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Předkládá: místopředseda Jakub Michálek 

Návrh usnesení republikového předsednictva pro jednání dne 30. 9. 2019 

K  návrhu na změnu rozpočtových pravidel – přerozdělování stálého příspěvku  
(RV 44/2019) 

Republikové předsednictvo  

a) rozhoduje, že návrh změny rozpočtových pravidel projednávaný republikovým 
výborem pod sp. zn. RV 44/2019 musí být usnesen většinou všech členů 
republikového výboru, 

b) předkládá republikovému výboru návrh na změnu rozpočtových pravidel v příloze, 
který nepředpokládá podstatné snížení rozpočtu žádného krajského sdružení, 
neobsahuje disproporce a navyšuje celkový objem prostředků pro krajská sdružení na 
úkor centrály, který je současně rozpočtově zodpovědný, 

c) tato změna nabývá účinnosti 1.1.2020. 

 

Návrh změny rozpočtových pravidel 

Rozpočtová pravidla se mění následovně: 

1. V § 3 odst. 1 se v tabulce vypouští řádek „Nájem a prodej spravovaného majetku“. 

2. V § 3 odst. 2 se v tabulce na řádku 2 se podíl „20 %“ mění na „30 %“. 

3. V § 3 odst. 3 nově zní: 

„(2) Příjmy z nájmu a prodeje spravovaného majetku jsou účelově určené ve prospěch 
rozpočtové jednotky, která ho spravuje. Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, 
sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí jsou účelově určené ve prospěch 
organizační složky, která je uspořádala.“ 

4. Do § 3 se vkládají nové odstavce 3 až 5, které znějí: 

„(3) Polovina podílu na stálém příspěvku určeném pro krajská sdružení je účelově určená 
mezi jednotlivá krajská sdružení poměrně dle počtu obyvatel, zbývající polovina je účelově 
určená rovným dílem. Rozhodný je počet obyvatel kraje v roce, kdy se konají volby do 
Poslanecké sněmovny, na základě kterých stálý příspěvek náleží. 

(4) Podíl na příspěvku na úhradu volebních nákladů je účelově určen pro krajské sdružení 
v tom kraji, kde byl hlas odevzdán; hlasy odevzdané v zahraničí se rozdělí mezi krajská 
sdružení podle počtu obyvatel daného kraje.  

(5) Účelově určená částka ze státního příspěvku se krajským sdružením zaokrouhluje na celé 
tisíce dolů.“ 
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5. V § 15 odst. 2 se na konec vkládá věta: „Zakazuje se krátit krajská sdružení změnou 
rozpočtových pravidel, která by nabyla účinnosti později než 3 měsíce před termínem pro 
předložení rozpočtu centrály na následující rok. Taková změna musí být přijata jako zásadní 
návrh.“. 

6. Tato změna nabývá účinnosti 1.1.2020. 

 

O d ů v o d n ě n í: 

V tomto případě se na návrh člena republikového výboru Vojtěcha Pikala a skupiny členů 
navrhuje změnit za běhu a bez přechodných ustanovení pravidla rozdělení příspěvku státu na 
činnost České pirátské strany, a to v době, kdy jsou již zpracovávány rozpočty krajských 
sdružení na následující rok.  

Tyto příspěvky byly historicky rozdělovány podle volebního výsledku, přičemž takto to 
platilo již před volbami a nyní v polovině volebního období se navrhuje změna. V praxi to 
znamená, že se navrhuje snížit prostředky vyplývající KS Praha a KS Středočeský kraj podle 
výsledku voleb o cca 300 tis. Kč ročně a přerozdělit tyto prostředky mezi kraje, které ve 
volbách byly méně úspěšné. Argumentem je zde požadavek na srovnatelné zdroje a 
skutečnost, že v několikaletém období po volbách může dojít k podstatné změně vedení kraje 
i krajské členské základny samotné, jakož i lokálních podmínek, takže po výměně za 
schopnější obsazení kraje či zlepšení podmínek nemá vedení kraje dost prostředků na 
zlepšení. 

  

Ad a). 

Podle čl. 10 odst. 2 písm. g) stanov může v odůvodněných případech před hlasováním o 
návrhu republikové předsednictvo rozhodnout, že návrh projednávaný republikovým výborem 
musí být usnesen většinou všech členů republikového výboru. 

Považuje se za žádoucí, aby tak zásadní věc s dopadem na krajská sdružení byla rozhodnuta 
přesvědčivou většinou všech členů republikového výboru, a proto se navrhuje využít práva 
republikového předsednictva zakotveného ve stanovách, aby byl návrh usnesen většinou 
všech členů republikového výboru.  

