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Úvod.  
 

Cíle pro nápravu předpisů vztahující se k financování politických 
stran v Rusku 

 
Tato studie se zaměřuje na některé hlavní otázky, které byly položeny v průběhu kulatého stolu konference 
pořádané Mezinárodní nadací pro volební systémy a Ústřední volební komisí Ruské federace v hotelu 
"Aerostar", v Moskvě 18. prosince 1997. Hlavním motivem kulatého stolu bylo "Zveřejňování a vynucení 
financí na volební kampaně: Rusko a komparace perspektivy".  A také na otázky položené v další setkáních s 
členy Ústřední volební komise 17. a 19. prosince 1997.  
 
Následující pět ústředních problémů bylo 
diskutováno v těchto setkáních: 
 
VYSÍLÁNÍ 
Jaké jsou užívány metody regulace politického 
vystoupení v masových sdělovacích prostředcích v 
jiných zemích? 
 
Především, jak jsou regulovány soukromé televize a 
rozhlasové stanice? 
 
Nehledě na pravidla týkající se politického vysílání 
kandidátů a voličských sdružení, je možné 
regulovat zpravodajství a další programy, tak aby 
byla zajištěno omezení jejich předpojatosti nebo 
stranění té či oné politické straně? 
 
VEŘEJNÉ FINANCOVÁNÍ KANDIDÁTŮ A 
VOLEBNÍCH SDRUŽENÍ A STRAN 
 

• Jaká jsou pravidla užívaná v jiných zemích pro 
rozdělování veřejných fondů pro soutěžící 
kandidáty a strany? 

 
• Jaké jsou praktické důsledek alternativních 

modelů financování? 
 
• Je spravedlivé, jestliže každá strana nebo 

voličské sdružení musí dostat stejný díl veřejné 
podpory nehledě na její velikost, politický 
význam a minulý volební výsledek? 

 
PENĚŽNÍ KAUCE 
 

• Je systém peněžních kaucí pro kandidáty         
v parlamentních volbách (jak tomu je v 
Británii) rozumná a účinná cesta odstrašení 
bezvýznamných kandidátů? 

 
TEORIE AGENTUR 
 

• Jsou legální prostředky,  užívané v Británii,  
Kanadě a v dalších zemích, které mají usnadnit 

kontrolu nepovolených nákladů na volební 
kampaně? 

 
• Naprosto správně, jak udělat pravidla 

vztahující se k fungování Agentur? 
 
VYMÁHÁNÍ A POKUTY 
 
• Jsou vždy uloženy v jiných zemí, pokuty za 

porušení zákonů regulujících financování 
politických kampaní? Nebo jsou tresty pouze 
teoretické čili formální? 

 
• Existují zde možnosti volby přiměřeného trestu 

který by zohledňoval jeho extrémnost, malé 
pokuty na jedné straně, a skutečné tresty odnětí 
svobody, na straně druhé? 

 
 
První čtyři z těchto témat jsou řešeny v této studii, 
páté téma bude řešeno v samostatné studii od 
Roberta Dahla. Ačkoliv budou otázky diskutovány 
odděleně,  všechny odrážejí dvě hlavní věci, které 
se budou často opakovat. Tyto základní problémy 
možné shrnout jako:  
 
• příliš mnoho konkurujících si kandidátů a hnutí 

v Rusku a  
• slabé vynucovací předpisy vztahující se k 

financování politických stran.  
 
Vynoření zmatečně velké řady konkurenčních 
politických organizací je příznačný pro systémy, 
kde volební soutěže mají poměrné krátkou historii. 
Skutečnost, že řada politických hnutí je nyní viděna 
jako sporný bod pro regulátory, dle mého názoru,   
se jedná o zdravé znamení toho, že Rusko směřuje 
k novému stupni demokratického rozvoje.  
 
Proč je velký počet politických hnutí a stran 
problémem? Existence 43 politických hnutí,  jako v 
1995,  je problém protože, docela prostě, pro voliče 
je pak obtížené orientovat se v informacích, 
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realizovat promyšlenou volbu v tak rozsáhlém 
počtu alternativ.  Ve hře  Wiliama Shakespeara 
"Kupec benátský", hrdinka, Portia,  musí udělat 
volbu mezi třemi různými nápadníky. Představte si 
jak by hra vypadala, jestliže by byl Shakespeare 
zavázána napsat ji na základě Ruských voleb v roce 
1995. Portia by neměla tři ctitele (nebo "politická 
hnutí") ale 43. Pravidla by si žádala, aby Bard dal 
stejný čas pro své představení, každému kdo chtěl 
získat ruku princezny. Publikum by usnulo od nudy 
a zmatku. 
 
Za předpokladu, že je v Rusku příliš mnoho 
účastníků soutěže pro Volební úřad, je možné a je 
žádoucí předložit předpisy, které navrhují 
zredukování počtu kandidátu a politických sdružení 
nebo stran?   
 
Za prvé, to je dobře známo ve vědeckých kruzích, 
že každý volební systém každé země má sklon 
ovlivnit počet stran. (a) Většinové systémy (jako ten 
ve Spojených státech, Velké Británii a Kanadě) 
obvykle produkuje méně politických stran,  zatímco 
systémy poměrného zastoupení obvykle směřují k 
většímu počtustran. (b) V systémech poměrného 
zastoupení, počet stran může být redukován 
předpisy, které zabraňují malým stranám, které 
neobdržely minimum počet hlasů ve všeobecných 
volbách, získat žádná místa v zákonodárném sboru. 
Tento prostředek omezení počtu stran v poměrném 
systému je spojován s poválečným Německem a 
ovšem, také existuje       v Rusku. 
 
 Za druhé,  nehledě na pravidla vztahující se k 
volebnímu systému,  počty politických stran a počty 
kandidátů mohou být upravovány předpisy 
týkajících se financování voleb. Jedním extrémem,  
je možné uvalení finančních omezení na rádoby-
kandidáty. Toto je zvažováno v kapitole tří a níže. 
V Japonsku, je po každém kandidátovy požadováno 
složení finanční kauce ne nižší jak 2 miliony Jenů 
(kolem 16 000 USD).  
 
Naopak, systémy mají sklon k růstu politických 
stran a hnutí, jestliže poskytují  rovné podíly 
bezplatného vysílacího času a veřejné dotace všem 
bez ohledu na jejich velikost a jejich výsledky v 
minulých voleb. 
 
Ačkoli se zdá rozumné rozmyslet si ústavní 
reformy - včetně té, která se týká politického 
financování -  jsou pravděpodobně schopny bránit 
nárůstu volebních vojsk, to je nicméně také důvod 
pro názor jak dalece by tato pravidla měla 
penalizovat malé strany. Země, kde pravidla silně 
brání vytvoření nových politických stran (jako 
Spojené státy) jsou otevřeny kritice stejně jako ty 
(jako Rusko), kde prokazatelně existuje zmatek 
mezi volebními aktéry. 
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Kapitola první.  
 

Regulace politického vysílání v televizi a rozhlase,  se zvláštním 
přihlédnutím k soukromě vlastněným médiím 

 
Ve většině zemí,  televize a , v menším rozsahu,  
rádio se stály nejmocnější kanály "zábavné" 
komunikace, zpravodajství a politických informací. 
To způsobuje problémy mezi státem vlastněnými a 
soukromými medii. 
 
Vlastnění medií státem nepotřebuje směřovat ke 
kontrole vysílání soudobou vládou - ale nicméně 
často se to dělá. Společný nářek v řadě zemí 
spočívá v tom, že vláda využívá svého vlivu na 
veřejně vlastněné televizní kanály k zajištění 
vysílání zpráv, které přináší bezdůvodně příznivý 
pohled na činnost vládní strany a jejich vůdců. 
Zaujatost je zvláště výrazná v týdnech před 
volbami. 
 
Kde populární televize stanice je vlastněná 
soukromě, tam mohou být stejně vážné problémy, 
zvláště jestli zde je jeden nebo malý počet vlastníků 
a jestliže vlastník má vlastní politické ambice. 
Nejlepším příkladem je Itálie, kde mediální magnát,  
Silvio Berlusconi, vstoupil do politiky. Zřejmě, zde 
je silné pokušení pro vlivného soukromého 
vlastníka využívat televizní kanály, které on vlastní 
k podporování jeho vlastních stanovisek a zájmů a 
neužívat tyto  kanály k  prezentaci objektivních a 
nezaujatých zpráv. 
 
Je vhodné brát ohled na problémy politického 
vysílání uvedené v následujících bodech: 
 
1.Veřejně vlastněné média versus soukromě 
vlastněná media. 
 
2. Politické vysílání během doby, která 
bezprostředně předchází volbám versus politické 
vysílání v průběhu volebního míru (tj. období mezi 
volbami). 
 
3. Předpisy vztahující se k reklamě kandidátů, stran 
a hnutí;  nařízení týkající se neutrality vysílaných 
zpráv nebo současných programů; a nařízení 
týkající se zábavných programů a nepolitického 
vysílání. 
 
