Zpráva
ÚV KSČM o hospodaření KSČM v období mezi VII.
a VIII. sjezdem KSČM
Hospodaření Komunistické strany Čech a Moravy se řídí především zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 476/2003 Sb., a
zákonem o politických stranách. Z těchto zákonů vychází schválené Stanovy KSČM,
Hospodářská směrnice, Směrnice pro hospodaření základních organizací KSČM a další
schválené předpisy, včetně rozpočtů schválených na úrovni všech organizačních jednotek
KSČM.
Přes řadu problémů a vlivů, které ovlivňovaly ekonomiku KSČM v tomto období lze
konstatovat, že se podařilo udržet ekonomickou situaci jak v centru, tak na úrovni okresních
organizací i krajských rad.
Pravidelně byly v orgánech, a to na všech stupních sestavovány, přijímány,
schvalovány i vyhodnocovány rozpočty a inventarizace majetku. Výsledky byly následně
projednávány jejich výkonnými výbory.
Hospodaření ÚV KSČM bylo kontrolováno v pravidelných termínech výkonným
výborem, ke každé zprávě o hospodaření předkládané ÚV KSČM se vyjadřovala ve svém
stanovisku ústřední revizní komise KSČM.
Výroční finanční zprávě KSČM, daňovým přiznáním i dalším ekonomickým
materiálům, byla a je věnována maximální pozornost. Výroční finanční zpráva je zpracována
dle povinnosti vyplývající ze zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a dle zákona č. 424/91 Sb., o
sdružování v politických stranách a politických hnutích a je podle tohoto zákona ověřena
auditem.
Organizační struktura, i způsob zpracování vedeného účetnictví a výkaznictví ukázal,
že přestal odpovídat nejen ekonomickým potřebám strany, ale i zvyšujícím se nárokům.
Bylo třeba uvedený systém upravit, a to jak ve směru centralizace, tak nahrazení stávajícího
softwarového vybavení modernějším produktem.

V období mezi VII. a VIII. sjezdem KSČM :
I.
Dokončen rozvoj informačního systému
Po 18měsíčním marathónu se podařilo na konci roku 2009 dokončit proces sjednocení
poskytovatelů pevných telefonních a datových/internetových služeb, což přineslo celkové
několikamilionové roční úspory. Jediným dodavatelem těchto služeb se stala společnost
České radiokomunikace, kterou v roce 2010 nahradil T-mobile.
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V budově ÚV KSČM byl proveden v roce 2009 audit tiskových a kopírovacích
zařízení a cca 50 zařízení různých výrobců a typů bylo nahrazeno komplexním tiskovým
multifunkčním řešením Toshiba v podobě 8 strojů.
Taktéž vnitřní síť byla posílena a rozšířena po centrální budově, a to např. v podobě
dovybavení WiFi (vnitřními i zákaznickými) sítěmi i v podobě zákaznického internetu.
Krokem vpřed i přes finanční limity byl také projekt jednotného dodavatele
počítačových sestav pro KSČM s původním termínem 5leté obnovy počítačového parku (25
PC ročně), který vyhrála firma C-systém – stabilní kvalitní počítače HP mají doporučenou
hardwarovou i softwarovou výbavu a nadstandardní servisní podmínky.
V roce 2011 byly sjednoceny i emailové adresy organizačních jednotek – všechny
mají mimo jiných adres i email ve tvaru ov.mesto@kscm.cz.
Systém elektronické distribuce dat (EDD) byl rozšířen o další cílové skupiny –
podklady a další dokumenty si tak dnes v EDD může vyzvednout mimo člena VV ÚV KSČM
i poslanec, senátor, člen ÚV KSČM, předseda OV i zaregistrovaní členové strany.
V mnoha krocích pokračoval také rozvoj www stránek – samostatně či přes výsledky
SEO analýzy a analýzy návštěvnosti byly uskutečněny desítky funkčních změn, novinek
(včetně el. přihlášky, systému práce se sympatizanty, propojení se sociálními sítěmi atd.),
taktéž se zvýšil počet www stránek okresů a krajů v centrálním administrativním systému na
33.
V roce 2011 dvoukolové výběrové řízení na dodavatele nového účetního a
ekonomického systému. Rokem implementace je právě rok 2012. Celý tento nový účetní
systém bude spuštěn od 1.1.2013.

II.
Centrální zpracování mezd :
Usnesení ÚV KSČM ze dne 28.3.2009 uložilo realizovat převedení oblasti mezd ze
všech organizačních jednotek na ÚV KSČM (centrální pracování mezd). Na základě usnesení
VV KSČM ze dne 18.6.2010 byl dne 30.července 2010 zaslán návrh na Krajské rady a
Okresní výbory KSČM k vyjádření způsobu realizace tohoto úkolu. – došlo 14 reakcí..
Centrální zpracování mezd bylo projednáno i na společné schůzi Vnitrostranické
komise a Hospodářské rady dne 21.9.2010. Přednesené připomínky se týkaly převážně
oblasti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, působnosti Kolektivní
smlouvy (zakotveno v Pracovním řádu KSČM), finanční náročnosti.
Centrální zpracování mezd :
-

zajistilo přechod všech stávajících organizačních jednotek do jedné mzdové účtárny, pod
jedním IČ a ve vztahu k orgánům státní správy a pojišťovnám jako jeden subjekt –
KSČM (právnická osoba – soulad se zákonem o politických stranách.). Většina
organizačních jednotek mělo stále platné IČ, přidělené statistickým úřadem,
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-

odlehčilo administrativní náročnost organizačním jednotkám - jednotlivé organizační
jednotky vystupovaly jako samostatné subjekty (plátcovi pokladny). Jako takové muselo
při zpracování mezd podávat samostatné přehledy na orgány OSSZ a ZP, přehledy a
přiznání na Finanční úřady a jako zpracovatel mezd s těmito orgány individuálně jednat,