 

Ad b). 

Problémy dosud navržených řešení 

Navrhované rovné rozdělení mezi různě velké kraje se však může jevit jako disproporční, 
když přiznává stejné fixní částky dvakrát většímu a rozlehlejšímu kraji než jeho menšímu 
protějšku.  

Určení podle počtu zastupitelů daného § 31 zákona o krajích zase dělí kraje do 3 skupin, 
jejichž hranice vytváří disproporci mezi kraji, jejichž počet obyvatel je velmi blízký. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-129#p31


Hlavnímu městu Praze dokonce nechává manipulační prostor, protože Zastupitelstvo hl. m. 
Prahy si svou velikost schvaluje samo a pohybuje se mezi 55 až 70 členy, viz § 48 odst. 1 
zákona o hlavním městě Praze.  

Obě tato řešení se tak nejeví jako zcela vhodná. 

 

  

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-131#p48-1
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Principy lepšího rozdělení státního příspěvku 

Fakticky je situace taková, že náklady jsou z části fixní (nutnost najmout člověka, příspěvek 
na místo ke scházení) a částečně variabilní (počet zájemců a dobrovolníků souvisí s počtem 
obyvatel kraje). 

Žádoucí řešení by tedy mělo vyhovět následujícím principům:  

● stálý příspěvek mezi kraje nebude vykazovat disproporčních prvky,  
● bude úměrný velikosti kraje měřené např. počtem obyvatel (která je typicky v korelaci 

s počtem hlasů mezi 3 % a 5 % hlasů, které se započítávají na stálý příspěvek) s část 
příspěvku, který bude rozdělen rovnou měrou, který zohledňuje fixní náklady, 

● bude stanovena přiměřená legisvakance pro účinnost této změny (od nového roku) a 
pravidla poskytující právní jistotu pro krajská sdružení.  

 

Navýšení účelového určení 

Cílová částka bilancování návrhu rozpočtu a rozpočtového výhledu centrály pro volební rok 
2021 (viz návrh republikového předsednictva k rozpočtu) umožňuje republikovému 
předsednictvu navrhnout navýšení zdrojů pro krajská sdružení, a to vzhledem k tomu, že 
navýšení zdrojů může podpořit jejich růst v aktuálním období před krajskými volbami, a to za 
předpokladu schopného vedení krajského sdružení. Na základě toho republikové 
předsednictvo navrhuje navýšit podíl krajských sdružení o 1 milion korun (tj. dopady do 
bilancování ve výši max. 2 miliony korun).  

Současně republikové předsednictvo upozorňuje na to, že rozhodující část financování krajů 
je primárně vázána na počet mandátů krajských zastupitelů, poslanců a senátorů, případně 
lokální fundraising a sponzoring, a že stálý příspěvek je pouze příspěvkem na zcela základní 
provoz sdružení. Systém financování by měl být nastaven tak, aby nevedl k federalizaci strany 
(jako historicky u ODS a ČSSD) a aby byl rozpočtově dlouhodobě udržitelný.  

  



Tabulka účelového určení stálého příspěvku pro krajská sdružení / částky v Kč. 

Kraj Nyní (hlasy) Dle kraj. zast. Rovné 
RP (smíšený 
+ navýšení) 

PHA 393 820 175 500 142 850 288 000 
SCK 292 153 175 500 142 850 297 000 
JCK 121 316 148 500 142 850 196 000 
PLK 99 566 121 500 142 850 188 000 
KVK 44 891 121 500 142 850 150 000 
ULK 102 505 148 500 142 850 224 000 
LBK 87 333 121 500 142 850 168 000 
KHK 109 563 121 500 142 850 185 000 
PAK 99 365 121 500 142 850 178 000 
VYS 95 485 121 500 142 850 179 000 
JHM 194 758 175 500 142 850 271 000 
OLK 95 005 148 500 142 850 197 000 
ZLK 90 994 121 500 142 850 190 000 
MSK 173 253 175 500 142 850 281 000 
Celkem 2 000 007 1 998 000 1 999 900 2 992 000 

 

Navržený systém snižuje prostředky pouze pro hlavní město Prahu, přičemž toto ponížení 
bude kompenzováno v rámci rozpočtu centrály tím, že v kapitole mediálního odboru bude 
napravena disproporce, že Praha nemá žádnou mediální spojku. V tomto ohledu bude posílena 
pomoc a podpora mediálního odboru pro specifickou a velmi exponovanou situaci v hl. m. 
Praze (MHMP a exponované osoby v MČ). 

 