4. Soudní versus nesoudní kontrola. 
 
1 Veřejně vlastněné média versus 
soukromě vlastněná media. 
 

Během konference v hotelu Aerostar a                     
v následujících jednáních, několik účastníků 
považovalo za samozřejmé, že soukromě vlastněné 
prostředky nemohou být vystaveny veřejné 
kontrole. Již zde je základní rozdíl mezi soukromým 
vlastnictvím a nespoutaným soukromou řízením. 
Docela prostě, skutečnost, že televizní kanál je v 
soukromém vlastnictví neznamená, že musí být 
vyňatý z veřejné kontroly. Vskutku, skutečnost, že 
rozhlasové kanály(donedávna) měly přirozené 
monopoly, staly se terčem pro systémy tvrdé 
regulace  a poskytování licencí ve většině 
západoevropských zemí. 
 
Rozdíl mezi vlastnictvím a řízením je viděn v 
mnoha zorných polích. Například, většina 
motorových automobilů v Británii jako v jiných 
zemích jsou v soukromém vlastnictví.  Přesto, 
soukromí vlastníci se musí podrobit řadě veřejných 
nařízení. Majitelé nemohou řídit automobil na 
veřejné silnici pokud oni nemají zaplacenou 
pojistku pro případ nehod; oni nemohou jet 
automobilem jestliže, pneumatiky, světla a další 
součásti vozidla nejsou přizpůsobeny podle 
veřejných bezpečnostních norem a jestliže oni 
neprošli určitou zkouškou před autorizovanými 
inspektory; vlastník nemůže řídit automobil, jestliže 
neprošel speciální řidičskou zkoušku; a tak dále. 
 
V případě hromadných sdělovacích prostředků, 
soukromé kanály mohou být podobně vystaveny 
důležitým nařízením, které se týkají  politického 
vysílání. 
 
Veřejná regulace soukromě vlastněných televizních 
a rozhlasových stanic zahrnuje následující druhy: 
 
1.1 Anti-monopolní opatření 
 
Kontrole TV a rozhlasu se přikládá velký politický 
význam a z toho to důvodu se vyžaduje obzvláště 
pečlivá a přísná pravidla řízení. Každý hlavní 
televizní kanál je velmi vlivný, za prve především, 
protože se televize v posledních desetiletích 
konstituovala jako zdaleka nejpopulárnější a 
formativní cesta komunikace.Na druhém místě,  
technologie výslovně dovoluje jediný,  nebo 
omezený počet televizních a rozhasových kanálů. 
Zatímco je možné - poskytnutá politická svoboda a 
vůle - stvořit četné nakladatelské filiálky všech 
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velikostí, vysílání má přirozený monopol nebo má 
blízko k monopolu. (Ovšem, toto postavení se mění 
v některých zemích se zaváděním nových 
technologií.     Kabelová televize vytváří četné 
alternativní kanály a je pomalu výzvou pro 
dominanci  tradičních televizních kanálů.  Ale 
změny jsou nyní v plenkách.) 
 
Je možné a vhodné využívat zákonné regulace 
monopolů, které existují v řadě zemí, k předcházen 
nebo alespoň k omezení soustřeďování vlastnictví 
médií. V Británii, předpisy nejen kontrolují podíl 
televizních stanic, které vlastní jedna finanční 
skupina,   ale oni také stanovují hranice do které 
vlastníci novin smějí investovat do televizních a 
komerčních rozhlasových stanic. 
 
1.2 Základní předpisy a standardy tykající 
se televizních a rozhlasových programů 
 
V Británii, noviny smějí zastávat jakýkoliv 
politický názor svých vlastníků a redakce.  Naopak, 
legislativa vztahující se na oba druhy vysílání, ať se 
už jedná o veřejné vysílání ( britský rozhlas - BBC - 
British Broadcasting Corporation) nebo komerční  
televize a rozhlasové stanice, stanovuje, že jejich 
programová nabídka musí být politický neutrální.  
 
V počátcích televizního vysílání,  exekutiva, která 
řídila BBC se domnívala, že jediná cesta, jak  
zajistit  politicky neutrální vysílání,   obzvláště v 
průběhu všeobecných volebních kampaní, je 
nevysílat žádné zprávy o volbách. Pozdější pohled 
na tuto otázku byl, že by vysílání mohlo být 
neutrální pokud je vyvážené. Zpravodajství může 
podat jedno stanovisko nebo hledisko za 
předpokladu, že jiný program předloží jinou 
alternativní podobu daného problému. 
 
1.3 Zákaz placené politické reklamy 
 
Jedním pravidlem v řadě zemí je, že soukromým 
televizním stanicím není dovoleno přijmout platbu 
za reklamu pro politické strany nebo jiné politické 
organizace.  Opět nám může Británie posloužit jako 
příklad. Tento zákaz vstoupil v platnost, když 
generální ředitel BBC stanovil, že zamezení 
placené politické reklamy, je čin v národním zájmu. 
Když Winston Churchill psal v roce 1929 
generálnímu řediteli rozhlasu v Indii, že je schopen 
zaplatit za 10 minut vysílacího času 100 liber,   
generální ředitel odmítl, s odůvodněním, že nebude 
zavádět "Americké" metody v Britském 
rozhlasovém vysílání. 
 
1.4 Požadavky na zpřístupnění vysílacího 
času politickým stranám a/nebo 
kandidátům pro bezplatnou politickou 
reklamu. 

 
Běžnou metodou  je zavázání vysílacích autorit k 
zprostředkování volebního vysílání pro strany,  jako 
předpoklad k udělení licence. Poskytnutí 
bezplatného času pro politickou reklamu je služba, 
kterou jsou rozhlasové a televizní společnosti ze 
zákona povinny poskytovat. Co se týká nákladů, je 
toto samozřejmě bezplatná cesta poskytování  
pomoci politickým stranám - to jsou spíše vysílací 
rozhlasové a televizní stanice než jednotliví daňoví 
poplatníci, kteří musí proplatit směnku (Británie je 
zemí, která užívá tutu metodu.). 
 
V zemích, kde právní rámec regulace vysílání 
výslovně nepovoluje státu nutit televizní a 
rozhlasové stanice k poskytování bezplatného 
vysílacího času pro strany a kandidáty,  nebo 
jestliže bude pokládáno za nevhodné činit takovéto 
požadavky vysílacím stanicím,  alternativní (třebaže 
nákladná) metoda zajištění bezplatného času je 
možná.  V Mexiku, například,vláda poskytuje 
fondy centrálnímu úřadu odpovědnému za správu 
voleb a tento úřad pak kupuje vysílací čas od 
vysílatelů,  který pak přiděluje soupeřícím 
politickým stranám.  
 
Je důležité si všimnout, že poskytnutí bezplatného 
vysílacího času pro strany a/nebo kandidáty během 
trvání voleb (jedná se o volební zisk) je obvyklé v 
západoevropských demokraciích. Spojené státy 
jsou výjimkou.  Způsob přidělování bezplatného 
vysílacího času bude předložen později. 
 
Několik detailnějších příkladů týkajících se 
bezplatného času pro politické vysílání je 
diskutováno  v dodatku této studie.  
 
1.5 Pravidla placení politické reklamy       
v zemích, kde je to výslovně dovoleno 
 
V zemích, kde je placená politická reklama v 
televizi a rozhlase povolená, je běžně předmětem 
regulace.  
 
Za prve,  jsou zde pravidla, které mají předejít 
tomu, aby televizní vysílatelé nezdravě profitovali 
na učet stran, tím že by po nich požadovali 
obzvláště vysoké ceny za reklamní čas. V Kanadě, 
cena účtovaná politické straně musí odpovídat na 
nejnižší ceně účtované nepolitickým inzerentům. 
 
Za druhé, po vysílatelích je možno požadovat, aby 
učinily určitou nabídku ceny času, která je určena 
pro politickou inzerci během voleb, ještě před 
započetím volebního boje. Toto nařízení je 
pravděpodobně nepopulární u televizní vysílatelů, 
kteří mají často za zlé, že musí omezit cenu času 
poskytovaného pro placenou komerční reklamu 
během předvolebního období. Například, Kanadský 
volební zákon vyžaduje po všech vysílacích 
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stanicích, aby poskytnuly 6 a 1/2 hodiny vysílacího 
času pro politické vysílání začínaje 29 dnem před 
volbami a konče 2 dnem před volbami. 
 
Za třetí, pravidla si obvykle také vyhrazují, že 
vysílatel nemůže poskytnout vysílací čas pro 
placenou reklamu pouze jediné straně bez toho, aby 
vytvořil prostor pro strany ostatní. Nemůže být 
řečeno straně - možná té s jejímiž názory vlastníci 
vysílacích médií nesouhlasí - "Litujeme, ale 
veškerý dosažitelný čas pro reklamu je již 
předplacen!" Jestliže zde je pouze limit celkového 
množství dostupného času pro veškerou placenu 
reklamu, a jestliže  požadavky stran na tento čas 
překročují možnosti, pak zde bude potřeba metody 
spravedlivého rozdělení času mezi soupeřící strany 
a kandidáty.  Toto vyvolává otázku podobnou té, 
která se dotýká přidělení bezplatného vysílacího 
času, a ty budou diskutovány později.  
 
Možným zneužitím, je že vysílací stanice poskytne 
dostupný reklamní čas straně, které je nakloněna a 
zaúčtuje ji neobvykle nízkou cenu. Taková redukce 
ceny bude v praxi znamenat, skrytý politický dar 
straně od vysílací stanice a jejich vlastníků. K 
ochraně před touto možností,  si v Austrálii 
pravidla vyhrazují, že vysílací stanice musí 
zveřejnit podrobné zprávy o veškerých politických 
reklamách realizovaných během volební kampaně a 
musí podrobně uvést příjmy za každou z nich. 
 
