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Abstrakt 
 Cílem této diplomové práce je pojednat o nových politických stranách v kontextu 

českého stranického systému. Zkoumanými politickými subjekty jsou hnutí ANO 2011 a 

hnutí Úsvit přímé demokracie, které prorazily ve volbách do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky v roce 2013. Tato vícepřípadová studie postupuje od 

elementárního a nejednoznačně uchopitelného pojmu politická strana k 

rozličným teoretickým aspektům novosti, přičemž se následně snaží v kontextu nových stran 

stručně definovat český stranický systém. Činí tak z hlediska legislativních pravidel pro 

(nejen nové) politické strany, ale i z pohledu vývojového. Empirická část poté pracuje 

s jednotlivými charakteristikami vybraných dvou subjektů – zaměřuje se postupně na jejich 

vznik a vývoj, programové ukotvení, osobu lídra a členů, volební kampaň a účast hnutí ve 

volbách. Jednotlivé charakteristiky mají za úkol výstižně představit obě seskupení tak, aby 

byly jasně patrné nejen jejich společné, stejně jako jejich odlišné rysy. Získané poznatky jsou 

posléze posuzovány optikou zvolené teorie novosti Allana Sikka, kdy je zkoumáno, zda ANO 

a Úsvit spadají do některé z kategorií v teorii definovaných. Práce se snaží posunout stav 

poznání týkající se nových českých politických stran, stejně tak ale poukazuje na pozitiva a 

negativa zvolené teorie. Vedle toho se snaží o diskusi nad jednotlivými definicemi a 

teoretickými koncepty, přičemž se také zamýšlí nad možnými východisky a perspektivami 

dalšího vývoje výzkumu nových politických stran. 

Klíčová slova 
Politické strany, nové politické strany, stranický systém, Hnutí ANO 2011, Hnutí Úsvit přímé 

demokracie Tomia Okamury, Česká republika 

  



 
 

Abstract 
 The aim of this diploma thesis is to discuss new political parties in the context of the 

Czech party system. Movement ANO 2011 and Dawn of Direct Democracy are the 

researched subjects which broke through elections to the Chamber of Deputies in the Czech 

Republic in 2013. This multiple case study proceeds from the basic and ambiguously gripped 

notion political party to diverse theoretical aspects of newness, trying to briefly define the 

Czech party system in the context of new political parties. It is done in terms of legislative 

rules for (not only new) political parties and also from a developmental view. Afterwards the 

empirical part works with particular characteristics of two chosen subjects – it gradually 

focuses on their emergence and development, programme, the leader and members, electoral 

campaign and their participation in elections. The task of the individual characteristics is to 

introduce both subjects accurately so their common and different traits are obvious. The 

gained findings are later assessed by the view of the chosen Sikk’s theory of newness. There 

is examined if ANO and Dawn fall into some of the categories defined by this theory. The 

diploma thesis tries to shift the state of knowledge of new Czech political parties and refers to 

the positives and negatives of the chosen theory. Next to this it is trying to discuss particular 

definitions and theoretical concepts and considers the possible way-outs and perspectives of 

the following evolution research of new political parties. 

Keywords 
Political parties, new political parties, party system, Movement ANO 2011, Dawn of the 

Direct Democracy movement, Czech Republic 
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totiž v odborné literatuře existuje teorie o nových politických stranách, která se ale v českém 

prostředí v různých podobách neaplikuje, a ve vědeckém diskursu tudíž není příliš přítomna. 

Práce se proto navrátí k teoretickým základům, k různým autorům a jejich rozličným 

přístupům se záměrem se v chápání teoretického základu nových politických stran primárně 

zorientovat. Nabyté poznatky pak budou použity pro zkoumání konkrétních politických stran, 

které se v České republice postupně rozvíjely. Ohniskem zájmu tak bude kontinuální vývoj od 

90. let 20. století, a to především s akcentem na současné nové politické strany, zejména na 

politická hnutí ANO a Úsvit. 