-

eliminovalo některá rizika formálních pochybení. Přineslo garanci odborného zpracování
a bezprostřední kvalifikované reakce na všechny legislativní změny, kterých v pracovním
právu a mzdových předpisech je dost a další jsou připravovány. Toto potvrdil výsledek
kontroly PSSZ z února roku 2012. Při této kontrole nebyla zjištěna žádná pochybení.

-

zajistilo úhradu odvodů jednou za KSČM jako celý subjekt, vč. zpracování veškeré
mzdové dokumentace směrem k Pražské správě sociálního zabezpečení, ke zdravotním
pojišťovnám, Finančnímu úřadu, Úřadu práce a Českému statistickému úřadu,

-

v souvislosti s přijetím Daňového řádu podávalo KSČM již za rok 2011 jedno daňové
přiznání daně ze závislé činnosti za celý subjekt (obdobně jako DPH),

-

z uchazečů o zpracovávání mezd zaměstnanců KSČM byla vybrána firma Futura Art,
s.r.o., a to především z finančního hlediska - cena 160,-Kč za jednu osobu a měsíc vč.
DPH.

III.
Informace o soudních sporech, jenž měly vliv na finančním zatížení KSČM
a soudní spory, v nichž je KSČM žalovanou stranou
1. Soudní spory související s nemovitostí Politických vězňů 1531/9, Praha 1
Od počátku r. 2005 probíhala na základě uzavřené mandátní smlouvy s Ing. Ivo
Svobodou ze dne 25. 4. 2005, jednání prodeji budovy včetně přilehlých pozemků v ulici
Politických vězňů 9 v Praze 1, o koupi a výstavbě nového sídla KSČM s fa SKANSKA, a.s.,
- objektu ROKYTKA, Praha 9.
V důsledku akceptace tzv. Závazné nabídky, podepsané dvěma místopředsedy ÚV
KSČM, která byla zaslána fa TRAMITE s.r.o., vznikl v listopadu 2005 spor, jehož podstatou
je skutečnost, zda bude KSČM povinna prodat uvedené nemovitosti společnosti POSTE RE
s.r.o..
V uvedené věci podala fa POSTE RE s.r.o. k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 žalobu.
•

Žaloba o uložení povinnosti uzavřít kupní smlouvu

Dne 1. 11. 2005 byla vypracována tzv. Závazná nabídka, jenž byla adresována fa
TRAMITE s.r.o.. Dne 11. 11. 2005 rozhodl VV ÚV KSČM PV9 neprodávat, přesto fa
TRAMITE s.r.o. tento den prostřednictvím jednatele společnosti závaznou nabídku
akceptovala, doručila akceptaci na podatelnu ÚV KSČM a zaslala na účet KSČM finanční
hotovost ve výši 40 miliónů Kč. Tato částka byla dne 22. 11. 2005 vrácena plátci zpět.
Dne 15. 12. 2005 byla na účet KSČM zaslána finanční hotovost ve výši 90 miliónů
Kč, jenž byla plátci dne 22.12.2005 opětovně vrácena.
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Dne 14. 2. 2006 podala na KSČM fa POSTE RE s.r.o. (přejmenovaná fa TRAMITE
s.r.o.) žalobu o uložení povinnosti uzavřít kupní smlouvu.
Dne 16. 12. 2005 mělo dojít k podpisu kupní smlouvy, ke kterému však nedošlo. Tuto
okolnost potvrzuje notářský zápis JUDr. Michala Kulíka ze dne 16.12. 2005.
Dne 23.3. 2006 bylo prostřednictvím právního zástupce zasláno k Obvodnímu soudu
vyjádření KSČM k této žalobě, které bylo dne 24.4.2006 doplněno.
Dne 17. ledna 2007 Obvodní soud pro Prahu 1 vydal rozsudek, v němž uložil KSČM
uzavřít s firmou POSTE RE s.r.o. kupní smlouvu o prodeji uvedených nemovitostí.
Dne 16. 2.2007 se KSČM prostřednictvím právního zástupce proti tomuto rozsudku
odvolala.
Dne 21. 11.2007 Městský soud v Praze změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že
se žaloba zamítá a POSTE RE s.r.o. je povinna zaplatit KSČM náklady řízení.
Dne 14.3. 2008 podala fa POSTERE s.r.o. k Nejvyššímu soudu ČR dovolání, ke
kterému KSČM zaslala dne 16.8.2008 své vyjádření.
Dne 27.7. 2011 Nejvyšší soud ČR svým rozsudkem rozhodl, že dovolání firmy
POSTERE s.r.o. se zamítá.
•

Žaloba s doplněním obsahu a povinnosti uzavřít kupní smlouvu a návrh na
vydání předběžného opatření