 
2 Politické vysílání během doby, 
která bezprostředně předchází 
volbám versus politické vysílání v 
průběhu volebního míru (tj. období 
mezi volbami) 
 
Zřetelně, veřejnost se nejvíce zajímá o dění kolem 
voleb v průběhu dní a týdnů, které těsně 
předcházejí volbám. Nicméně, politické názory 
nejsou profilovaný pouze v tomto konečném 
období, ale také během měsíců a let "mírového 
volebních času".  
 
Za předpokladu že je za potřebí rozlišovat mezi 
pravidly, které jsou aplikovány v době "volebního 
míru" a těmi, které jsou aplikovány v předvolební 
době, vyvstávají proto dvě otázky:   
 
 
První, jak se má předvolební perioda ohraničit a 
definovat?  
 
 
Druhá, jaká pravidla by měla být použita během 
doby "volebního míru?" 
 

2.1 Vymezení předvolebního a volebního 
období 
 
Otázka tohoto vymezení je životně důležitá, 
obzvláště dotýká-li se pravidel aplikovaných na toto 
období. Protože "čas volebního klidu" a "volební 
období"  jsou v praxi nejasné, teoretická hranice 
mezi nimi je nevyhnutelně poněkud umělá a 
komplikovaná. V zemích jako Kanada, problém 
definice pojmu "volební" a "nevolební" předmětem 
podrobného šetření Kanadskou královskou komisí 
pro reformu voleb a financování politických stran 
(The Canadian Royal Commission on Electoral 
Reform and Party Financing), v roce 1991 ("The 
Lortie Commission"). Detaily mohou být 
zpřístupněny,  jestliže je tomu potřeba. Pro nynější 
účel, budou předloženy pouze některé: 
 
Austrálie a Kanada: Volební období trvá od 
okamžiku soudního vyhlášení voleb a do konce této 
výzvy.V Kanadě, začátek oficiální volební 
kampaně je stejný. Pokud se týče pravidel placené 
reklamy politických stran, dotýká se jich Kanadský 
volební zákon, jak už bylo řečeno,  volební období 
je definováno jako doba začínající 29 dní před 
volbami a končící druhého dne před volbami. 
 
Velká Británie: Začátek kampaně, který je důležitý 
ve vztahu k hranicím nákladů pro parlamentní 
kandidáty, se počítá od okamžiku, kdy kandidáti 
začnou  vést své volební tažení.  Z tohoto důvodu, 
se budou pseudo-kandidáti snažit odkládat svou 
nominaci až po datum voleb vyhlášené předsedou 
vlády. Od tohoto okamžiku, kdy byl formálně 
nominován (obvykle místní organizací jeho strany), 
začínají mu běžet tzv. hodiny nákladů. Před 
jmenováním, muže kandidát začít oslovovat voliče, 
za předpokladu, že si dá pozor na to, aby sám sebe 
představoval jako budoucího parlamentního 
kandidáta, ale za žádnou cenu ne jako 
parlamentního kandidáta. 
 
Japonsko: Délka oficiální volební kampaně je 
pouze 12 dní. 
 
Turecko: Předpisy dotýkající se spravedlivého užití 
vysílání zpráv, začínají platit 15 dní před volbami a 
bezplatné vysílaní politických stran je vměstnáno 
do posledních sedmi dní před dnem voleb. 
 
 
2.2 Nároky politických stran na bezplatný 
vysílací čas v době mezi volebními 
kampaněmi ("volební mír"). 
 
V některých zemích,   politické strany získávají 
běžně bezplatný čas pro politické vysílání a 
dokonce ikdyž žádné  volby nejsou v obzoru. 
Normálně, rozsah času určený tomuto vysílání v 
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době "volebního míru" je menší než v průběhu 
volebního období. 
 
 Systém přidělení bezplatného času politickým 
stranám během období "volebního míru" bude 
fungovat potud, jestliže politické strany (nebo 
voličská sdružení nebo voličské bloky), které se 
účastnili posledních voleb, budou stále existovat 
jako samostatné organizace. Jestliže, zde dojde k 
rozkolu v politické straně, která se účastnila 
minulých voleb,  nebo jestliže vznikne nová 
politická strana  nebo politické hnutí po předešlých 
volbách, vzniknou problémy s přidělení času. 
 
Příklady bezplatného politického vysílání v době 
"volebního míru" jsou následující: 
 
Velká Británie: Konkrétní alokace času se mění 
rok od roku,  ale systém je úplně shodný s popisem 
uvedeným Michaelem Pinto-Duschniským v 
Britských veřejných financích, 1830-1980. 
(Washington, DC: American Enterprise Institute for 
Public Policy Research, 1981, tabulka 69.) Každá z 
dvou hlavních politických stran je oprávněna k šesti 
bezplatným deseti minutovým politickým vysíláním 
ročně (Toto je srovnatelné s pěti vysíláními během 
volebního období, které obyčejně ve Velké Británii 
trvá 3 až 4 týdny). 
 
Mexiko: Podle dodatků k Volebnímu zákoníku z 
roku 1993 je Federální volební institut pověřen 
nakupovat a přidělovat 15 minut vysílání měsíčně 
pro každou stranu v televizi a rozhlase. 
 
3 Předpisy vztahující se k reklamě 
kandidátů, stran a hnutí;  nařízení 
týkající se neutrality vysílaných 
zpráv nebo současných programů; 
a nařízení týkající se zábavných 
programů a nepolitického vysílání 
 
3.1 Je možné kontrolovat zaujatost 
zpravodajství? 
 
Reklamní čas alokovaný politickým stranám a/nebo 
kandidátům, nehledě na to zda, se jedná o bezplatný 
nebo placený, bude pravděpodobně mít omezený 
význam v ovlivňování voličů v porovnání  denním 
objemem pravidelných zpráv vysílaných a 
informujících o aktuálních událostech. I když 
systém bezplatného politického vysílání funguje 
spravedlivě, je možné, že státem vlastněné kanály 
budou navrhovat pro-vládní linii při svém výběru 
zpravodajských relací a soukromě vlastněné stanice 
uspořádají zpravodajský program tak, aby odrážel 
politické preference jejich vlastníků. 
 

Následující příklady ukazují manipulaci vysílání 
vládami: 
 
Mexiko, 1994: Národní akční strana (PAN National 
Action Party) a Strana demokratické revoluce (PRD 
Party of the Democratic Revolution) obviňovali 
vysílatele ze zkresleného zpravodajství ve prospěch 
PRI.  Oni zejména kritizovali  "Televisa", stanici 
kterou sleduje kolem 80 % Mexisckých televizních 
diváků. V červenci 1994, "Televisa" ignorovala 
jedno z největších volebních shromážení PRD,  
zatímco věnovala plných 22 minut vysílací doby 
pro prezidenta Ernesto Zedilla.  PRD pak nazvala 
"Televisa" " jedním z pilířů, který drží autoritativní 
režim". 
 
Malaysia,1982:Zpravodajské programy (v televizi) 
byli naplněný ministry otevírající školy, chrámy, 
mosty, silnice a ve skutečnosti cokoliv dalšího, co 
bylo možné otevřít v průběhu týdne před volbami. 
 
Konečně,  nejlepší cestou jak chránit veřejnost proti 
zaujatosti (viz příklady uvedené viz výše) je 
podpora tradice profesionality a nezávislosti mezi 
vysílateli, tak aby ji profesionální hrdost 
napomáhala k vzdorování tlakům jejich vlastníků 
(jak veřejných tak soukromých)  manipulace 
zpravodajství a zpráv.bude pomoct jim odporovat 
tlaky z jejich vlastníků (veřejný nebo soukromý) 
zacházet s zprávou. Nicméně, by asi také bylo 
vhodné k zajištění spravedlnosti a slušnosti, 
vytvoření  určitých pravidel upravující sestavování 
zpravodajských přehledů,  obzvláště v době 
volebního klání. Uvádíme dva příklady z Velké 
Británie a Turecka: 
 
Británie: V průběhu volební kampaně těsně před 
všeobecnými volbami,  která normálně trvá tři nebo 
čtyři týdny, zpravodajství musí přinést takové 
pokrytí aktivit  soupeřících stran a jejich vůdců, 
které je úměrné nároku každé politické strany na 
bezplatnému vysílání.   Například, jestliže Strana 
práce a Konzervativní strana mají každá nárok pět 
desetiminutových bezplatných výstupů a Liberální 
Demokraté mají právo na čtyři taková vysílání, pak 
počet minut pokrývající zpravodajství o každé z 
nich a jejich vůdcích během volební kampaně musí 
být v poměru 5:5:4. Stejný přístup se uplatňuje 
taktéž při věnování celkové pozornosti těmto 
stranám v pořadech zabývajících se aktuálními 
problémy a událostmi.  
 
