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Zpráva ÚV KSČM o hospodaření KSČM v období 

mezi IV. a V. sjezdem KSČM 

 
 

Vývoj hospodaření KSČM významně ovlivňovala situace národního 
hospodářství se všemi negativními dopady, což znamenalo i pro KSČM, že její 
hospodaření probíhalo v nepříznivých podmínkách a vyžadovalo značnou úspornost 
při zabezpečování úkolů strany. 
 

I. Základní přístupy k  hospodaření KSČM 
 

V období po IV. sjezdu KSČM pokračovalo úsilí o zkvalitnění  celkového 
hospodaření strany a zajištění ekonomické stability činnosti jak v centru, tak i v 
okresních organizacích KSČM. Dbalo se na co nejdůslednější dodržování 
základních hospodářských dokumentů potvrzených IV. sjezdem - "Hospodářských 
směrnic KSČM" a "Zásad ekonomického zajištění činnosti KSČM". Na jejich základě 
jsou  vydávány další metodické pokyny a směrnice, zpracovány  a vyhodnocovány 
rozpočty organizačních jednotek a celé KSČM. Tyto základní dokumenty se 
osvědčily a pro jednání V.sjezdu jsou upraveny na základě dílčích doplňků. Zároveň 
oba výše uvedené dokumenty  jsou sloučeny do jednoho - "Hospodářské směrnice 
KSČM". 
 

Je plněna povinnost pravidelných inventarizací majetku KSČM. Dílčí nedostatky 
jsou odstraňovány při jejich zjištění, výsledky inventarizací jsou projednávány v 
příslušných orgánech až po ÚV. Ve vztahu ke státu a parlamentu jsou KSČM, po 
ověření auditorem včas zpracovávány a předávány výroční finanční zprávy, daňová 
přiznání a další výkazy požadované úřady. Strana využívá daňového poradce, který 
je zároveň účasten na vnitřní kontrolní činnosti. KSČM má ještě některé 
neukončené soudní spory týkající se budovy ÚV KSČM v Praze a vyrovnání dle 
zákona č. 496/90 Sb. 
 

Za úspěch je třeba považovat zkvalitnění vedení účetnictví a jeho počítačové 
zpracování v celé organizační struktuře. V tomto směru však přetrvává 
nedostatečná kázeň ve včasnosti předávání a někdy i kvalitě podkladů. To se týká i 
účtování příjmů a nákladů na povolenou podnikatelskou činnost, které se 
bezprostředně dotýkají výše daňové povinnosti. Zlepšení by mohla přinést větší 
pravidelnost školení příslušných funkcionářů, další soustředění odborné účetní 
činnosti a zlepšení kontrolní činnosti ve spolupráci s ÚRK KSČM.  
 

Celkově lze oprávněně konstatovat, že se zvýšila odpovědnost ve všech 
organizačních jednotkách včetně ÚV KSČM za hospodaření jak uvnitř strany, tak 
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směrem navenek, nebyly zjištěny žádné závažnější případy nehospodárnosti či 
dokonce zpronevěry majetku KSČM či nedodržování zákonů na úseku financování 
politických stran. K tomuto stavu přispěla i činnost příslušného místopředsedy ÚV 
KSČM a celého ekonomického úseku včetně Hospodářské rady ÚV KSČM, která 
pravidelně v minulém období jednala a zabývala se problematiko hospodářské 
činnosti strany v souladu se svým statutem. Významně pomáhá i činnost všech 
revizních komisí včetně metodické práce Ústřední revizní komise KSČM. 
 

Po celé minulé období bylo  finanční zabezpečení činnosti KSČM velmi napjaté, 
zejména v období před parlamentními volbami v roce 1996. Překonání krizového 
období bylo možné především za aktivní pomoci členů a sympatizantů strany. 
Financování činnosti KSČM je zajištěno především členskými příspěvky, které 
představují více jak 33 % příjmů, příspěvky za volby (cca 15 %), státními příspěvky 
na činnost strany (cca 15 %) a příjmy z povolené podnikatelské činnosti, především 
pronájmy nemovitostí (cca 21 %), ostatní příjmy (cca 16%). 