Dne 19. 12. 2007 podala u Obvodního soudu pro Prahu 1 fa POSTERE s.r.o. žalobu
s doplněním obsahu a povinnosti uzavřít kupní smlouvu a návrh na vydání předběžného
opatření k zamezení jakémukoliv nakládání s PV9.
Dne 4. 1. 2008 Obvodní soud pro Prahu 1 zamítl návrh na vydání předběžného
opatření.
Dne 24. 1. 2008 se fa POSTERE s.r.o. prostřednictvím svého právního zástupce proti
usnesení o zamítnutí vydání předběžného opatření odvolala, na jehož podkladě dne 7. 2. 2008
vydal Městský soud v Praze usnesením předběžné opatření, kterým se zakazuje KSČM
nakládat s PV9, zcizovat, zastavovat, darovat, převádět, vkládat do základního kapitálu či
zatížit jiným právem ve prospěch třetí osoby.
KSČM prostřednictvím svého právního zástupce podala několik návrhů na zrušení
předběžného opatření.
Dne 4.5.2010 Obvodní soud pro Prahu 1 svým rozsudkem žalobu s doplněním
obsahu uzavřít kupní smlouvu zamítl.
Dne 27.5.2010 svým usnesením zrušil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ve
spojení s usnesením Městského soudu v Praze, jímž bylo vydáno předběžné opatření,
zakazující KSČM jakékoliv nakládání s PV9.
•

Žaloba o určení vlastnictví k nemovitostem

Dne 14. 12. 2007 podala fa POSTERE s.r.o. k Obvodnímu soudu Praha 1 žalobu o
určení vlastnictví k nemovitostem (PV9).
Dne 9. 4. 2008 podala KSČM k této žalobě prostřednictvím svého právního zástupce
vyjádření.
Dne 29.5.2008 bylo usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 řízení ve věci určení
vlastnictví k nemovitostem zastaveno.
•

Žalobu o zaplacení 40 miliónů Kč s příslušenstvím
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Dne 21. 10. 2008 byla KSČM vyzvána fa POSTE RE s.r.o. k uhrazení smluvní pokuty
pro neuzavření kupní smlouvy o prodeji PV9.
Dne 24.10.2008 podala fa POSTE RE s.r.o. žalobu o zaplacení 40 miliónů Kč
s příslušenstvím.
Dne 10.12. vydal Obvodní soud Praha 1 platební rozkaz proti KSČM o zaplacení 40
miliónů Kč s příslušenstvím a právnímu zástupci fa POSTE RE s.r.o. náklady řízení 1,3
miliónu Kč.
Dne 12.12.2008 KSČM prostřednictvím svého právního zástupce zaslala fa POSTE
RE s.r.o. své stanovisko a započtení údajných pohledávek.
Dne 16.12. 2008 podala KSČM prostřednictvím svého právního zástupce odpor proti
platebnímu rozkazu Obvodního soudu Praha 1.
V průběhu roků 2009 a 2010 KSČM prostřednictvím svého právního zástupce
podávala k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 svá vyjádření a stanoviska.
Dne 27.10.2010 rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1 svým rozsudkem, že žalovaná
KSČM je povinna zaplatit POSTERE s.r.o. smluvní pokutu ve výši 40 miliónů Kč
s příslušenstvím.
Proti tomuto rozsudku se KSČM prostřednictví svého právního zástupce odvolala
k Městskému soudu v Praze.
Dne 12.10.2011 Městský soud v Praze rozsudkem rozhodl, že odvolání KSČM se
zamítá.
KSČM podala proti tomuto rozhodnutí Městského soudu v Praze dovolání
k Nejvyššímu soudu ČR a návrh na odklad výkonu rozhodnutí.
•

Žaloba o zaplacení 2.203.215,- Kč s příslušenstvím

Dne 10.8.2009 podala Jaroslava Svobodová (dědička po zesnulém Ing. Ivo
Svobodovi) žalobu na KSČM a návrh na zaplacení 2.203.215,- Kč s příslušenstvím. Dluh měl
vzniknout z neuhrazení faktur za vykonanou práci na základě uzavřené mandátní smlouvy
s Ing. Ivo Svobodou ze dne 25. 4. 2005.
Dne 22.1.2010 vydal Obvodní soud pro Prahu 1 platební rozkaz, ve kterém uložil
KSČM uhrazení žalované částky s příslušenstvím.
KSČM ve lhůtě 30 dnů proti tomuto platebnímu rozkazu podala odpor.
V soudním řízení proběhla před soudem čtyři jednání a byl soudem ustanoven soudní
znalec z oboru stavebnictví.
Soudní řízení není ukončeno.
2. Ostatní soudní spory
•

Žaloba o finanční vyrovnání ve výši 1.839.114,- Kč v souvislosti s navrácením
majetku KSČ lidu ČSFR - Ostrava

