
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hospodaření ČSSD 

Hospodaření ČSSD skončilo v roce 2009 ztrátou 158,2 
milionu korun. 
 
Strana evidovala příjmy bez půjček ve výši 254 999 790 
korun a výdaje v hodnotě 413 227 576 korun, 
informovala ve své výroční zprávě o hospodaření za loňský 
rok. 

Největší příspěvek získala strana ze státního rozpočtu 
na činnost a mandáty. V roce 2009 šlo o částku 175 
700 000 korun. Na úhradu volebních nákladů z voleb 
do Evropského parlamentu obdrželi sociální demokraté 
15 843 960 korun. I přesto si strana musela půjčit 270 
milionů korun. 

Za loňský rok obdrželi sociální demokraté dary ve 
výši 24 560 993 korun, z toho od společnosti Cíl, ve 
které vlastní jednu hromadnou akcii, deset milionů korun. 
Velmi štědrým dárcem byl vloni Petr Benda, který ČSSD 
věnoval 590 tisíc korun. Předseda strany Jiří Paroubek byl 
podstatně šetrnější a věnoval pouze 30 tisíc korun. 
Pikantní je, že do stranické pokladny vložila 20 tisíc také 
Olga Zubová, bývalá poslankyně Strany zelených, která 
sociální demokracii pomohla svrhnout Topolánkovu vládu. 
Místopředseda strany Zdeněk Škromach byl také štědrý, do 
pokladničky ČSSD vložil 55 tisíc. Mezi skromné dárce se 
řadí také europoslanec Libor Rouček s darem ve výši 10 
tisíc korun. 

Zajímavým sponzorem Paroubkovy strany byl také jeho 
bývalý spolužák Tomáš Melich, který v roce 2009 ČSSD 
věnoval 250 tisíc eur, tedy přes 6 milionů korun. 

V loňském roce vybrala ČSSD členské příspěvky ve výši 
17 785 310 korun, z nájemného nebytových prostor 
utržila 15 553 306 korun. 

Nehmotný majetek vlastní strana stejně jako na konci 
roku 2008 v hodnotě 1 906 000 korun, hmotný majetek 
(stavby, pozemky, dopravní prostředky apod.) vlastní 
socialisté v hodnotě 615 785 000 korun, tedy o 2 966 000 
korun nižší než na konci roku 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nejvyšší výdaje tvořily u ČSSD náklady na volby, které 
dohromady činily 165 170 631 korun. Na volby do 
Evropského parlamentu vynaložila strana 61 638 000 
korun, na neuskutečněné volby do Poslanecké sněmovny, 
které se měly konat na podzim loňského roku, 103 532 
000 korun. 

Strana věnovala 4 597 275 korun i na dobročinné 
účely, z toho 2 300 000 korun dala obcím postiženým 
povodněmi. 
 
 
Hospodaření ODS 

Příjmy ODS byly 471 064 tis. Kč, z toho státní příspěvek 
na činnost byl 169 900 tis. Kč, státní příspěvek na úhradu 
volebních nákladů 22 258 tis. Kč, členské příspěvky 16 402 
tis. Kč. Od 1 349 dárců obdržela ODS dary v celkové výši 
97 001 tis. Kč, z toho 452 tis. byly dary nepeněžní. Od 208 
dárců obdržela ODS částky ve výši nad 50 tis. Kč. Tyto 
dary byly doloženy úředně ověřenými kopiemi darovacích 
smluv.  
 
Výdaje ODS byly 493 519 tis. Kč. Z toho provozní 
výdaje byly 110 572 tis. Kč, mzdové výdaje 72 228 tis. Kč, 
výdaje na daně a poplatky 7 149 tis. Kč, celkové výdaje na 
volby byly 303 570 tis. Kč. (Z toho 49 mil. Kč na volby do 
EP, 159 mil. Kč na kampaň pro předčasné volby 2009, 
zbytek náklady regionů na volby do EP a kampaň pro 
předčasné volby 2009.) 
 
V celkové pořizovací hodnotě 222 tis. Kč ODS 
rekonstrukcemi a stavebními úpravami zhodnotila 
nemovitosti v Ostravě, Hradci Králové a Ústí nad Labem. 
 
Výsledkem hospodaření ODS v roce 2009 po zdanění 
byla ztráta ve výši 164 738 tis. Kč. Zůstatek 
finančních prostředků k 31. 12. 2009 ve výši 66 411 
tis. Kč byl uložen na bankovních účtech a 
pokladnách. 
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Hospodaření Strany zelených 

Strana zelených hospodařila v loňském roce se ziskem 4,5 
milionu korun. Její příjmy byly 21,5 milionu korun, 
výdaje ale jen 17 milionů, vyplývá to ze zprávy o 
hospodaření, kterou strana vyvěsila ve středu na své 
webové stránky. 