Přínosem je i hospodaření poslaneckého klubu a významný podíl poslanců a 
senátorů Parlamentu ČR na příspěvcích a dalších ekonomických přínosech 
v souladu s příslušnými zákony.  

KSČM neměla žádné domácí ani zahraniční finanční sponzory a není zadlužena. 
Letos poprvé obdržela dar od rodiny našich sympatizantů ve výši 800 000,- Kč. 
 

Diskuse o zvýšení členského příspěvku z důvodů inflace a potřeb strany 
většinově vyzněla pro zvýšení minimální hodnoty na cca 20 Kč, při zachování výše 
0,5 % z čistých příjmů při zachování práva ZO KSČM členský příspěvek korigovat 
nebo odpustit. Celkově však u tohoto zdroje nemůžeme očekávat, vzhledem k zatím 
určitě jen dočasně klesající členské základně a zhoršující se sociální situaci, 
výrazný růst.  Důležitým úkolem je podíl příspěvků na příjmech strany udržet. 
Zvýšení příjmů dále spočívá ve zlepšení volebního výsledku KSČM a v lepším 
zhodnocování nemovitostí ve vlastnictví KSČM včetně budovy ÚV KSČM, kde jsme 
však limitováni  určitou stagnací zájmu o pronájem nebytových prostor  pramenící z 
problémů ekonomiky ČR a zvlášť malých a středních podnikatelů. Značné rezervy 
představuje zvýšení odběru Haló novin a Naší pravdy, a tím i zlepšení  
samofinancování jejich vydávání. Stále aktuální je i možnost efektivnějšího 
využívání možností  poslanců, senátorů a některých zastupitelů při financování 
činnosti strany.  
 

Ocenit je třeba solidárnost a sociální cítění členů strany a sympatizujících při 
pomoci lidem postiženým povodněmi v roce 1997. Bylo shromážděno na účtu ÚV 
KSČM a předáno do míst postižených povodněmi 3 628 225,- Kč. Na této pomoci se 
finančně i materiálně přímo podílela řada okresů. Nezanedbatelná finanční pomoc 
byla důkazem reálného postoje a smýšlení KSČM. Projevila se rovněž v účasti na 
sbírkách pro Svazovou republiku Jugoslávii v souvislosti s agresí NATO a při jiných 
příležitostech. 
 

Přes napjatost hospodaření KSČM se v minulém období dařilo, při přísné 
úspornosti, na přijatelné a mnohdy i velmi dobré úrovni finančně zajistit plnění všech 
hlavních úkolů ÚV i územních organizačních jednotek včetně zajištění několika 
předvolebních kampaní a finanční podpory vydávání stranického tisku. Největší 
podíl nákladů představují mzdové náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění 
ve výši téměř 42 %, dále náklady na nakupované služby (cca 24 %) a spotřeba 
materiálu a energií (cca 16 %). Analýzy současně ukazují, že by mohlo být efektivně 
využito více finančních prostředků především na zajištění kvalitní funkce celé 
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organizační struktury k plnění politických úkolů, udržení příjmové a sociální úrovně 
zaměstnanců  strany včetně jejich politické a odborné přípravy, obnovu výpočetní a 
rozmnožovací techniky a automobilů, podporu informační, teoretické a odborné 
činnosti a mezinárodních kontaktů. Musíme bohužel konstatovat, že finanční pokrytí 
těchto potřeb je zatím i do budoucna nedostatečné a bude nutno uplatňovat, pokud 
nedojde ke zlepšení příjmové stránky, i nadále restriktivní opatření v mnoha 
vyjmenovaných oblastech činnosti a úsporný režim ve všech oblastech. 
 