Dne 30.1.1991 ČR zažalovala KSČM o zaplacení 3.526.000,- Kč a 718.000,- Kč.
Dne 19.4.1995 Obvodní soud pro Prahu 1 svým rozsudkem rozhodl o povinnosti
KSČM zaplatit 1.839.114,- Kč.
Dne 20.12.1995 Městský soud v Praze na základě odvolání KSČM rozhodl, že
potvrzuje rozsudek soudu prvního stupně.
Proti rozsudku Městského soudu v Praze bylo podáno dovolání k Nejvyššímu soudu
České republiky.
Dne 16.12.2005 byl podán návrh na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti
ve Frýdku-Místku ve vlastnictví KSČM.
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Dne 21.12.2005 Okresní soud ve Frýdku-Místku usnesením nařídil výkon rozhodnutí
prodejem nemovitosti ve Frýdku-Místku ve vlastnictví KSČM.
Dne 23.1.2006 se KSČM proti usnesení odvolala.
Dne 16.11.2007 KSČM podala návrh na odklad vykonatelnosti usnesení o výkonu
rozhodnutí prodejem nemovitosti ve Frýdku-Místku ve vlastnictví KSČM.
Dne 31.8.2010 Nejvyšší soud ČR svým rozsudkem dovolání KSČM odmítl.
Dne 28.10.2010 KSČM svou povinnost splnila.
Po uhrazení dlužné částky byla KSČM vyzvána k úhradě úroku z prodlení ve výši
5.027.241,- Kč. Po uplatnění námitek KSČM bylo přistoupeno k sepsání dohody.
Dne 15.2.2011 byla podepsána dohoda mezi KSČM a Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových, podle níž je KSČM povinna zaplatit úrok z prodlení ve
výši 499.000,- Kč v měsíčních splátkách ve výši 8.315,- Kč po dobu 5 let.
•

Žaloba o finanční vyrovnání v souvislosti s navrácením majetku KSČ lidu ČSFR
– Uherské Hradiště

Dne 1.2.1991 byla KSČM zažalována o zaplacení 864.800,75 Kč a 1.058.006,- Kč.
Dne 15.7.1994 žalobce svůj nárok rozšířil o částku ve výši 579.436,40 Kč.
Dne 7.3.2008 Okresní soud v Uherském Hradišti rozsudkem žalobu zamítl.
Proti rozsudku se ÚZSVM ČR odvolal. Krajský soud v Brně dne 27.1.2009
rozsudkem zamítnutou žalobu povinnosti KSČM zaplatit 333.002,40 Kč s úrokem prodlení
ve výši 3 % do zaplacení a 579.436,40 Kč s úrokem prodlení ve výši 16 % do zaplacení
potvrdil. Zaplacení částky 246.434,- Kč vrátil zpět soudu I. stupně k dalšímu řízení.
Dne 27.9.2011 Okresní soud v Uherském Hradišti uložil KSČM zaplatit 246.434,- Kč
a úroku z prodlení ve výši 3 % do 15.7.1994 a 16 % od 15.7.1994 z částky 246.434,- Kč do
zaplacení.
Na základě odvolání KSČM dne 8.2. 2012 Krajský soud v Brně rozsudkem
potvrdil povinnost KSČM zaplatit 246.434,- Kč. Zaplacení a úroku z prodlení ve výši
3 % do 15.7.1994 a 16 % od 15.7.1994 z částky 246.434,- Kč do zaplacení zamítl.
KSČM svou uloženou povinnost splnila a zaplatila 246.434,- Kč.
KSČM využila mimořádného opravného prostředku a podala proti rozsudku
dovolání.

IV.
Opatření vedoucí k úsporám vynakládaných finančních prostředků
V návaznosti na projevující se snižování finančních prostředků získávaných KSČM za
výsledky voleb a mandáty poslanců, senátorů a krajských zastupitelů bylo přistoupeno
k některým opatřením vedoucí k úspoře vynakládaných finančních prostředků, mezi něž patří
zejména :
•
•
•
•
•
•

Centrální pojištění nemovitostí;
Jednotné pojištění odpovědnosti vlastníka z držby nemovitosti;
Pojištění movitých věcí a finančních prostředků v pokladnách;
Hromadné pojištění na základě flotilové smlouvy služebních motorových vozidel –
zákonné a havarijní pojištění;
Zcentralizování poskytování datových, pevných a mobilních telefonních služeb;
Podstatné snížení bankovních poplatků za platební příkazy;
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•
•
•
•
•
•
•

Uzavření smlouvy VIP velkoodběratele na dodávky elektrické energie na dobu určitou
pro PV9;
Uzavření smlouvy VIP středního odběratele na dodávky plynu na dobu určitou pro
PV9;
Zajištění ostrahy objektu PV9 formou služby na základě smluvního vztahu;
Snižování počtu pracovníků ÚV KSČM a pracovníků zajišťující chod PV9 (provedení
reorganizace v letech 2010 a 2011);
Snížení počtu placených místopředsedů ÚV KSČM;
Změna směrnice o cestovních náhradách
Úprava schválené kolektivní smlouvy pro rok 2011 a rok 2012;

Do konce roku 2010 se na těchto opatřeních podílela pouze organizační jednotka ÚV
KSČM. Od roku 2011 se změnou přerozdělování finančních prostředků na základě výsledků
voleb a legislativních úprav se zapojily i další organizační jednotky KSČM.
Finanční úspora je uvedena ve zpracovaných tabulkách, jenž jsou přílohou této zprávy.
Další opatření vyvolaná změnou právního stavu
V období mezi VII. a VIII sjezdem KSČM byla provedena další opatření :
• Centrální zpracování mezd zaměstnanců KSČM;
• Přechod organizačních jednotek KSČM na jedno centrální IČ v návaznosti na právní
úpravu;
• Úpravy hospodářských směrnic (schváleny ÚV KSČM dne 6. 11. 1999, upraveny 8.
zasedáním ÚV KSČM 31.3.2001 s platností od 1. 1. 2001, upraveny 11. zasedáním
ÚV KSČM 24.11.2001 s platností od 1.1.2002, upraveny 12. zasedáním ÚV KSČM
6.11.2010 s platností od 1.1.2011)