Toto dělení času je zcela primitivní koncept. 
Jestliže vysílatelé jsou rozhodnuti stranit určité 
konkrétní straně, oni mohou využít k vysílání o 
aktivitách dané strany čas který je příznivý a slibný 
pro jejich volební kampaň; jiným stranám - kterým 
vysílatelé nepřejí a nejsou jim nakloněni - mohou 
jim dát stejný počet minut, ale tento čas může 
vylíčit tohoto soka v nepříliš dobrém světle. V 
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Britské praxi, tato "stop-watch" metoda (stopovací 
metoda) kontroly zpravodajství v průběhu 
volebních kampaní nicméně funguje docela dobře. 
Turecko: Během období, které začíná 15 dnů před 
dnem voleb a končí v 6 hodin odpledne v předvečer 
voleb, rozhlasové a televizní zpravodajství musí 
obsahovat zprávy, které sjou věnovány politickým 
stranám, které se účastní voleb. Nejvyšší volební 
rada (High Election Board) vymezuje počet slov 
textu věnovanému každé straně. 
 
Další otázky vyvstávají kolem pravidel vysílání 
televizních a rozhlasových diskusí jako například 
prosnulý a pravděpodobně rozhodující televizní 
duel z roku 1960 při prezidentských volbách ve 
Spojených státech amerických mezi Johnem 
Kennedyem a Richardem Nixonem. Pravidla 
televizních politických debat vyvolávají 
komplikované otázky,  zvláště tam, kde se debaty 
musí pokusit být přístupné řadě stran nebo 
kandidátů. Mezinárodní praxe je velmi proměnlivá 
ve vztahu k těmto diskusním prořadům a tento 
důležitý předmět  nechceme v této studii dále 
rozebírat. 
 
3.2 Je možné kontrolovat možné politické 
stranění v nepolitickém programu, 
například  vysílání, historických dramat a 
zobrazování každodenního života ("soap 
operas" tzv. seriály nebo mýdlové opery 
/USA/) ? 
 
Podle některých průzkumů trhu,  největší vliv na 
politické mínění voličů nemá zpravodajství nebo 
politické vysílání stran; důležitější než tyto formy 
jsou podle všecho nepolitické programy. Slavným 
příkladem tohoto je dílo Charlese Dickense, jehož 
román udělal větší publicitu ubohým podmínkám v 
částech Británie v devatenáctém století než udělaly 
studie a práce Friedricha Engelse.  
 
V současné době,  každodenní drama - tzv "soap 
operas" (mýdlové opery) - které jsou sledovány v 
televizích v mnoha zemích mohou mít sklon k 
politickému stranění. Ony ukazují pravděpodobné 
typické znaky poměrně uspěšných kruhů nebo 
ukazují jak čelí závažným sociálním problémům.  
 
Bohužel, je velmi obtížné pojmenovat a uchopit 
takovéto případy politického straněníí bez 
významných a nevhodných omezení na svobodě 
projevu autorů a vysílatelů. Nesoudní kontrola je 
možná efektivnější (a více přijatelná) než soudní 
kontrola. 
 
4 Soudní versus nesoudní kontrola. 

Jsou zde tři hlavní formy nezávislý kontroly 
vysílání vysílacích stanic, první z nich je soudní, 
druhá nesoudní ale zákonná a třetí z ních je 
neformální. 
 
4.1 Právo poškozených politických stran a 
jednotlivců na odvolání k soudu 
 
Pokud legislativa týkající se vysílání obsahuje 
pouze obecný závazek neutrality nebo vyhýbání se 
předpojatosti a stranění ve vysílání,  toto otevírá 
prostor těm, kteří se domnívají, že pravidla naruší 
odvoláním k soudu. V některých případech, to 
umožní politické straně získat mimořádný soudní 
příkaz proti vysílateli, který, jak se domnívá, 
porušil pravidla. Vskutku, zákon může  být 
užitečný nástroj poslední instance,  zvláště jestliže 
soudci jsou skutečně politicky nezávislí. Velmi 
řídce, jsou britské strany úspěšné v odvoláních k 
soudu pro zastavení politicky nekorektního 
vysílání. 
 
4.2 Dohlížecí instituce zplnomocněné ze 
zákona 
 
V řadě zemí, jsou v zákonech, upravujících 
vysílání, ustanovení pro nezávislé výbory nebo 
samostatné nezávislé regulátor nebo arbitry, které 
řeší sporné věci mající vztah k politickému vysílání. 
Jestliže kontrolní instituce obsahuje několik členů, 
pak obyčejně zahrnuje osobnosti vybrané z různých 
stran a různých oblastí veřejného života (na základě 
podobného sestavovacího klíče jako Ustřední 
volební komise). 
 
4.3 Nezávislé, neoficiální kontrolní 
organizace 
 
Třebaže tyto instituce zřídka kdy mají nějaké 
oficiální postavení, ony mohou mít určitý vliv, 
pokud nezávisle monitorují vysílání a odhalují 
zřejmé stranění nebo nedostatky ve vyváženosti  
vysílání. 
 
Velká Británie: Výzkumný tým pro mediální 
vysílání založený na Glasgowské univerzitě 
pravidelně monitoruje výstupy televizního vysílání 
před a během volebních kampaní. 
 
Další příklad pochází z Mexika: Studie 
vypracovaná Mexickou akademií pro lidská práva 
na zpravodajské pokrytí vysílání programů "24 
Hodin" ("24 Horas") stanice "Televisa" a "Hechos" 
stanice "Aztécká televize" ("Azteca Television"), z 
období od ledna do dubna v roce 1994, zjistila že 
PRI měla vysílací poměr ku svému prospěchu 3:1 
ve srovnání s PAN a PRD, které byli dvěma 
nejsilnějším opozičními stranami. 
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Kapitola II 
 

Alternativní modely pro rozdělování veřejných dotací pro strany, 
politická hnutí a politické aktivity. 

 
 
 
 

1 Různé pojetí spravedlnosti 
 

olby musí být nejen svobodné, ale také 
musí být spravedlivé a právoplatné 
(legální). Toto je obsaženo - ačkoli krátce a 

obecně - v řadě mezinárodních dokumentech  jako 
je " Všeobecná deklarace lidských práv" (článek 
21) v roce 1948, Dohoda o občanských a 
politických právech (článek 25).  Idea spravedlnosti 
je tak výchozím demokratickým pravidlem. Tuto 
skutečnost, potvrzuje poválečná Německá ústava. 
Článek 21 Německé ústavy z roku 1949 ustanovuje 
princip "Chancengleichheit"  (rovnosti příležitosti - 
šancí). V Spojených státech se naprosto běžně užívá 
termín "a level playing field". Tento termín se stal 
obecně užívaným v moderní angličtině,  zvláště v 
USA, odkazuje na  svobodnou soutěž politických 
stran. Navíc termíny jako "fairness" - slušnost, 
poctivost, spravedlnost a "a level playing fild" - 
rovnost příležitostí - nebo také rovnost šancí, 
mohou mít řadu různých,  protikladných významů. 
Zahrnují: 
 
♦ spravedlnost výsledku (například,  všechny 

politické strany nebo politická, volební 
sdružení by měla mít  stejné podmínky pro 
přidělení vysílacího času v televizi  nebo pro 
přidělování financí) 

 
♦ spravedlnost ve vztahu k opozičním nebo 

malým stranám (malé strany by měly mít 
větší prostor v televize nebo finanční podporu 
protože jich potřebují více, než velké a 
zavedené strany) 

 
♦ spravedlnost založená na rozsahu podpory 

každé politické strany (volný vysílací čas v 
televizi a státní podpora by měly být přiměřené 
k podílu (výsledku)  každé politické strany v 
minulých volbách). 

 
Nyní si ukážeme že první pojetí "spravedlnosti" - 
princip rovného podílu pro všechny  politické 
strany bez ohledu na jejich velikost  - je  
nepřiměřený a je podle mezinárodních srovnání, 
neobvyklý. Utváření politického systému podle 
tohoto pojetí "spravedlnosti" je obvykle přijatelné 
pouze v prvních letech po přechodu k pluralitní 

demokracii v zemích, kde nové strany a hnutí (pro 
zjevnou příčinu neexistence politické soutěže a 
demokratických voleb) nejsou stabilizovány a 
nemají zkušenosti z minulých období.  
 
Je obvyklé a logické, že země, které začínaly s 
pravidly rovné podpory všem politickým stranám a 
hnutím nezohledňujíce jejich velikost a rozsah 
voličské podpory, postupně přecházejí k jiným 
metodám rozdělování státní finanční pomoci. 

 
Sporný je způsob zabezpečení, kdy strany a 
kandidáti očekávají poskytování stejných 
příležitostí a dotací bez ohledu na jejich velikost a 
oblibu. Argumentem pro poskytování rovného 
podílu všech stran a kandidátu na vysílacím čase v 
televizi nebo  na finančních prostředcích  je, že  
všichni požadují stejnou příležitost k působení na 
voliče. 
 
Tento princip je sledován při přidělování 
bezplatných poštovních služeb ve Velké Británii. 
Kandidáti nominovaní většími i menšími stranami 
stejně jako nezávislí kandidáti mají stejný nárok. 
Naopak, můžeme tento rovný přístup k velkým a 
malým stranám, považovat za nepraktický a 
nespravedlivý. Je prokazatelně nerozumné, dát 
malé straně na okraji politického spektra tentýž 
veřejný prospěch a tutéž peněžní pomoc jako velké 
straně. Pro malou stranu, která má možná  jen 
hrstku členů, šance získat  dokonce několik minut 
bezplatného vysílání v televizi představuje 
obrovský užitek. Naopak, týž několik minut bude 
pro velkou stranu nebo hnutí nedostačující. 
 