Pro analýzu vymezené problematiky pak bude aplikována metoda vícepřípadové 

studie na základě zkoumání vybraných politických stran. 
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politických stran a proč. Teoretický základ bude vycházet z teorie nových politických stran. 

Analytická část se pak zaměří především na obsahovou analýzu stranických dokumentů a na 

rozhovory se členy politických stran. 
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Úvod 

Teoretické vymezení práce 
 Vznikají, určitou dobu existují a nezřídkakdy i zanikají. Řeč je o důležitých 

jednotkách standardně (a někdy i nestandardně) fungujících politických systémů. Politické 

strany jsou ve vyspělých demokratických zemích jedním ze základních stavebních kamenů 

fungujícího uspořádání. V čase se ale mohou notně více či méně proměňovat a přinášet tak 

s sebou větší či menší proměny nejen partikulární, ale i systémové. 

 Pro politologii je problematika zkoumání politických stran jednou z podstatných 

tematických oblastí. Mezi známé autory zabývající se politickými stranami a stranickými 

systémy patří Maurice Duverger se známou knihou Politické strany, Jean Blondel se svými 

díly, Giovanni Sartori a jeho Strany a stranické systémy a mnozí další. Klasické politologické 

pojetí generuje celou řadu možných a všeobecně přijímaných či kritizovaných přístupů 

k uchopení pojmu politická strana, stranický systém stranická rodina a podobně. Zůstaňme 

však u prvního jmenovaného. 

 Sousloví politická strana jakožto elementární východisko této práce zasluhuje vyšší 

míru pozornosti. Obecně vzato se jedná o pojem, který je v běžné řeči používán velmi často, 

vždyť jeho význam se zdá být nanejvýš zřejmý a bez jakékoliv významové nejasnosti. Opak 

je ale pravdou. Politologie se s jasně uchopitelnou definicí pojmu politická strana stále 

vypořádává víc než obtížně. 

 Z etymologického hlediska je možné danému termínu porozumět o něco lépe.
1 Přes 

zřejmý latinský základ ale platí, že na univerzálním vymezení pojmu politická strana 

v politologii nepanuje jednoznačná shoda. O to více se ztíží situace, položí-li si výzkumník 

otázku dotýkající se tématu nových politických stran. Ono adjektivum nový teď už tak 

nejednoznačnou situaci ještě více komplikuje. 

 Zřejmě nebude překvapením, že ani mezi koncepty mapujícími nové politické strany 

taktéž nepanuje jednoznačná shoda na tom, jak daný fenomén vlastně uchopit, sledovat a 

následně zkoumat. Politické strany se totiž kontinuálně objevují a mizí, přičemž ne každá 

nová politická strana vykazuje očekávané prvky novosti podle zvolené teorie. 

                                                 
1 Většina evropských jazyků pojem politická strana odvozuje od latinského substantiva pars (= díl, část, podíl 

apod.), sám Sartori tento termín vztahuje k verbu partire (= rozdělovat, dělit), což může být z obsahového 

hlediska sporné, nikoliv však zcela neprůchodné. V praxi se pak lze setkat s anglickým party, francouzským 

parti, německým Partei, italským partito či španělským partido. 
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 Základní aspekt, který je z tohoto pohledu nutno mít na paměti, si všímá toho, že 

každá politická strana je (či byla) v počátcích svého působení nová. Pokud úspěšně prošla 

procesem institucionalizace, pak se z ní stala strana etablovaná, v opačném případě byla 

odsouzena k zániku. Zaměříme-li se tedy na dichotomii historické versus nové strany, pak 

v případě první skupiny platí, že i ty se v začátku svého fungování více či méně vyznačovaly 

prvkem novosti. 

 V čem ale inkriminovaný aspekt novosti z politologického hlediska přesně spočívá? 

Jedná se o nanejvýš obtížnou otázku, na níž nelze nalézt jednoduchou a jednoznačnou 

odpověď. Novost lze spatřovat například v prvku organizačním, ideovém, programatickém, 

časovém, roli ale mohou hrát i motivátory zakladatele, brand strany, vnější podmínky 

stranického a politického systému, štěpení anebo fúze politických subjektů a podobně. 