V.
Výsledky hospodaření od roku 2008 do 2011 - shrnutí
2008 - hospodaření KSČM ztrátové 32,3 mil. Kč
Výnosy celkem

167,186.429- Kč

Náklady celkem 199,518.403,- Kč
(bez vnitřních dotací 46,893.933,- Kč)

Státní příspěvek celkem za rok 2008 – 75,058.333,- Kč.
Přijaté dary ve výši 4,576.140,- Kč z toho 3,843.092 formou darovacích smluv
z 83,980% od poslanců, senátorů)
*26 poslanců v Parlamentu ČR
* 3 senátoři
* 6 poslanců Evropský parlament
* do října 157 zastupitelů krajů, Krajské volby- ztráta 43 zastupit.=1,791.667
* 6 zastupitelů hl.m.Prahy
26 poslanců poslanecké kanceláře – přínos za rok 8,324.528,- Kč
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Členské příspěvky – 71.823 členů = 26,111.493,- Kč
Celkové náklady na volby konané v roce 2008 (Senát + Krajské volby)=33,019.749,55
náklady VII. sjezd KSČM = 2,723.024,51 Kč,
Poskytnuté dary 656.997,- Kč Komunistická strana Čech a Moravy poskytuje
ročně finanční výpomoci, určené především dětem, a to mateřským školám,
zvláštním školám, dětským domovům, ústavům sociální péče, občanskému sdružení
Život dětem, dětským táborům, sportovním klubům.
Odborové organizaci se poskytlo 272.273,- Kč a vlastním členům KSČM 47.560,- .
Organizačním jednotkám přerozděleno:
- podíly za volební výsledky do Parlamentních voleb
- podíly za volební výsledky do Krajských zastup.

10,263.606,- Kč
19,378.993,- Kč

* V roce 2008 organizačním jednotkám KSČM poskytnuto dotacemi navíc
6,28 mil. Kč (6,28 mil. Kč + 6,19 mil. Kč za posl. kanceláře), využitých a
spotřebovaných na nákup nemovitostí, zhodnocení budov a obnovu ostatního
majetku-počítačové a rozmnožovací techniky, včetně vozového parku a 1,057.572,na volební kampaně.
naplnění fondů - celkové naplnění 26.257.873,-Kč
- volební fond
celkem 20,433.844,- - ÚV KSČM 18, 478.000,- centrální fond oprav celkem 3,091.205,- - ÚV KSČM 3,083.738,- vlastní fond oprav
celkem
474.447,- ÚV KSČM
0
- zabezpečovací fond celkem 1,509.894,- ÚV KSČM 1,509.894,- do vlastního FSP
celkem
748.483,- ÚV KSČM
568.239,x

2009 – hospodaření KSČM ztrátové 61,6 mil. Kč
Výnosy celkem

191,595.064,- Kč

Náklady celkem 253,231.004,- Kč
(bez vnitřních dotací 44,958.018,-Kč)

Státní příspěvek celkem za rok 2009 – 76,137.310,- Kč.
-

Finanční prostředky-dary v celkové výši 4,507.713,- Kč předalo KSČM
33 poslanců a senátorů za KSČM – 3,696.712,- Kč (tj. 82,01% z celkové částky),
44 samostatných dárců-příznivců poskytlo 674.001,- Kč (tj.14,95% z celkové částky)
5 firem poskytlo celkem 137.000,- Kč (tj.3,04% z celkové částky)

26 poslanců –26 poslaneckých kanceláří – přínos za rok 8,740.636,- Kč
Členské příspěvky – 66.627 členů = 27,335.765,- včetně účelového příspěvku na povodně
*26 poslanců v Parlamentu ČR
* 3 senátoři
* do května 6 poslanců Evropský parlament –volby ztráta 2 poslanců
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*114 zastupitelů krajů
* 6 zastupitelů hl.m.Prahy
V roce 2009 poskytla Komunistická strana Čech a Moravy finanční výpomoci
v celkové výši 1,492.457,- Kč určené především obcím i občanům postiženým povodněmi
(1,013.901,-Kč), dětem na letní tábory, dětským organizacím, starým nemocným důchodcům,
sportovním klubům, společenským sdružením.
Odborové organizaci se poskytlo 381.700,- Kč a vlastním členům KSČM 71.534,- Kč.
Celkové náklady na volby 58,288.330,82 Kč.
Volby EP = 23,278.538,28
Předčasná volební kampaň PS ČR = 35,009.791,72
na volební kampaň konanou v souvislosti s volbami do Parlamentu EU
ve výši 23,278.538,54 Kč
z toho 19,589.209,22 – ÚV KSČM
z toho 3,689. 329,06 – OJ KSČM
na volební kampaň konanou v souvislosti s předčasnými volbami do Parlamentu
ČR ve výši 35,009.791,54 Kč
z toho 31,625.900,- – ÚV KSČM
z toho 3,383.892,54 – OJ KSČM
Organizačním jednotkám přerozděleno:
- podíly za volební výsledky do Parlamentních voleb
- podíly za volební výsledky do Krajských zastup.