Do předvolební kampaně zelení vložili pouze 4,6 
milionu korun, na rozdíl od politických soupeřů tak příliš 
netratila při zrušení podzimních předčasných voleb. Na svůj 
provoz strana spotřebovala devět milionů, na mzdy tři 
miliony a na poplatky a daně jen 4 750 korun. 

Mezi štědré dárce se zařadil sám předseda strany Ondřej 
Liška, zeleným daroval 112 500 korun, místopředseda 
strany Přemysl Rabas 30 tisíc, bývalý ministr životního 
prostředí Jan Dusík 20 tisíc korun, Kateřina Jacques 27,5 
tisíce korun a pražská zastupitelka Petra Kolínská tisícovek 
pět. Celkově SZ obdržela dary ve výši 1,46 mil. korun. 

Na členských příspěvcích strana vybrala půl milionu 
korun, od státu dostala na svoji činnost příspěvek ve výši 
17,8 milionu korun a 1,4 milionu jako úhradu nákladů 
na volby. 

Hospodaření KSČM 
 
KSČM jako jediná z parlamentních stran odmítla v 
předstihu zveřejnit výsledky svého hospodaření za rok 
2009. Zatímco ostatní strany daly své výroční zprávy 
médiím k dispozici, výsledky hospodaření komunistů bude 
možné zjistit až po té, co se dostane z parlamentního 
kontrolního výboru do knihovny Poslanecké sněmovny. 

 
Zdroje: www.mediafax.cz, www.idnes.cz, www.ods.cz , 
www.zeleni.cz  

 
Hospodaření KDU-ČSL 
 
Hospodaření KDU-ČSL se za loňský rok dostalo do ztráty 
19 191 828 korun, vyplývá to z jejich výroční zprávy. 
Dluh lidovců má na svědomí kampaň za neuskutečněné 
podzimní předčasné volby, uvedla tisková mluvčí Martina 
Kaderová.  
 
Celkové příjmy strany za rok 2009 bez zahrnutí 
půjček tvoří částku 78 508 457 korun. Z toho ze 
státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů získala 
strana 5 413 530 korun a na činnost strany 42 
milionů. Členské příspěvky tvořily za loňský rok 4 809 
002 korun.  
 
Od dárců lidovci obdrželi dohromady 7 548 659 korun. 
Nejštědřejším byl bývalý šéf Legislativní rady vlády Pavel  
Svoboda, straně věnoval 266 tisíc korun. Na druhém místě 
je místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Kasal, který do 
stranické pokladny přispěl částkou 236 tisíc korun. 
Současný šéf KDU-ČSL Cyril Svoboda věnoval 106 tisíc 
korun, Jiří Čunek 52 tisíc a například vdova po bývalém 
předsedovi lidovců Věra Luxová věnovala dva tisíce.  
 
Strana si k těmto příjmům ale musela půjčit 97 700 
000 korun. Celkové její výdaje byly totiž za loňský rok 
díky dvěma předvolebním kampaním vysoké, dohromady 
tvoří částku 97 700 285 korun. Jen za volby strana v 
roce 2009 utratila 41 003 998 korun.  
 
Hmotný majetek vlastní strana v hodnotě 83 149 000 
korun, tedy o 1 333 000 korun více, než na začátku 
účetního období. Celkově vlastní strana majetek v 
hodnotě 90 179 835 korun. 
 

 

 ODS ČSSD KDU-ČSL SZ 
Příjmy 471 064 000 Kč 254 999 790 Kč 78 508 457 Kč 21 500 000 Kč 

příjmy ze státního 
rozpočtu (příspěvek 
na činnost a za 
mandáty) 

192 158 000 Kč 175 700 000 Kč 47 413 530 Kč 19 200 000 Kč 

členské příspěvky 16 402 000 Kč 17 785 310 Kč 4 809 002 Kč 500 000 Kč 

dary 97 001 000 Kč 24 560 993 Kč 7 548 659 Kč 1 460 924 Kč 

Výdaje 493 519 000 Kč 413 227 576 Kč 97 700 285 Kč 17 000 000 Kč 

výdaje na volby 303 570 000 Kč 165 170 631 Kč 41 003 998 Kč 4 600 000 Kč 

Celková bilance -164 730 000 Kč -158 227 786 Kč -19 191 828 Kč + 4 500 000 Kč 
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