Z daného výčtu jasně vyplývá, že se jedná o celou škálu indikátorů a determinant, včetně 

jejich nejrůznějších kombinací a spojitostí, které mají v konečném důsledku na vznik, 

postupné formování a případné etablování nové politické strany velmi důležitý dopad. 

 Tematika nových politických stran se v odborné literatuře postupně začíná objevovat v 

80. – 90. letech 20. století. Prosazuje se názor, že základní výzkum lze vztáhnout k teorii 

štěpných linií (cleavages) autorů Lipseta a Rokkana z roku 1967. Dle tohoto pohledu stávající 

strany vznikaly na základě původních štěpení a novým stranám již tyto kategorie nevyhovují. 

Otázkou je, zda stojí před politology cíl najít nové štěpné linie, s nimiž budou nově vznikající 

strany v souladu, anebo zda je tímto pojetím koncept cleavages překonán. Tak jako tak to ale 

v každém případě nedokáže spolehlivě odůvodnit vznik všech nových stran, protože ne každý 

subjekt se profiluje jasně programově. 

 Z toho důvodu je nutno adekvátně se zamyslet nad dalšími základními otázkami, a to 

proč vlastně vznikají nové strany v etablovaných politických systémech, jaké jsou okolnosti 

jejich vzniku a obecně v jakých podmínkách tyto strany vznikají. Neméně důležité je pak i 

vyhodnocení skutečnosti, co vlastně v daném kontextu úspěch nové strany znamená. 

Obyčejně nestačí pouze stranu založit, očekává se její proražení či úspěch ve volbách. 

 Jedním z prvních zásadních odborných počinů analyzujících nové strany byl ten od 

Roberta Harmela. Ve svém článku se zaměřil na jejich vznikání v prostředí stabilních 

stranických systémů, přičemž v tomto kontextu hrála jistou roli i Inglehartova teorie 

postmateriálních hodnot částečně vysvětlující vznikání a rozvoj ekologických stran. Odborný 

časopis International Political Science Review dokonce v roce 1985 věnoval své čtvrté číslo 

monotematicky zaměřeným článkům zabývajícím se právě novými stranami, a to 

z nejrůznějších úhlů pohledu. 
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 Publikovali zde autoři jako Thomas Rochon, který mapoval příčiny úspěchu nových 

stran v Nizozemí, Hugh Berrington představující vzorce vznikání nových stran v britském 

bipartismu, Wilhelm Bürklin zaměřující se na německé zelené v postindustriální éře a 

Ferdinand Müller-Rommel analyzující stejné téma, akorát v kontextu západní Evropy. 

 Studium nových stran v kontextu rozvoje ekologických stran ve své práci dále 

reflektuje i Piero Ignazi. Z pera Harmela a Robertsona pak vzešla jedna z prvních a důležitých 

kvantitativních studií cílících na západní Evropu a angloamerické země. Joseph Willey 

zkoumá zase úspěch nových stran v etablovaných demokraciích. Metodologickou poznámku 

k výběru nových stran představuje Simon Hug. S další jeho prací pak přichází posun 

v teoretickém vnímání tohoto typu stran, když definuje skutečné a potenciální nové strany. Na 

odlišná metodologická úskalí ve své práci poukazují Peter Selb a Sandrine Pituchin. Na nové 

strany vzniklé v 22 zemích OECD v letech 1960-2002 upíná svou pozornost Margit Tavits. 

Nicole Bolleyer se zaměřuje na organizační aspekt nových stran, Krystyna Litton přichází 

s vlastní konceptualizací a změnou stran. Selhání volebního trhu a role nových stran je zase 

ústředním bodem studie Ignacia Laga a Ferrana Martíneze, která cílí na Španělský případ. 

Bosch s Krouwelem ve svém paperu zase zkoumají aspekty nových stran a populismu, což je 

z hlediska teoretického propojení cenný počin, podobně jako výsledek, s nímž přichází 

Barnea a Rahat, kteří na novost pohlíží jako na nedichotomickou proměnnou. 