9,683.877,- Kč
19,441.141,- Kč

* V roce 2009 organizačním jednotkám KSČM poskytnuto dotacemi z ÚV navíc
3,13 mil. Kč (3,13 mil. Kč + 6,17 mil. Kč za poslanecké. kanceláře), určených na
nákup nemovitostí, zhodnocení budov a obnovu ostatního majetku-počítačové a
rozmnožovací techniky, vozového parku a včetně 1,000.000,- na volební kampaně.
* V hospodaření se již projevilo nevyřešení situace s budovou Politických vězňů 9
(omezená možnost dalšího využívání – pronajímání zastavěné plochy).
naplnění fondů (fiktivní náklady) - celkové naplnění 58,169.899, - Kč
- volební fond
celkem 54,281.034,- ÚV KSČM 51,899.434,- centrální fond oprav celkem 1,496.150,- ÚV KSČM 1,496.150,- vlastní fond oprav
celkem
10.000,- ÚV KSČM
0
- zabezpečovací fond celkem 1,545.738,- ÚV KSČM 1,545.738,- do vlastního FSP
celkem
836.977,- ÚV KSČM
718.182
x

2010 - hospodaření KSČM ziskové 14,5 mil. Kč
Výnosy celkem

210,051.106,- Kč

Náklady celkem 195,519.012,- Kč.
(bez vnitřních dotací 44,088.088,-Kč)
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Státní roční příspěvek celkem za rok 2010 – 124,801.500,- Kč
Jednorázový státní příspěvek za volební výsledky 2010 do PS ČR = 58,976.500,- ,
oproti roku 2006 méně o 9,556.300,-Kč. (68,532.800,-) a oproti roku 2002 méně
o 29,288.800,- Kč (88,265.300,-)
Finanční prostředky-dary v celkové výši 5,532.734,- Kč předalo KSČM
- 26 poslanců PS ČR za KSČM – 2,749.018,- Kč (tj. 49,72% z celkové částky),
-

7 poslanců PS ČR za KSČM, kterým skončil mandát – 321.800,50 Kč (tj. 5,84%
z celkové částky),

-

3 poslanci EU za KSČM – 410.655,- Kč (tj. 7,45% z celkové částky),

-

2 senátoři za KSČM – 130.240, Kč (tj. 2,37% z celkové částky),

-

37 asistentů poslanců PS ČR za KSČM – 226.444,- Kč (tj. 4,10% z celkové částky),
57 samostatných dárců- členů KSČM + příznivců poskytlo 1,290.077,- Kč
(tj.23,35% z celkové částky)
16 právnických osob (firem) poskytlo celkem 395.500,- Kč (tj.7,17% z celkové
částky)

-

26 poslanců –26 poslaneckých kanceláří – přínos za rok 8,740.636,- Kč
Členské příspěvky – 61.990 členů = 26,292.678,- Kč včetně účelového příspěvku na
povodně.
V květnu 2010 volby do Parlamentu ČR – zachován stejný počet poslanců
V říjnu 2010 volby do zastupitelstva hl.m.Prahy – ztráta 3 členů zastupitelstva
* 26 poslanců v Parlamentu ČR
* 3 senátoři- v říjnu volby - ztráta 1 senátora
* 4 poslanci EP
* 114 zastupitelů krajů
* 6 zastupitelů hl.m.Prahy do října- volby ztráta 3 zastupitelů
V roce 2010 poskytla Komunistická strana Čech a Moravy finanční
výpomoci v celkové výši 1,937.141,- Kč určené především obcím i občanům postiženým
povodněmi (1,013.901,-Kč), dětem na letní tábory, dětským organizacím, starým nemocným
důchodcům, sportovním klubům, společenským sdružením.
Odborové organizaci se poskytlo 429.000,- Kč a vlastním členům KSČM 55.810,- Kč.
Celkové náklady na volby 31,039.030,27 Kč.
-

-

na volební kampaň konanou v souvislosti s volbami do Parlamentu ČR
ve výši 10,170.791,48 Kč
z toho 7,152.821,20 – ÚV KSČM
z toho 3,017.970,28 – OJ KSČM
na volební kampaň konanou v souvislosti s volbami do Senátu ČR ve výši
7,026.056,60 Kč
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z toho 5,868.507,- – ÚV KSČM
z toho 1,157.549,60 – OJ KSČM
- na volební kampaň konanou v souvislosti s volbami do zastupitelstev měst a obcí
ve výši 13,360.680,89 Kč
z toho 2,564.587,- – ÚV KSČM
z toho 10,796.093,89 – OJ KSČM
- na cestovné a na občerstvení při volebních kampaní vynaloženo celkem 481.501,Kč, z toho ÚV KSČM 69.669,- Kč a OJ KSČM 411.832,- Kč.
Organizačním jednotkám přerozděleno:
- podíly za volební výsledky do Parlamentních voleb
- podíly za volební výsledky do Krajských zastup.