 

II. Výsledky hospodaření KSČM  
 

Výsledky hospodaření jsou v dosažených hodnotách uvedeny v tabulkové části 
písemné zprávy. 

Vývoj hospodaření strany od jejího vzniku v roce 1990 je podmíněn možností 
financování podle zásad stanovených zákony ČR. 

Tato situace byla velmi kritická zejména v letech 1995 - 1996, neboť zdroje byly 
velmi nedostatečné. Situaci se podařilo a nadále daří řešit v součinnosti všech 
organizačních jednotek a členů KSČM.  

Významným krokem k prosazení principů soběstačnosti hospodaření v celé 
struktuře KSČM bylo 9. zasedání ÚV KSČM v roce 1995.  Přijaté zásady počítají 
v oblasti zdrojů příjmů, které může strana dle zákona využívat, s aktivním podílem 
všech organizačních jednotek KSČM, s maximálním efektivním využitím těchto 
zdrojů specificky, podle podmínek jednotlivých organizačních jednotek, což musí 
vyústit ve vytvoření takové míry zdrojů a jejích užití, která zajistí činnost strany ve 
všech jejich funkcích.  

Velkým kladem je skutečnost, že převážná část okresů zabezpečuje svou činnost  
úplným samofinancováním v rámci pravidel určených platnými zásadami 
hospodaření.  

Významnou částí příjmů jsou příjmy z pronájmu nebytových prostor těch okresů, 
které spravují nemovitosti ve vlastnictví KSČM. V převážné míře tyto příjmy 
zůstávají významnou příjmovou částkou rozpočtu těchto organizačních jednotek.  

Obtížně se dařilo naplňování centrálního fondu oprav, který mají možnost 
využívat další organizační jednotky na opravy nemovitostí, případně na nákup 
nových nemovitostí a obnovu techniky. Od IV. sjezdu KSČM byly zakoupeny v rámci 
koncepce schválené Hospodářskou radou ÚV KSČM nemovitosti pro sídla OV 
KSČM v České Lípě, Jablonci nad Nisou, Prostějově, Klatovech a Havlíčkově 
Brodě. Došlo k rekonstrukcím řady nemovitostí mj. v Plzni, Vsetíně, Ústí nad Orlicí, 
Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, v budovách poškozených povodněmi 
v Opavě, Olomouci, Bruntále a v celé řadě dalších.  

Tuto oblast oprávněně řadíme do systému naplňování principů solidarity v rámci 
KSČM. V této oblasti byla poskytnuta řada vzájemných pomocí, učiněno nemálo 
pokusů a je navrhována řada dalších postupných kroků. Uplatnění principů solidarity 
mezi ZO KSČM v rámci okresní organizace a mezi okresními organizacemi je i 
nadále aktuálním úkolem, kterým je nutné se zabývat trvale dle aktuálních potřeb a 
možností.  

Oblastí činnosti, kterou se nepodařilo dostatečně nastartovat je oblast 
podnikatelských aktivit v rámci Programu aktivní sociální sebeobrany. Příjmy 
plynoucí z této činnosti pro členy i stranu jsou zatím nízké věcně i finančně. Na 
místní úrovni je situace rozmanitější a v ojedinělých případech je přínos i vyšší. 
Dosažení žádoucí změny při dodržení všech zákonných norem je dlouhodobější 
záležitostí a závisí na celkovém vývoji ve společnosti a KSČM.  
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Oblast příjmů za členské příspěvky členů je v souladu se stanovami strany 
využívána nižšími organizačními jednotkami. Tvoří jeden z rozhodujících zdrojů 
finančních prostředků strany a z politického hlediska je dokladem fungování 
organizační struktury strany. I přes zatím se snižující stav členské základny 
nedochází vcelku k výraznému poklesu příjmů za členské příspěvky.  

