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ÚVODEM

ÚVODEM
Politika potřebuje peníze. Někdy více, někdy méně, nicméně pořád.
To je fakt, který nemá smysl přehlížet či podceňovat. Politici si proto
musejí zajistit prostředky pro svoji činnost. Právní řád, ale i ostatní
normativní systémy a především politická kultura, by se přitom měly
starat o to, aby tyto prostředky nebyly poskytovány z důvodů, které
jsou nekalé v tom nejširším slova smyslu. Aby nepocházely z trestné
činnosti, anebo aby se politika nestala jen pokračováním korupčních
forem podnikání. Prostě, v politice by měl platit opak známého Vespasianova rčení, že peníze nesmrdí (pecunia non olet).1
Z uvedeného je zřejmé, že pravidla pro financování politiky (nejen
politických stran!) musí být přiměřeným způsobem regulována. Určitě
také právním řádem a výkonem státní moci, avšak na prvním místě by
to měla být regulace neprávní, spadající primárně do oblasti politické
kultury. Daleko účinnější sankcí než uložení nějaké pokuty či odsouzení jednoho politika do vězení by totiž měla být jeho nevolitelnost,
ztráta politické podpory. Mám za to, že právě tyto sankce jsou daleko
účinnější, neboť právě na ně i politici slyší nejvíce. „Vykroužkování“
politika z kandidátní listiny je totiž pro něj fakticky účinnějším a rychlejším trestem, než jaký mu případně hrozí od státní moci.
Právě tématem financování politického života se zabývala odborná
konference, která se uskutečnila dne 27. listopadu 2014 v budově Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a kterou již tradičně
pořádala Katedra ústavního práva a politologie Právnické fakulty
ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy
univerzity v Brně za podpory Konrad Adenauer Stiung, zastoupení
v Praze. Tento sborník je výsledkem této konference. Současně je však
třeba dodat, že počet textů obsažených v tomto sborníku je vyšší než
počet referátů, ústně přednesených na konferenci; nemluvě o tom, že
1
Historie nicméně ukazuje, že politikům a politickým stranám nesmrděly vskutku
žádné peníze. Jak např. píše historik J. Fest, i tak moralizující strana, jakou byla německá
NSDAP, si v Berlíně ve 20. letech minulého století zřídila nevěstinec, jehož veškerý výtěžek byl poskytován této straně (Hitler – kompletní životopis, Naše vojsko, 2011, s. 163).