12,390.373,- Kč
19,024.683,- Kč

*
Organizačním jednotkám kromě přerozdělovaných podílů za volební výsledky
rozděleny podíly za poslanecké kanceláře v částce 6,261.600,-Kč, dotace KR na úhradu
dopravy na akci v Kongresovém paláci, na pokrytí nákladů spojených s přípravou
kandidátů a dalších volebních nákladů v celkové částce 341.000,- Kč.
Na základě doporučení a schválení jak HR KSČM, tak VV ÚV KSČM byly poskytnuty
organizačním jednotkám další dotace ve výši 2,879.305,- Kč na opravy ne movitostí, nákup
pozemků, vozidel, rozmnožovací techniky a počítačů.
Naplnění fondů (fiktivní náklady) - celkové naplnění 23,403.019,-.
- volební fond
celkem 19,583.743,- ÚV KSČM 17,976.153,- centrální fond oprav celkem 1,499.409,- ÚV KSČM 1,499.409,- vlastní fond oprav
celkem
5.000,- ÚV KSČM
0
- zabezpečovací fond celkem 1,512.198,- ÚV KSČM 1,512.198,- do vlastního FSP
celkem
802.669,- ÚV KSČM
685.981,x

2011 - hospodaření KSČM ztrátové 57,2 mil. Kč
Uvedená ztráta vznikla úhradou nákladů na základě rozhodnutí Městského soudu
v Praze , zaplatit společnosti POSTE RE, s.r.o. 40 mil. Kč včetně úroků z prodlení a nákladů
řízení. Celkem 58,798.067,- Kč.

Výnosy celkem 125,322.045,- Kč
Náklady celkem 182,511.964,- Kč
(bez vnitřních dotací 40,271.394,-Kč)

Státní roční příspěvek za rok 2011 – 61,727.500,- Kč.
Vládou schválený zákon 345/2010 snížil státní příspěvek za mandáty o 5%.
Snížení za mandáty o 5%, tj. u 26 poslanců 2 senátorů celkem o 1,260.000,- Kč méně
u 114+3 zastupitelů o 1462.500,- Kč méně

-

Finanční prostředky-dary v celkové výši 5,624.807,- Kč předalo KSČM
26 poslanců PS ČR za KSČM – 3,004.268,- Kč
2 poslanci EU za KSČM – 115.000,- Kč
2 senátoři za KSČM – 112.080, Kč
38 asistentů poslanců PS ČR za KSČM – 429.234,- Kč ,
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-

65 samostatných dárců- členů KSČM + příznivců poskytlo 1,175.176,- Kč
4 právnické osoby (firmy) poskytlo celkem 56.000,- Kč
1 dědictvím ze závěti – 733.049,- Kč

Poskytnuté dary v celkové výši 1,083.171,- Kč. Komunistická strana Čech a
Moravy poskytla finanční výpomoci především obcím i občanům, dětem na letní tábory,
dětským organizacím, školám, školkám , sportovním klubům, společenským sdružením.
Odborové organizaci se poskytlo 406.000,- Kč a vlastním členům KSČM 82.750,- Kč.
Náklady na volební kampaně v celkové části 1, 271.620,50 Kč
- na volební kampaň konanou v souvislosti s doplňujícími volbami do Senátu ČR
ve výši 271.620,50 Kč
- na volební kampaň v roce 2012 – 1 mil. Kč.
Členské příspěvky – 56 763 členů = 24,385.798,- Kč včetně účelového příspěvku na
sjezd KSČM (1,375.014,-Kč).
26 poslanců – 26 poslaneckých kanceláří – přínos za rok 5,892.000,- nájem + služby
2,303.640,- Kč, celkem 8,195.640,- Kč.
* 26 poslanců v Parlamentu ČR
* 2 senátoři
* 4 poslanci EP
* 114 zastupitelů krajů
* 3 zastupitelé hl.m.Prahy
Organizačním jednotkám přerozděleno:
- podíly za volební výsledky do Parlamentních voleb 2,526.373,- Kč
- podíly za volební výsledky do Krajských zastup. 15,314.943,- Kč
*
Organizačním jednotkám kromě přerozdělovaných podílů za volební výsledky
rozděleny podíly za poslanecké kanceláře v celkové částce 6,041.934,- Kč.
Na základě doporučení a schválení jak HR KSČM, tak VV ÚV KSČM byly
poskytnuty organizačním jednotkám další dotace ve výši 1,130.610,- Kč.
Naplnění fondů (fiktivní náklady) 6,571.815,- Kč
- volební fond
celkem 5,833.829,- centrální fond oprav celkem
0
- vlastní fond oprav
celkem
7.675,- zabezpečovací fond celkem
82.517,- do vlastního FSP
celkem
647.794,-

