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Problematické firemní dary politickým stranám
Praha, 4. 9. 2014 – Zhruba třetina firem sponzorujících politické strany je zároveň napojena
na veřejné zakázky, pětina na evropské dotace. Četné jsou dary od firem vlastněných
z daňových rájů, bez sídla či bez zaměstnanců. Čtyři parlamentní strany porušily zákon,
když si nechaly poslat dar z městem vlastněného podniku. Studii s těmito závěry dnes
uveřejnilo sdružení Centrum aplikované ekonomie u příležitosti spuštění nové verze webu
PolitickeFinance.cz.
„Jako první jsme zpracovali úplnou databázi darů politickým stranám posledních let a propojili ji
s informacemi o zakázkách, dotacích a jiných rizikových faktorech. Výsledky ukazují na zásadní
problém v systému financování a kontroly politických stran – jsou zde evidentní obrovská rizika střetu
zájmů, využívání bílých koňů i reálná porušení zákona,“ komentuje výsledky předseda sdružení Jiří
Skuhrovec.
Mezi hlavní závěry patří zjištění, že 28 % firemních dárců je napojeno na veřejné zakázky. Od roku
2006 jich získali za 390 miliard Kč. Mezi příjemci darů od nich dominují KDU-ČSL, ODS a TOP 09. U
jaké části darů skutečně došlo k střetu zájmů či ovlivnění veřejné zakázky ale není možné zjistit.
Studie nicméně konstatuje, že darující firmy získávají o 46 – 57 % více zakázek než srovnatelné
podniky bez darů. Toto riziko neférových soutěží plánuje sdružení zohlednit i ve svém dalším projektu
zIndex – kde hodlá srovnávat města i podle toho, jak často zadávají zakázky firmám napojeným na
politické strany.
Výsledky dále ukazují na absenci kontroly hospodaření umožňující nejasné výkaznictví, zřejmé chyby
ve výročních zprávách nebo dary od státních firem. Ukazují na potřebu lepšího zákona o financování
politických stran, který prosazuje Rekonstrukce státu. „Studie jasně potvrdila, že v ČR chybí potřebná
legislativa a kontrola financování politických stran a jejich kampaní. Doufáme, že právě zveřejněné
výstupy analýzy upozorní na tento problém nejen veřejnost, ale právě politiky, kteří by se měli zasadit
o přijetí chybějícího zákona," uvádí Jiří Knitl z Fondu Otakara Motejla, který projekt podpořil.
Na výsledky se mimo samotné studie mohou zájemci podívat i na webu, který slouží nejen jako
databáze darů, ale obsahuje i další detaily o financování politických stran. Všechny podklady sdružení
zpřístupnilo jako otevřená data, mohou tak posloužit dalším analýzám.
Plnou verzi studie lze nalézt na stránce zindex.cz
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