Příjmy za pronájem nemovitostí za sledované období doznaly nárůstu mimo jiné 
z toho důvodu, že došlo ke koupi dalších nemovitostí a tím i rozšíření plochy, a také 
proto, že jsou ve větší míře využívány pro činnost poslanců a senátorů a jejich 
kanceláře.  

Příjmy ze státního rozpočtu jsou limitovány dosaženými volebními výsledky. 
Vývoj  od roku 1996 má rostoucí tendenci.  

Přerozdělení prostředků je prováděno na základě schválených zásad a je 
využíváno především pro zabezpečení hlavní činnosti organizačních jednotek.  

 
Rozhodující finanční zdroje 

                                                                                             podíl z celkových 
příjmů 
                                                                                          OV  KSČM        ÚV KSČM 
- členské příspěvky členů a sympatizantů         skoro 100 %         skoro  0%  
x) 
 
- příspěvek za volební výsledky                67 %        33 % 
 
- mimořádné příspěvky podle stanoveného              0 - 70 %             30 - 10 %   
  a schváleného dělení (např. volby …) 
 
- příjmy za pronájmy                   90 %      
90 % 
   (do CFO odvádí 10% z čistého příjmu z pronájmů  
     nemovitostí, který je využíván OJ na opravy a nákup  
     nemovitostí) 
 
- ostatní                    100 %       100 % xx) 
 
 
 
-------------------------------- 
x) jsou většinou ukládány na volebním fondu 
xx) včetně státního ročního příspěvku na činnost  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vývoj hlavních příjmů 
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ROK CELKEM člen. příspěv. % pronájmy % příspěvek volby %

1993 77 163 000 Kč  19 926 000 Kč  25,8 7 210 000 Kč    9,34 13 641 000 Kč  17,7

1994 55 603 000 Kč  24 463 000 Kč  44,0 7 998 395 Kč    14,4 13 641 000 Kč  24,5

1995 61 755 300 Kč   26 098 000 Kč   42,3 13 601 000 Kč   22 6 470 000 Kč     10,5

1996 131 487 000 Kč 34 048 000 Kč   25,9 13 048 000 Kč   9,9 68 382 000 Kč   52,0

1997 86 709 000 Kč   34 605 000 Kč   39,9 16 170 000 Kč   18,6 17 083 000 Kč   19,7

1998 144 117 000 Kč 33 150 000 Kč   23,0 16 217 000 Kč   11,3 76 853 000 Kč   53,3

1.pol.99 61 580 309 Kč   24 320 249 Kč   39,5 8794352 14,3 9 666 667 Kč     15,7

 
 

Výdaje strany jsou po celé sledované období limitovány výši zdrojové části. Roční 
inflační vývoj (cca 10%) není kryt vyššími zdroji příjmů, což způsobuje vyšší 
nákladovost pro pokrytí hlavní činnosti.  Přes přijímaná úsporná opatření je stav na 
hranici únosnosti.  

To má za následek problémy se zabezpečováním potřebné údržby a obnovy 
majetku KSČM. Jsou financovány především nezbytné provozní náklady, narůstají 
požadavky na údržbu budov, technického vybavení a v neposlední řadě i problémy 
aspoň průměrného odměňování zaměstnanců.  

Mimo nákladů na hlavní činnost celé organizační struktury neustále rostou 
požadavky na financování dalších aktivit (vydávání novin, kulturu, rozšiřování 
mezinárodních styků, podporu doplňkových aktivit – muzeum, mládež, vydávání 
publikací apod.). Výdaje strany zatížila i kontrola Finančního úřadu Prahy 1, která 
neuznala plnou výši zaúčtované ztráty hospodaření z roku 1994 podle výsledku 
potvrzeného auditem i daňovým poradcem a dodatečně stanovila daňový odvod 
KSČM ve výši 375 980,- Kč. Kontrola zároveň definitivně potvrdila správnost vztahu 
ke státu za období do konce roku 1997. 