 Téma populismu reprezentované některými autory je bezesporu na výzkum nových 

politických stran taktéž aplikovatelný. Vždy záleží na akcentovaném úhlu pohledu, stejně jako 

intencích autora. Populismus jako nosný koncept však není z hlediska výzkumu politických 

stran v předkládaném pojetí běžně spojován s tematikou nových stran, přestože by taková 

teorie jistě byla dalším pozitivním impulsem. 

 Neexistuje jednoznačná a všeobecně přijímaná cesta, jak nové strany vědecky 

uchopovat, proto celá řada takto postavených studií na sebe buď vzájemně reaguje, podporuje 

se, případně se vylučuje či dokonce kritizuje. Vědecká diskuse je ale v tomto případě velkým 

přínosem. Česká literatura je nicméně na teorie nových stran poměrně skoupá. Tematika 

novosti a její aplikace není v českém vědeckém diskursu dostatečně zastoupena, což otevírá 

nové perspektivy výzkumu a v podstatě je i jistým motivátorem pro vznik prací, které se tímto 

tématem budou chtít hlouběji zabývat. 

 Jistý spojovací můstek mezi mezinárodním a českým prostředím tvoří Seán Hanley. 

Jeho článek mapující dynamiku vývoje českého stranického systému v kontextu nových stran 

byl přeložen do češtiny a byl publikován v Sociologickém časopise. To se dá jistě hodnotit 
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jako přínos. Nevýhodou však je, že článek je časově omezen lety 1996-2010, takže nepracuje 

se současnou situací. 

 Hanley ve svém článku pracuje s typologií Allana Sikka vycházející z teorie Paula 

Lucardieho. Sikkova teorie nových politických stran je v kontextu této diplomové práce 

považována za aplikovatelnou. Vhodnost dané typologie je navíc podepřena faktem jejího již 

úspěšného uplatnění na české prostředí. Jeví se proto jako nejvhodnější pro výzkum 

současných nových politických stran v českém prostředí. 

Struktura a cíl práce  

 Předložená diplomová práce před sebe klade několikero důležitých cílů. Text se 

postupně vypořádává s rozličnými teoretickými koncepty a jeho smyslem je analyzovat dvě 

politická seskupení, která shodně absolvovala předčasné volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky v roce 2013 jako své první volby prvního řádu – hnutí ANO 2011 

a hnutí Úsvit přímé demokracie. 

 Tyto dva politické subjekty byly zvoleny z několika důvodů. Jedná se o nová hnutí, 

která vznikla přibližně ve stejné době. Obě seskupení si zakládají na tom, že se dle jejich 

registrace jedná o hnutí, nikoliv o politickou stranu, ačkoliv důležitost tohoto akcentu je 

nanejvýš diskutabilní. Dále obě hnutí také disponují osobou silného lídra, specifickými 

programovými tezemi, v českém prostředí dosud neviděnou osobitou image, relativně 

propracovanou značkou a přístupem k politice. Vedle toho je ale celá řada faktorů naopak 

odlišuje. V každém případě se obě seskupení úspěšně v těchto volbách propracovala do 

Poslanecké sněmovny, a to na rozdíl od celé řady jiných subjektů, které lze taktéž analyzovat 

v dimenzích jejich novosti (NS-LEV 21, VIZE 2014, LES a mnohé další), a stala se 

relevantními politickými subjekty. Snahou textu je v neposlední řadě i tímto výběrem do jisté 

míry reflektovat aktuální trend, který opět modifikoval charakter českého stranického 

systému. I proto není věnován prostor ostatním seskupením, která je možné vzhledem k jejich 

aktuální roli spíše marginalizovat. 