Tam, kde jsou tucty nebo stovky konkurenčních 
stran, taktika přidělení naprosto stejného rozsahu 
vysílacího času pro každého má nevyhnutelně za 
následek  - téměř chaos - protože voliči jsou 
konfrontováni s velkým množstvím různých 
myšlenek a názorů. A co navíc, politika rovného 
přístupu k prezentaci v mediích možná v sobě 
skrývá silnou zaujatost proti hlavním opozičním 
stranám. Regulace politických stran omezí 
možnosti jejich sebeprezentace. Jestliže 
nejvýznamnější opoziční strana  má stejně malý 

V 

1.1 Spravedlnost jako rovnost výsledku 
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podíl  volného vysílacího času v  televizi jako tucet 
dalších bezvýznamných stran, dostává se jí zcela 
neadekvátní příležitosti k prezentaci svého 
programu. Neuspokojivé výsledky politiky rovného 
podílu na vysílacím čase v televizi pro velké a malé 
strany byl zaznamenán při volbách v několika 
bývalých komunistických zemích východní Evropy 
a dřívějšího Sovětského svazu.  

 

 
Možná to dokazuje, že zajištění spravedlnosti 
vyžaduje kladnou diskriminaci ve prospěch nových 
nebo malých stran. Ve shodě s tímto výkladem, 
mají hlavní politické síly, v každé společnosti, již 
dostatečné šance pro svou prezentaci. Z tohoto 
důvodu, je potřeba, aby politickým "outsiderům" 
byly poskytnuty zvláštní příležitosti pro představení 
jejich programů voličům. 
 
Jako příklad aplikace tohoto kompenzačního 
modelu je program zavedený v roce 1975 "British 
House of Commons"  pomocí něhož jsou finanční 
prostředky poskytované opozičním stranám 
zastoupeným v dolní sněmovně britského 
Parlamentu. Vládnoucí politická strana neobdrží 
podporu. Odůvodněné opatření je, že vládnoucí 
stana získává podporu od „Advice for Civil 
Service“ (Rada pro státní služby –  Rada pro státní 
správu).  Jsou to pouze opoziční strany, které 
potřebují prostředky pro zaměstnání personálu k 
přípravě jejich programů.  
 
V některých skandinávských zemích, metoda 
přidělování státních financí politickým stranám 
napomáhá k diskriminaci vládnoucí strany. Každá 
strana obdrží finanční příspěvek  částečně 
vycházející z počtu míst, které získala v předešlých 
parlamentních volbách. Vládnoucí strana ovšem 
získává menší finanční částku na získané  
poslanecké křeslo než opoziční strany. 

 
Toto pojetí vychází z principu, kdy malé strany a 
marginální kandidáti by měli získat menší podporu 
než hlavní političtí aktéři. Tuto myšlenku lze 
úspěšně  použít při přidělování vysílacího času pro 

volební vysílání v televizi nebo v rozhlase.  Taktéž 
ji lze použít pro přidělování finančních dotací. 
Například, je možné obhajovat, že pouze hlavní 
kandidáti v presidentských volbách by měli mít 
prostor pro vedení vzájemných diskusí na národní 
televizi, nebo že velké strany by měly získat více 
vstupů při volebním vysílaní než pouze jeden 
jediný. 
 
Tento princip vychází ze zdravého rozumu a zda se 
být i oprávněný. Ale přináší s sebou i určité potíže. 
Rozumný argument pro spravedlnost jako je 
přidělení poměrného dílu podpory, potěší každého 
soutěžícího, protože se vyhne situaci, kde tucet 
nebo dokonce stovky bezvýznamných kandidátů a 
stran vzniknuvších pouze pro získání užitku z 
bezplatné reklamy, což je výsledkem toho, když 
všem zákonem uznaným  soutěžícím se dostává 
stejného rozsahu projevu. To je velmi nepraktické 
pro voliče kteří pak musí obsáhnout velmi mnoho 
rozmanitých zpráv (programy stran a kandidátů).   
V hantýrce politologů a diplomatů, existuje (zvláště 
nově vzniklých demokraciích) termín "pohovkové 
strany" (sofa parties) - strany tak malé, že všichni 
jejich členové mohou sedět na jedné pohovce. 
Spravedlivým argumentem je, že je bezdůvodné, 
aby měly strany nebo kandidáti reprezentující 
hrstku stoupenců stejnou příležitost k prezentaci 
před voliči v televizi nebo rozhlase jako velké 
strany. Výše uvedené úvahy skýtají silný argument, 
že za spravedlivou podporu by se měla považovat 
proporcionální státní subvence pro každého 
soutěžícího. Nicméně, aplikace tohoto principu 
vyvolává problémy. 
 
První problém je zda rozsah podpory každé straně 
by měl  být odměřený podle jejího minulého 
zastoupení  nebo podle jejího nynějšího zastoupení.  
Nejsnadnější a podle všeho nejvíce objektivní 
mírou podpory je nejvyšší procento hlasů získaných 
v aktuálních volbách. To je výchozí základna pro 
státní dotování stran v Německu. Úskalím tohoto 
systému alokace je, že smějí být podpořeny 
existující strany na účet právě nebo nedávno 
utvořených nebo které zvýšili svou oblibu od 
posledních voleb.  
 
Druhým  problémem je, že strany a voličská 
sdružení se mohou tříštit nebo slučovat mezi 
volbami. Možná proto je obtížné rozhodnout, zda 
existující politická strana nebo hnutí je stejné jako 
to (možná s jiným názvem), které soutěžilo v 
posledních volebách.  Jestliže nynější finanční 
podpora je založena na dřívější volebním výsledku,  
toto se stává velmi důležitou otázkou. Jestliže zde 
nejsou jasná pravidla řízení politických stran a 
volebních sdružení,  budou zde pravděpodobně 
právní hádky mezi různými frakcemi, dřívějších 
politických sdružení, každé z nich nárokující si 
plášť (a finanční podporu) "následovníka". Takové 

Jistým řešením je rozdělit dotace do dvou skupin: 
první, s poměrně vysokou úrovní podpory pro 
všechny strany získávající asi pět procent a druhá 
nižší úroveň podpory pro všechny strany s 
volební podporou asi jeden a půl procenta.   

1.2 Spravedlnost ve vztahu k opozičním 
nebo malým stranám 

1.3 Spravedlnost založená na rozsahu státní 
podpory každé politické strany a každého 
kandidáta. 
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hádky budou velmi podobné těm, které vznikají 
mezi sourozenci nárokující dědictví po svých 
rodičích.  
 
Třetím problémem je, zda rozsah podpory by se 
měl odvíjet od hlasů získaných v předešlých 
volbách nebo od nějakého jiného ukazatele. Bylo 
by možné obhajovat, například,  že veřejné peněžní 
dotace by měly vycházet z členské základny nebo 
soukromé finanční podpory každé strany, než jí 
získané hlasy. Nehledě na podíl hlasů získaných v 
předešlých volbách, následující alternativní kritéria 
se odvíjí od svého politického významu (a tak 
veřejného dotování): 
 
• počet míst (jako protiklad k hlasům) získaných 

v posledních volbách; 
• počet míst a/nebo hlasů získaných v posledních 

dvou volbách; 
• počet míst vybojovaných v současných 

volbách; 
• počet a velikost malých nebo středních 

velikostí dary přijatých stranami od členů nebo 
podporovatelů. (Toto je základ pro porovnávání 
darů poskytnutých politiky hledající strany pro 
nominaci jako prezidentského kandidáta ve 
Spojených státech). 

 

 
Není zde žádná potřeba aplikovat pouze jeden 
jediný princip spravedlnosti pro vytvoření systému 
alokace veřejné podpory politickým stranám a 
volebním společnostem. Obecně je akceptován 
vzorec, že se sloučí alespoň dva základní principy. 
Například, je zde několik zemí (včetně Švédska,  
Dánska a Izraele, kde přidělení státních financí 
(nebo volného vysílacího času) je vypočteno 
částečně na základě principu rovnosti pro všechny 
strany, nehledě na velikost a částečně na základě 
minulého volebního výsledku. V Nizozemí, 
přidělení volného vysílacího času je založeno 
částečně na principu rovnosti a částečně na počtu 
míst získaných v současných volbách každou 
stranou nebo hnutím. 
 
Jak příklady ukazují, je také možné mít systém, ve 
kterém veřejné dotace jsou poskytované stranám na 
základě na minulého výsledku, ale s umožněním 
novým stranám nebo stranám, které neuspěly v 
minulých volbách ukázat současnou občanskou 
podporu a tak si zasloužit dotace (například místa 
získaná v současné době, nárůst darů nebo získané 
podpisy). 
 
Ačkoli spravedlnost je zásadním principem vedení 
volebních soutěží, není to jediný princip. Někdy je 

potřeba nalézt kompromis mezi spravedlností a 
dalšími principy. Například, to je běžná praxe 
přijatých předpisů, které míří k omezení politických 
extrémů nebo velmi malých stran,  nehledě na 
skutečnost, že toto je "unfair".   V těchto případech,  
určitá míra spravedlnosti je obětována účelu 
praktičnosti - to je, omezení počtu stran a tím 
udělání voleb pro voliče srozumitelné a mající 
smysl. 
 