Také výdaje na zajištění a financování volebních kampaní tvoří nemalou část 
výdajů KSČM.  

Na volební kampaň byly vynaloženy následující finanční prostředky (kromě 
prostředků vydávaných na běžnou hlavní činnost): 

 
 
 
 
 
 
 
Rok 1996:         Rok 1998: 

PS PČR   3 509 587,- Kč Komunální volby  1 088 841,- Kč 
Senát *)  2 250 000,- Kč  Senátní volby  1 313 
891,- Kč 
    + OV (na Senát)    990 000,- Kč Předčasné volby  7 512 032,- Kč 
             + OV (celkem v roce)   2 591 601,- Kč 

CELKEM:  6 749 587,- Kč             12 506 365,- Kč 
*) Zahrnuty jen údaje poskytnuté ekonomickému oddělení ÚV KSČM za 39 

volebních obvodů. 
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V oblasti vydavatelské činnosti a podílu strany na vydávání novin byly oboje 
noviny značně ztrátové a vynaložené náklady, které bylo nutné částečně krýt 
z rozpočtu KSČM, komplikovaly hospodaření KSČM.  

V letošním roce zatím došlo ke zlepšení v hospodaření a. s. Futura a do konce 
října 1999 nebyla nutná dotace. To znamená, že řada přijatých opatření směřujících 
k nápravě byla akciovou společností splněna. Trvají však nedořešené finanční 
problémy z minulosti jak u a. s. Futura, tak i s. r. o. Naše pravda. Nesplněn zůstává 
společný úkol KSČM a vydavatele HaNo k zabezpečení vyššího odběru novin. 

 I přes uvedené skutečnosti v celém sledovaném období strana hospodařila 
v rámci přijatých rozpočtových opatření bez zadluženosti.  

V uplynulém období byly hledány cesty k navrácení vnitřních půjček poskytnutých 
na nákup nových nemovitostí a údržby k využití pro organizační jednotky, které 
nemovitosti nevlastní, a tím k postupnému vytváření srovnatelných podmínek pro 
činnost organizačních jednotek. Do současné doby se nepodařilo dosáhnout stavu, 
který by byl plným naplněním tohoto cíle.  

I pro další období bude nutné pokračovat v zajištění úkolů souvisejících s činností 
na úseku hospodaření, které se týkají archivace písemností a dalších stranických 
dokumentů, dalšího zajištění a zkvalitnění provozu Šmeralovy knihovny atd. 
 
 

Vývoj hlavních výdajů 
 

ROK CELKEM hlavní činnost % mzdy %

1993 94 842 000 Kč  15 866 500 Kč  16,7 30 549 800 Kč  32,2

1994 67 277 000 Kč  20 409 500 Kč  30,3 24 133 187 Kč  35,9

1995 66 809 976 Kč   46 279 000 Kč   69,3 20 214 000 Kč   30,3

1996 85 050 000 Kč   62 546 000 Kč   73,5 22 504 000 Kč   26,5

1997 94 111 000 Kč   66 384 000 Kč   70,5 27 727 000 Kč   29,5

1998 109 026 000 Kč 80 590 000 Kč   73,9 28 436 000 Kč   26,1

1.pol.99 66 809 976 Kč   47 104 667 Kč   70,5 19 705 309 Kč   29,5
 

 
 

