ve dnech 14. - 15. 6. 2002, získala kandidující strana 
„Koalice KDU-ČSL, US-DEU“ 14,27 % platných hlasů. Roční celková výše stálého 
příspěvku pro koalici ve výši 10 000 000 Kč byla dělena rovným dílem pro KDU-ČSL 
a US-DEU. Ministerstvu financí byla doručena dohoda KDU-ČSL a US-DEU 
o financování volební kampaně stranami Koalice ze dne 21. 3. 2002, ve které bylo 
uvedeno, že „Státní příspěvek za hlasy si obě strany rozdělí rovným dílem, čili že 
každá strana obdrží od Ministerstva financí 50 %.“ Na základě této dohody byla 
celková roční výše stálého příspěvku pro koalici ve výši 10 000 000 Kč rozdělena 
Ministerstvem financí následovně:  

− 50 % KDU-ČSL, tj. ve výši 5 000 000 Kč ročně,  
− 50 % US-DEU, tj. ve výši 5 000 000 Kč ročně. 
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