2 Druhy státní finanční pomoci 
politickým stranám a kandidátům. 
 

rvní. Finanční pomoc státu politickým 
stranám muže mít formu  každoroční podpory 
pravidelné činnosti stranických organizací 

nehledě na to zda se konají volby. Německo je 
příkladem toho systému.  Eventuelně, státní pomoc 
muže být specificky určena výdaji politických stran 
a/nebo kandidátů při volebních kampaních. 
Kanada je příklad takového systému. 
 
 

uhý. Finanční pomoc může být 
poskytována buď v peněžní formě nebo 
muže být poskytnuta v naturální podobě. 

Příkladem pomoci v naturáliích je bezplatný 
vysílací čas v televizi nebo rozhlase, bezplatné nebo 
regulovaná cena poštovních služeb, bezplatné 
užívání prostorů pro veřejné mítinky, bezplatné 
místo pro reklamu v novinách, bezplatné využití 
plakátovacích ploch ("billboards").  
 
 

řetí. Finanční pomoc z veřejných fondu 
může být poskytována bez podmínek každé 
straně nebo kandidátovi nebo může být 

poskytnuta každé straně za podmínky vlastního 
fundraisingového úsilí. Metody podmíněné finanční 
pomoci zahrnují: 
 
a) daňové úlevy u darů politickým stranám; 
b) sleva na dani, daňový odpočet ( metoda, která 

napomáhá stranám, jejichž stoupenci jsou 
většinou nemajetní a kteří proto normálně 
neplatí daň z příjmu); 

c) sdružovací půjčky (půjčky s účastí). 
 

vrtý. Peněžní pomoc muže být poskytnuta 
buď ústředním orgánům každé strany (tato 
metoda bude mít za výsledek centralizaci v 

politické straně), nebo muže být určitá nebo 
všechny pomoci poskytnuty lokálním organizacím 
každé strany.  

 

P

D

T

Č

 1.4 Alokace založená na kombinování 
jednotlivých principů "spravedlnosti". 
 

 1.5 Alokační mechanismy založené na 
principech neberoucí ohled na spravedlnost. 
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átý. Pomoc může být poskytnuta každé 
politické straně a/nebo kandidátovi na 
veřejný úřad. 

 
 
3. Příklady alokací státní finanční 
pomoci politickým stranám a 
kandidátům 
 
3.1 Limity 
 
Je standardní praxí předepsat minimální požadavky 
pro strany a kandidáty, kteří si přejí být příjemci 
veřejného financování. Požadavky mohou být v 
řadě různých forem. 
 
a) Podmínkou pro získání finanční pomoci 
individuálími kandidáty je, že by měli obdržet 
určité procento hlasů získaných ve svých 
volebních obvodech ve volbách, ve kterých budou 
usilovat o podporu - tj. v příštích volbách.  Před 
volbami je nejasné, zda kandidát překročí hranici 
nutnou pro získání podpory,  pak bude nutné 
uhradit peníze po volbách těm kandidátům, kteří 
získají oprávnění. Tento systém je nevýhodný pro 
kandidáty, kteří si nejsou jistí tím, zda míra jejich 
podpory pravděpodobně uspokojí požadavky pro 
obdržení finanční pomoci. Takoví kandidáti budou 
proto pod tlakem omezit své volební výdaje pro 
případ, že by nedostali povolební refundaci 
nákladů. 
 
Eventuelně, pro běžné poskytování peněz 
politickým stranám, hranici je možné založit na 
výsledcích nedávných všeobecných voleb. 
 
b) Pro politickou stranu, nárok na úhradu 
nákladů volebních kampaní se může odvíjet od 
počtu křesel, které získají její kandidáti. 
 
c) Dotace na výdaje spojené s pravidelnou 
činnost organizace nebo náklady volebních 
kampaní, mohou strany požadovat při získání 
určitého počtu křesel v Parlamentu. 
 
d) Zkouškou smí být určité procento hlasů               
ve všeobecných volbách. 
 
e)  Je zde také možná kombinace testů: minimální 
procento hlasů ve všeobecných volbách a 
minimální počet křesel v Parlamentu. 
 
Obvykle, (a) jsou hranice vyšší pro kandidáty na 
jednotlivé poslanecké mandáty než pro národní 
strany,  a (b) hranice pro získávání státní finanční 
pomoci pro stranické organizace nebo náklady 
volebních kampaní jsou obvykle nižší než hranice 
pro získání poslaneckého mandátu v zákonodárném 
sboru. Například, v Německu, limitem pro obdržení 

státní pomoci je 0,5% národních hlasů , kdežto 
hranice pro získání poslaneckého mandátu je 5%.  
 
Hranice pro získání veřejné podpory kolísá mezi 
0,5% národních hlasů v Německu až po 15% hlasů 
pro individuální kandidáty v Kanadě. Jiné příklady 
zahrnují: Francie (Národní shromáždění): 5%, 
Rakousko: 4%, Švédsko: 2,5% v posledních dvou 
volebních období a Japonsko: 2% nebo více jak 5 
kandidátů. 
 
 
3.2 Příklady pravidel pro finanční  
podporu 
 
Kanada: Příkladem úhrady nákladů volební 
kampaně je kanadský systém.  
 
• Každý kandidát získává úhradu nákladů 

volební kampaně ve výši 50%.  Kandidáti musí 
získat 15 procent hlasů, aby získali oprávnění k 
podpoře a musí také zachovat  nastavené limity 
nákladů.  

 
• Pro náklady volebních kampaní národních 

stranických organizací, úhrada představuje 
22,5% z všech nákladů. Opět, je zde stanovena 
horní hranice těchto nákladů.  Po národních 
stranách není požadováno, aby obdržely určité 
minimální procento hlasů, pro získání nároku 
na podporu.,  spíše, se po nich požaduje, za 
prvé, aby utratili alespoň 10% maximálně 
povoleného rozpočtu, a za druhé,  musí vybrat 
alespoň 50 kandidátů. 

 
Německo: Příkladem vzorce pro každoroční,  
pravidelné dotace národních stranických organizací 
je německý systém.  
 
• Veřejná podpora je vypočítat na základě 

posledních volebních výsledků.  Za prvních 
pět miliónů hlasů, ročně každá strana získá 1,3 
DM za hlas a 1DM za ostatní.    

• Navíc, se poskytuje 0,5  DM za každý 1 DM 
přijatou stranou v členských poplatcích.  

• přímá podpora nesmí přesahnout obnos 
získaný každou stranou z členských příspěvků 
a dalších soukromých zdrojů.  

• za účelem porovnání oprávněnosti finančních 
fondů, členské příspěvky od členů nesmí být 
vyšší jak 6000 DM na osobu ročně.  

• Strana musí obdržet alespoň 0,5% hlasů v 
posledních volbách (nebo 1% hlasu ve 
státních volbách).  

• Podle novelizace zákona o politických 
stranách z roku 1993, je zde stanoven 
absolutní strop na přímou podporu pro 
všechny politické strany za rok, který 
představuje 230 milionů DM. 

P 
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Tato formule nepřipouští několik dalších druhů 
státní finanční pomoci stranickým organizacím.  To 
zahrnuje:  
 
• ve velkém měřítku podporovat stranické 

nadace (jako Nadace Konrada-Adenauera 
Nadace Friedricha Eberta),   

• pomáhat na stranickým skupinám v spolkovém 
a zemském zákonodárném sboru,   

• bezplatný vysílací čas,  
• bezplatné užívaní plakátovacích ploch              

v obcích,   
• pomoc mládežnickým skupinám majících 

kontakty na politické strany,  a  
• stranické daně  - tj. nucené příspěvky straně od 

jejích členů zastávajících veřejný úřad, které 
představují určitou část jejich platů (které, 
ovšem, pocházejí ze státních fondů - tj. určitý 
druh skrytého státního financování). 

 
Nikaragua: Toto je ještě jeden příklad kombinace 
kritérií. Pro volby v roce 1990, byla Nejvyšší 
volební rada pověřena přidělováním určitých 
obnosů politickým stranám. Rozdělování proběhlo 
podle následujícího klíče: 
 
• padesát procent z nich bylo rozděleno mezi ně 

rovným dílem,  
• zbytek na základě počtu hlasů obdržených  ve 

volbách v roce 1984.  
• strany, které se neúčastnily dřívějších voleb, 

každá obdržela stejně jako strany s nejmenším 
počtem hlasů. 

 
 
4 Příklady metod přidělení volného 
vysílacího času politickým stranám. 
 
4.1 Rovnost mezi stranami nehledě na 
velikost a předešlé výsledky 
 
Příklady: 
 
Indie: Vysílání prezentací politických stran v 
televizi a rozhlase bylo dohodnuto během státních 
voleb v roce 1977, s pořadím vystoupení 
dohodnutým na základě losu. Tomuto následoval 
souhlas všech stran s tím, že budou mít stejnou 
dobu prezentace.  
 
Toto je také nejběžnější metoda v tzv. "nových 
demokraciích".  Například: 
 
Česká republika: Ve volební kampani, všem 
politickým stranám účastnícím se voleb je přiděleno 
celkem 21 hodin  vysílání v rozhlase a televizi, 
který je rozdělen mezi ně rovným dílem. Aktuální 
pořadí pro prezentaci každé strany je určen losem. 