III.Výhled hospodaření na další období  
 

Prostřednictvím schválení nových Hospodářských směrnic ÚV KSČM na jeho 19. 
zasedání 6. listopadu 1999 jsou stanoveny nejdůležitější oblasti ve financování 
činnosti KSČM (struktura, lidi, budovy, technika, tisk, informace, teorie, propaganda, 
mezinárodní kontakty) a tomu odpovídající přerozdělení finančních prostředků s tím, 
že aktuální priority budou i nadále promítány především do ročních rozpočtů. 
Prohloubit je potřeba reálně uplatňovanou solidaritu mezi jednotlivými organizačními 
jednotkami i s ohledem na jejich možnosti pro vytváření příjmů (např. výnosy 
z pronájmů nemovitostí KSČM). Rozhodujícím úkolem je zabezpečení skutečných 
nákladů na činnost organizačních jednotek. Zde je nutné zvýšení koordinační 
činnosti Krajských rad KSČM v součinnosti s Hospodářskou radou ÚV KSČM. V tom 
znamená návrh nových Hospodářských směrnic posun žádoucím směrem.  
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Hlavními úkoly na úseku hospodaření strany pro nadcházející období jsou: 
zajištění funkce organizační struktury k plnění politických úkolů, udržení příjmové a 
sociální úrovně zaměstnanců strany a jejich optimální rozmístění, účast na 
financování stranického tisku, zajištění prostorů pro činnost strany, účelné využívání 
investičního majetku, obnova výpočetní a rozmnožovací techniky a automobilů, 
zvýšení informatizace činnosti včetně vnějších vazeb.  

Výhled přerozdělení finančních prostředků obdržených za volby  do roku 2002 
(do řádných parlamentních voleb). 
 
 

Finanční prostředky ze státního rozpočtu  
úhrada volebních nákladů KSČM v roce 1998 a jejich použití v rozpočtech 

organizačních jednotek do roku 2002 
(Celé volební období) 

 
 

Za dosažený výsledek obdržela KSČM ze státního rozpočtu finanční 
prostředky ve výši 59,269.500 Kč na úhradu volebních nákladů. Rozdělení na další 
období bylo provedeno na podkladě schváleného postupu, a to: 
(rozpis rozdělení na jednotlivé OV byl zpracován na jednotlivé roky - do roku 2002). 
 
 

úhrada volebních nákladů:  

1/3 podíl 6 měsíců rok 1999 rok 2000 rok 2001 6 měsíců 
2002 

ÚV KSČM 19 756 500 
Kč 

2 469 563 Kč 4 939 125 Kč 4 939 125 Kč 4 939 125 Kč 2 469 563 Kč 

OV 19 756 500 
Kč 

2 469 563 Kč 4 939 125 Kč 4 939 125 Kč 4 939 125 Kč 2 469 563 Kč 

OV za hlasy 19 756 500 
Kč 

2 469 563 Kč 4 939 125 Kč 4 939 125 Kč 4 939 125 Kč 2 469 563 Kč 

celkem 59 269 500 
Kč 

7 408 689 Kč 14 817 375 
Kč 

14 817 375 
Kč 

14 817 375 
Kč 

7 408 689 Kč 

 
 

odpočet příspěvku z celkové částky a 
v jednotlivých letech 

rok 2000 rok 2001 6 měsíců 
2002 

na zab. F 10% 1 481 738 Kč 1 481 738 Kč 740 869 Kč 
 
 

převody podíl 6 měsíců 
1998 

rok 1999 rok 2000 rok 2001 6 měsíců 
2002 

ÚV celkem 19 756 500 
Kč 

2 469 563 Kč 4 939 125 Kč 4 939 125 Kč 4 939 125 Kč 2 469 563 Kč 

       493 913 Kč    493 913 Kč   246 956 Kč 

 rozdělení po 
odpočtu 
10% 

  4 445 213 Kč 4 445 213 Kč 2 222 607 Kč 

 
 
 
 
 
 



Error! Unknown switch argument. 
 

 
převody podíl 6 měsíců 

1998 
rok 1999 rok 2000 rok 2001 6 měsíců 

2002 

OV celkem 39 513 000 
Kč 

4 939 126 Kč 9 878 250 Kč 9 878 250 Kč 9 878 250 Kč 4 939 126 Kč 

        987 825 Kč    987 825 Kč   493 913 Kč 

 rozdělení po 
odpočtu 
10% 

  8 890 425 Kč 8 890 425 Kč  4 445 213 Kč 

 
 
 
 