-

ÚV KSČM
ÚV KSČM
ÚV KSČM
ÚV KSČM
ÚV KSČM

4,036.850,0
0
82.517,572.064,-

x
Celkový stav finančního majetku k 1.1.2008 – Kč 234,380.539,- Kč, z toho na bankovních
účtech 224,785.043,- Kč. K 31.12.2008 – stav na bankovních účtech 193,237.454 Kč.
K 31.12.2009 stav finančního majetku – Kč 145,625.976,- Kč, z toho na bankovních účtech
137,567.816,- Kč.
K 31.12.2010 stav finančního majetku – Kč 164,711.448,- Kč, z toho na bankovních účtech
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156,107.689,- Kč.
K 31.12.2011 stav finančního majetku – Kč 109,357.366,- Kč z toho na bankovních účtech
100,713..956,- Kč.
Příjmy KSČM v mil.Kč:
2008
2009
2010
2011
• Příjmy z akcí
0,58
0,47
0,59
0,51
• Příjmy z pronájmů nemovitostí
14,96
15,07
15,84
15,82
• Příjmy z pronájmů poslanec.kanceláří
5,74
5,77
5,94
5,89
• Ostatní služby
3,75
4,81
4,15
3,85
• Úroky
2,20
1,25
0,65
0,58
• Ostatní příjmy
1,55
1,04
1,07
0,81
• Tržby z prodeje majetku
5,59
0,14
2,06
3,68
4,58
4,51
5,53
5,62
• Peněžní dary
• Členské příspěvky
26,11
27,34
26,29
24,39
• Roční státní příspěvek
36,10
36,10
35,95
33,94
• státní příspěvek za mandáty zastup.
38,96
30,00
29,87
27,78
• státní příspěvek na úhradu voleb EP
10,04
• státní přísp. na úhradu voleb PS ČR
58,98
_________________________________________________________________
Čisté příjmy celkem
140,12
136,54
186,92 122,87

Výdaje KSČM v mil.Kč:
2008
2009
2010
2011
* spotřeba materiálu (včetně Halo novin)
21,28
19,28
17,06
10,39
* spotřeba energie
7,77
9,46
9,52
9,97
* opravy a udrž. majetku
4,30
6,04
11,01
4,50
* cestovné
3,90
3,42
2,46
1,83
* náklady na repre.občerstvení
4,15
3,72
3,75
3,32
* náklady na služby
15,00
12,99
14,32
16,89
* výkony spojů
5,48
5,24
5,67
4,21
63,73
63,49
62,02
53,92
* mzdové náklady včetně odvodů pojištění
* ostatní sociální náklady
1,27
1,16
1,17
1,07
* daně a poplatky
1,02
1,35
3,96
2,37
* daň z příjmu
2,07
1,49
1,42
1,14
0,98
0,56
0,77
* pojištění majetku
* ostatní výdaje
0,99
0,89
0,89
57,96
* příspěvky mimo KSČM (dary)
0,98
1,95
1,94
1,08
* volební náklady
33,01
58,29
31,04
1,27
_____________________________________________________________________
Výdaje celkem
166,09
189,75
166,79
169,55
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VI.
Výhled hospodaření na další období
Konkrétní přehledy o mzdových a osobních nákladech na jednotlivých organizačních
jednotkách ukazují, že v rámci KSČM je přístup k mzdové politice velmi rozdílný.
V následujícím období proto bude nutné nastavit nová pravidla, která by lépe odrážela
ekonomické možnosti současnosti a zároveň by měla odstranit největší rozdíly, které na
organizačních jednotkách jsou (za stejnou práci ve stejném rozsahu až tisícové rozdíly
ročně).
Jednou z možností je příprava mzdového řádu KSČM, který by upravoval podmínky
pro poskytování mzdy a odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Jeho
návrh by měl být předložen statutárním orgánům strany do konce roku 2012.
Účelnost vynakládání finančních prostředků je ve výdajích KSČM kontrolováno
volenými orgány revizních komisí KSČM a základních organizací KSČM členy pověřených
kontrolou hospodaření.
V současné době se ukazuje, že ne všichni členové těchto revizních komisí jsou
schopni rychle a odborně reagovat na změny v platných právních předpisech a směrnicích
týkající se ekonomické oblasti.
Z tohoto důvodu se jeví jako nutnost ve spolupráci s členy Ústřední revizní komise
připravit změny, které by vedly ke zvýšení efektivností vnitřního kontrolního systému strany.
I možnosti snižování nákladů mají svoji hranici. Ukazuje se však, že my jsme ještě
všechny cesty nevyčerpali. Takovým případem může být centralizace odběru energii za
předpokladů přijetí změn v hospodářské směrnici. Návrh se připravuje a pokud dojde k jeho
schválení, mohl by být realizován od 1.1. 2013.
Výsledky hospodaření za rok 2011 ukázaly, že opatření, která byla přijata v roce 2010,
ale i během roku 2011, byla vykročením správným směrem.
V koordinaci jednotlivých opatřeních sehrála pozitivní úlohu i Hospodářská rada ÚV
KSČM, zejména při zpracování návrhů a analýz hospodaření jednotlivých organizačních
jednotek v příslušných krajích.
Můžeme konstatovat, že pokud by nemusela strana hradit smluvní pokutu
z prohraného soudního sporu, byla by již vytvořena rezerva finančních prostředků, v jejímž
navyšování se mohlo v dalších letech pokračovat. Takto před námi zůstává vyřešení velmi
důležitého úkolu a tím je zajistit finanční prostředky pro rok 2014, ve které by měly
proběhnout volby do PS P ČR, senátu, evropského parlamentu a volby komunální. Jakou
výchozí pozici budeme mít, nám napoví výsledky voleb do krajských zastupitelstev a jedné
třetiny senátu na podzim roku 2012.
V této souvislosti je nutné připomenout, že rozpočet KSČM pro 2012 je sestaven na
předpokladech, že nedojde k žádným zásadním změnám jak na příjmové tak i na výdajové
stránce.
V roce 2012 je v hospodaření KSČM plánovaná a předpokládaná ztráta ve výši
14,8 mil. Kč. Za předpokladu udržení výsledku voleb do Krajských zastupitelstev a
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senátu PČR. Uvedená ztráta bude kryta finančními prostředky, které zůstaly na
bankovních účtech k 31.12.2011.
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