 
4.2 Přidělení založené na počtu kandidátů 
nominovaných každou politickou stranou 
v současných volbách. 
 
Tuto metodu využívá Japonsko. 
 
4.3 Přidělení vysílacího času je založeno 
zcela nebo převážně na výsledcích 
předešlých voleb. 
 
Tuto metodu využívá Německo. Jiné příklady 
poskytují: 
 
Belgie: Bezplatný přístup k státem vlastněné 
televizi je ve vztahu k síle každé stanické skupiny 
na úrovni Evropské unie.  
 
Řecko: Přidělení vysílacího času mezi politické 
strany je založeno na zastoupení strany v právě 
rozpuštěném Parlamentu. Tři nejsilnější strany 
předchozího Parlamentu mají právo na 38 minut 
vysílání v rámci týdenního vysílání v televizi. 
Menší strany mající členy  v předešlém Parlamentu 
mají právo na 8 minut vysílání v televizi týdně. 
Strany, které neměly zastoupení v Parlamentu, ale 
mají své kandidátní listiny v 75% volebních obvodů 
mají nárok na 5 minut vysílání týdně. Navíc, každá 
velká strana má nárok na jedno vysílání o rozsahu 
45 minut. 
 
Španělsko: Vzorec je následující:  (a) 10 minut pro 
strany, svazy nebo koalice, které se neúčastnili 
nebo neměly zastoupení v předešlých volbách;  (b) 
15 minut pro ty, kteří měli v minulých volbách více 
jak 5% hlasů;  (c) 30 minut pro ty, kteří měli od 5-
20 %; (d)  45 minut pro ty, kteří měli minimálně 20 
%. 
 
4.4 Přidělování založené na kombinaci 
různých principů 
 
Izrael: Přidělení vysílání čas je založeno na 
kompromisu mezi stavem v daném okamžiku a 
novou situací. Každé straně, včetně těch které měly 
zastopení v předešlem Parlamentu,  bylo dáno deset 
minut a každá strana již zastoupená v končícím 
Parlamentu přijímá tři dodatečné minutyza každého 
člena Parlamentu.  
 
Nizozemí: Přidělení je založeno na kompromisu 
mezi principem rovnosti a preferencí velkých stran 
jako omezení řady neregulérních kandidátů v 
současných volbách. V době předcházející volbám 
Mediální komise (ustanovená "Mediálním 
zákonem") může přidělit prodloužený čas vysílání  
politickým straná a skupinám, které předloží 
seznamy kandidátů ve všech 19 volebních 
obvodech. 
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Turecko: Všechno strany účastní se voleb mají 
právo na 10 minut.  Strany s parlamentním 
zastoupením mohou získat navíc 10 minut. Nadto 
vládnoucí strana má právo na další 20 minut a 
hlavní opoziční strana má nárok na 10 dalších 
minut. 
 
4.5 Přidělení vysílacího času dohodnuté 
výborem ( vysílatelů nebo vysílatelů a 
prezentujících se stran) 
 
Austrálie: Australská vysílací komise (Australian 
Broadcasting Commission - ABC),  veřejná vysílací 
autorita,  není povinna ze zákona poskytovat 
bezplatný vysílací čas stranám účastnících se voleb. 
Stačí rozhodnutí  ABC volební zpravodajské 
komise k učení toho, jak je třeba veřejnost 
informovat o "otázkách současné diskuse". To byla 
její minulá politika přidělení bezplatného vysílacího 
času. 
 
Británie: Výbor je utvořen ze zástupců vysílacích 
autorit a politických stran. Výbor se pokouší 
vyjednat "spravedlivé" rozdělení. To sestává z 
několika elementů. První, dvě hlavní strany 
obdržely stejný podíl. Podíl třetí strany - Svobdní 
demokraté ("The Liberal Demokrats") - byl 
založený částečně na výsledku předešlých voleb a 
částečně na její následujícím výsledku v 
doplňovacích volbách do místní samosprávy a ve 
volbách. Nadto, tento vzorec obyčejně dává třetí 
straně podíl, který je  na jedné straně, menší než je 
podíl hlavních stran,  a na druhé straně větší než 
podíí, který by byl odměřený podle jejího 
poměrného podílu na základě výsledků minulých 
voleb nebo nynějšího politického zastoupení. 
 
Vzorec, který je  pravidelně upravován,  proto, 
odráží kompromis mezi řadou protichůdných 
myšlenek spravedlnosti. Také nadto odráží 
skutečnost, že vysílací autority jsou konečnou 
autoritou, která rozhoduje o tom co oni považují za 
rozumné a racionální rozvržení, když není zádné 
shody mezi politickými stranami. Konečně, pokud 
vysílací autority rozhodnou při nesouhlasu 
politických stran, je umožněno, aby některá z 
politických stran se s věcí obrátila na soud. Pak 
bude necháno na soudci, aby rozhodnul co je a co 
není spravedlivé. 
 
Kanada: Strany je povoleno koupit si vysílací čas a 
za obdržení částečné uhrady jejich nákladů. 
Kanadský volební zákon vyžaduje po vysílacích 
stanicích, aby udělaly 6 a 1/2 hodiny vysílaní 
dosažitelné pro politické vysílaní během doby voleb 
která začíná 29 dnem před začátkem voleb a končí 
2 dne před začátkem voleb. Tyto hodiny jsou 
rozděleny dohodou mezi soupeřícími politickými 
stranami. Jestliže mezi nimi nemůže být dosaženo 

shody,  věc je odkázána k vládou jmenovanému 
Vysílacímu arbitrovi ("Broadcasting Arbitrator"). 
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Kapitola tři.  
 
Využití peněžních kaucí jako metody regulace počtu kandidátů a stran 

 
 
Je mimo veškerou pochybnost, že demokracie by 
měly povzbuzovat občany k rozhodnutí stát se 
kandidátem pro volbu na veřejnou funkci. Ještě, je 
však nutné zavést opatření, která odradí ty, kteří 
chtějí pouze zneužít volební systém. Toto muže být 
ilustrováno jednotlivými skutečnými příklady: 
 
První, někteří lidé možná berou zveřejnění svého 
jmena jako žert. Ve Velké Británii, mohou 
kandidáti být regulérně nominováni prostřednictvím 
"The Monster Raving Loony Party". Jejím 
zakladatelem byl jeden z nejstálejších marginárních 
kandidátů popový hudebník nazývaný "Screaming 
Lord Sutch".  Protože všichni kandidáti ve Velké 
Británii mají v parlamentních volbách právo objevit 
se před televizními kamerami, když jsou oznámeny 
volební výsledky,  a protože  každé jméno 
kandidáta musí  (ze zákona) být uvedeno, kdykoli 
je podávána zpráva o volební kampani v 
jednotlivých obvodech až už je to v rozhlase nebo 
televizi, tzv. kandidáti - šprýmaři získávají 
publicitu. V Polsku, vznikla strana "Konzumentů 
piva" (též možno strana Pivních skautů ang. org. 
"Beer Drinkers´ Party"),  ve skutečnosti, získala 
významný počet hlasů. Také Rusko má svou stranu 
"Milovníků piva" ("Beer Lovers´ Party). 
 
Druhý, skupiny s extrémními politickými názory 
jsou reprezentovány kandidáty, kteří nemají žádnou 
naději na vítězství, ale kteří zajistí, že jejich strana 
má nárok na bezplatné politické vysílání, které je ve 
Velké Británii poskytováno každé politické straně 
s nejméně padesáti kandidáty. Protože volební 
kauce za kandidáta je 500 liber, náklady padesáti 
kaucí (25 000 liber) přináší straně právo vysílat své 
názory - je to úžasná příležitost pro skupiny, které 
například, si přejí představit část své rasistické 
propagandy za výhodnou cenu. 
 
Třetí, skutečnost, že jednotlivcům ve Velké 
Británii je povoleno ze zákona změnit svá jména, 
umožňuje další druh "joke" kandidatury. Někdo 
muže změnit své jméno tak, že je zcela stejné (nebo 
téměř stejné) jako jméno známého politika. Tento 
kandidát šprýmař pak může kandidovat ve volbách 
ve stejném obvodu jako tento známý politik. Pro 
voliče to bude tvrdý oříšek, aby rozlišil mezi 
skutečným Michailem Gorbačevem a jedním (nebo 
několika) "nepravým" Gorbačovem. Toto se stalo 
ve Velké Británii, Spojených státech amerických, a 
pravděpodobně i někde jinde. 
 

Čtvrtý, před několika lety ve Velké Británii bylo 
možné, aby vojáci, kteří si přáli ukončit svou 
vojenskou kariéru, aby využili právní mezeru ve 
vojenských předpisech. Protože je nepřijatelné, aby 
bylo povoleno sloužícím příslušníkům branných sil 
kandidovat do "House of Commons" (Sněmovna 
lidu), ale protože je také žádoucí, aby i vojáci mohli 
využívat svých občanských práv, zvláštní předpisy 
dovolovaly vojákům, kteří si přáli kandidovat do 
Parlamentu, opustit armádu,  i když jeho závazek 
měl trvat ještě řadu let. Rázem, tucet vojáků využilo 
předpisů jako snadné cesty k přerušení jejich smluv. 
 
Tyto všechny příklady vysvětlují potřebu omezení 
těchto "okrajových" kandidátů. Toho může být 
dosaženo několikerými cestami. Ony zahrnují 
požadavek, aby kandidáti (nehledě na to, zda 
reprezentují zavedené politické strany) musí obdžet 
podpisy od značného počtu voličů pro podporu jeho 
kandidatury. Výhodou tohoto podpisového systému 
je to, že dokáže odstranit tzv. okrajové kandidáty 
aniž však postihuje kandidáty, kteří jsou pouze 
ekonomicky hůře zabezpečeni a kteří takto možná 
objeví cestu nesnadného obstarání peněžní kauce. 
Nevýhodou podpisového systému je, že se 
nesnadně administruje a otevírá prostor k 
zneužívání. Je nemožné, aby členové volební 
komise překontrolovaly správnost podpisu,  v čase, 
který je určen pro nominaci kandidáta.  
 
Alternativou k systému podpisových hranicí je 
systém finančních kaucí. Ve Velké Británii, 
kandidáti musí složit kauci ve výši 500 liber (tj. 800 
USD). Ta je vrácena, pokud kandidát dosáhl 
alespoň pět procent z odevzdaných hlasů.  
 
Skutečný efekt systému finančních kaucí bude 
záviset jednak na výši vkladu a jednak na hranici, 
kterou musí překonat, aby získal zpět vklad.  
 
Americký politický vědec, Richard Katz, nedávno 
vydal studii, která se zabývala učinky změny 
zákona ve Velké Británii v roce 1985. Nový zákon 
zvýšil uroveň vkladu z 150 liber na 500 liber, ale 
snížil hranici požadovanou pro navrácení depozita z 
12,5 % odevzdaných hlasů na 5 % odevzdaných 
hlasů. Výsledky této změny byly následující:  
 
a) v novém systému,  hlavní strany v Británii 
(Konzervativní, Práce,  Liberální 
demokraté/sociální demokratcká aliance a skotští 
vlastenci) neztratily žádnou kauci; 
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b) některé z jiných malých stran (jako Velšští 
vlastenci a zelení) ztratili mnoho kaucí, ale 
neodradilo je to od nominace kandidátů. 
 
Zvýšení vkladu z 150 liber na 500 byl pouze 
považován u těchto stran jako dodatečné náklady 
voleb. Jediný učinek vyššího vkladu bylo omezení 
počtu nezávislých kandidátů a ti představovali 
okrajové nebo recesistické strany.  
 
Urovně vkladů v řadě zemích lze nalézt v Katzově 
studii. Ona naznačuje, že pouze v několika zemích 
je výše vkladu dostatečně vysoká a má významný 
efekt. Jak prokazuje následující seznam (Tabulka 
č.1), kauce jsou využívány zejména v zemích 
ovlivněných Britským modelem volební 
administrativy. 
 
Tabulka č. 1  

Země Výše kauce Podmínky pro vrácení 
kauce 

Austrálie 
Dolní 
sněmov
na 

250 
AD 

Čtyři procenta preferenčních 
hlasů 

 
Horní 
sněmov
na 

500 
AD 

Členství ve skupině 
získávající čtyři procenta 
hlasů 

Británie 500 Liber 5 % 
Kanada 200 KD 15 % 
Indie 500 Rupií 1/6 hlasů 
Irsko 100 Irských liber 1/3 stanoveného počtu voličů 

Japonsko 

2 mil Jenů Dům Reprezentantů: 1/5 
platných hlasů podělených 
počtem členů Domu 
Reprezentantů. 

Malajsie 5,000 Ringgit  12,5 % odevzdaných hlasů 
Nový 
Zéland 

100 NZD 1/4 hlasů odevzdaných 
vítězným kandidátům 

Pramen: Richard S. Katz, Democracy and Elections. New 
York: Oxford University Press, 1997, pp. 255-61. 
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Kapitola čtyři 
 

Využití teorie Agentů k regulaci nepovolených výdajů na volební 
kampaně 

 
 

Teorie "zastoupení", podobně jako finanční kauce,  
je prostředek spojený hlavně se zeměmi pod vlivem 
britského modelu. Agentury jsou prostředkem 
určeným k ulehčení vynucení předpisů vztahujících 
se finanční průhlednosti a zákonem nařízeným 
hranicím povolených volebních nákladů. Protože je 
kandidát pravděpodobně velmi zaměstnán 
politickými povinnostmi vyplývajícími z jeho 
kampaně - poskytování rozhovorů, setkávání se s 
voliči a tak dále, přesouvá odpovědnost za finance 
volební kampaně do rukou volebního asistenta, 
agenta.  
 
Podstatou systému je, za první, že žádné významné 
výdaje spojené s volební kampaní nemohou 
způsobit členové volebního týmu nebo jeho místní 
stranická organizace bez autorizace "agenta".  Toto 
je vnímáno jako snaha zabránit tomu, aby ze strany 
podporovatelů nedošlo k neúmyslnému překročení 
zákonem stanovených limitů (ve skutečnosti 
úmyslnému, ale pokud je překročení odhaleno, 
pravděpodobně k němu došlo náhodou a bez porady 
s kandidátem). 
 
Za druhé, systém agentů (atributu zastupování) 
neodejímá z kandidáta odpovědnost za závažné a 
podstatné přehmaty a provinění agenta. Protože 
agent je výslovně jmenován kandidátem, kandidát 
není osvobozen od postihu, jestliže agent povoluje 
výdaje vyšší než je zákonná hranice nebo pokud 
agent podniká nezákonné praktiky.  
 
Základní zákonný průvodce po volbách ve Británii  
popisuje právní situaci tímto způsobem (vyjádření  
v hranatých závorkách vycházejí z minulými 
právními případy): 
 
19.19 Vztah kandidáta a agenta 
Jednou vytvořený,  vztah mezi kandidátem a jeho 
jednatelem  je mnohem více důvěrný než tomu 
mezi majitelem firmy a jednatelem podle 
zvykového práva (Harwich, 3 O'M & H. 69)... 
 
Kandidát je odpovědný, pokud se to týká zajištění 
voleb, za všechny skutky a přečiny agenta 
angažovaného z jeho pravomoci. (Harwich , 3 O'M 
& H. 69). Tento princip aplikuje třebaže kandidát 
nezamýšlí udělat takové činy, a dokonce udělal vše 
potřebné aby jim zabránil (Tauton,  1 ib. 182; Great 
Yarmouth, 5 ib. 179); nebo i kdyby se takové 

skutky děly proti,  a navzdory, jeho rychlým 
opatřením (Lichfield,  1 ib , 26; Harwich, 3 ib. 69). 
 
Příčina tohoto přísného zákona je, že kandidáti 
pověřili své agenty, k tomu aby jednali v jejich 
zastoupení. Kdyby bylo tolerováno, že by tito 
agenti mohli jednat nepoctivě,  a že kandidát by 
mohl mít prospěch z jejich nepoctivé hry, aniž by 
jeho odpovědnost byla spojena se ztrátou jeho 
mandátu,  mohla by tím vzniknout velká škoda 
(Stalybridge , 1 ib . 67). Nikdo nemůže vyhrát a 
nosit odměnu za vítězství, pokud soutěž nebyla 
vedena zákonným způsobem a slušně;  kandidát 
toto musí akceptovat,  a nemůže mít prospěch, i 
když jeho agent vše vyřešil kompromisem ( 
Blackburn,   1 ib . 202; acc . Coventry , ib . 107). 
 
Klasická, ač zastaralá, studie pravidel politického 
financování zmiňuje následující země protože mají 
doktrínu agentů (zástupců, jednatelů):  Austrálie, 
Británie, Kanada, a Irsko. Podobné rysy má 
zveřejňování financování volebních kampaní v ve 
Spojených státech, zde také mají politické výbory a 
kandidáti povinnost stanovit stranického 
pokladníka. 
 
Speciální legislativa týkající se teorie Agentur 
(agentů) v Kanadě je obsažena v jednom z článků, 
které autor této studie poskytl v prosinci v roce 
1997 centru IFES, Moskva. Jedná se o publikaci 
vydanou Kanadskou Královskou Komisí pro 
volební reformu a  financování politických stran, 
Reformování volební demokracie: Závěrečná 
zpráva. Ottawa: Communication Group Publishing, 
1991, díl 3. Jsou v ní obsaženy zákony a návrhy 
zákonů. Ony nejsou ničím jiným než pokusem o 
poskytnutí určitého řady pravidel dotýkajících se 
agentů a jejich povinností:  
 
341. Všichni kteří osobně usilují o nominaci na 
veřejnou funkci ať už zde jde o politické strany, 
voličská sdružení nebo samostatné kandidáty, musí 
ustanovit finančního agenta. 
 
342. ... Nikdo nebude mít vice jak jednoho 
finančního agenta současně.... 
 
347. (1) Finanční činitelé budu odpovědni za 
činností, podle tohoto zákona,  za financování osob, 
kterými jsou pověřeny.... 
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349. (1) Platby které jsou určené pro politickou 
stranu, voličské sdružení a kandidáta, musí projít 
přes finančního agenta nebo jím pověřenou osobu v 
případě, že jejich výše překračuje 50 USD na 
případ. ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