 Práce je tak na základě vybraných politických subjektů z metodologického hlediska 

vícepřípadovou studií. V českém prostředí svým empirickým záběrem práce zůstává proto, že 

tematický rámec nových politických stran je u nás značně podhodnocen – text si za svůj úkol 

klade pozitivně přispět do debaty o nových politických stranách i v českém prostředí a 

posunout stav poznání směrem kupředu. V neposlední řadě se jako velmi vhodné jeví navázat 

na vybrané teoretické koncepty Paula Lucardieho, respektive Allana Sikka, jež jsou na české 

prostředí úspěšně aplikovány Seánem Hanleym, avšak pouze do roku 2010. 
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 Od této situace se odvíjí i cíl testovat zvolenou hlavní hypotézu této diplomové práce: 

H1: Hnutí ANO 2011 a hnutí Úsvit přímé demokracie je možné na základě určených 

charakteristik kategorizovat do Sikkovy teorie novosti. Přidružené hypotézy pak 

předpokládají, že: H2: Hnutí ANO 2011 a hnutí Úsvit přímé demokracie se vyznačují slabou 

mírou ideologické motivace a H3: Hnutí ANO 2011 a hnutí Úsvit spadají do kategorie 

skutečně nových politických stran. 

 Danému záměru a skutečnosti, že vybrané subjekty dosud nebyly uchopeny v kontextu 

nových politických stran, odpovídá i zvolená struktura práce. Předně je nutno podotknout, že 

text nechce znovu kontextuálně rozpracovávat a představovat pojem politická strana – to už 

bylo v cizojazyčné i české literatuře zpracováno nesčetněkrát a vzhledem k reálným intencím 

předložené práce by to bylo značně redundantní. 

 Jak již naznačuje úvod, první kapitola se snaží nejprve pracovat s možnostmi a limity 

vybraných definic politických stran ve vztahu k novým politickým stranám. Klasická pojetí 

Josepha LaPalombary a Myrona Weinera, ale i Giovanniho Sartoriho, Miroslava Nováka a 

Michala Klímy mohou být platná pro politické strany jako takové (i když i zde lze pracovat 

s protiargumenty), ale nové politické strany se těmto polykriteriálním vymezením v mnoha 

ohledech vymykají. Už to poukazuje na odlišnost nových a etablovaných stran. 

 V daném kontextu je vhodné, a snad i žádoucí, porovnání jednotlivého vymezení 

politické strany a politického hnutí. Pro charakteristiku druhého jmenovaného byly zvoleny 

pohledy Maxmiliána Strmisky a zejména Jerzyho Wiatra, jelikož jejich závěry poskytují 

přímá vystižení, prostřednictvím nichž lze snadno podchytit klíčové odlišnosti a poukázat tak 

na moment potenciálního (ne)směšování odborných pojmů v praxi. 

 Stejně tak se dá do takového představení elementárních konceptů zapojit i fenomén 

takzvaného antistranictví, který není mnoha novým seskupením cizí. Koncepty Andrease 

Schedlera, Hanse Daaldera či Case Muddeho výstižně okrývají klíčové rysy tohoto „vzdoru“ 

vůči běžným politickým konvencím. 

 Následující část je věnována důležitému teoretickému pilíři – tematice nových 

politických stran. Předně je pozornost upřena na sémantické uchopení pojmu nový, což jde 

ruku v ruce s výše nastíněnou jazykovou vsuvkou zamýšlející se nad pojmem politická 

strana. Daný lingvistický přesah v politologii neobvyklého rázu chce za užití odborných 

jazykových příruček poodkrýt skutečný význam adjektiva nový, poukázat na jeho úskalí a 

svázat ho s následujícími rozličnými koncepty nových politických stran. 

 Zde popsané studie byly vybírány tak, aby tvořily průřez od 80. let 20. století až do 

současnosti, přičemž jasným záměrem také bylo poukázat na jejich obsahovou a kontextuální 
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odlišnost, širokospektrálnost a v mnoha směrech i pozitivně vnímatelnou inovativnost. Pro 

účely bližšího zkoumání, snazšího pochopení a pro lepší přehlednost stojí Lucardieho a 

Sikkova teorie novosti mimo ostatní studie ve vlastní podkapitole. 

 Jestliže se první kapitola dotkla politologického rozlišení politického hnutí a politické 

strany, pak na tuto dvojici pojmů nahlíží i první část třetí kapitoly, která mapuje legislativní 

pravidla pro politické strany v ČR. Pro snazší orientaci v českém prostředí pak poslouží druhá 

část třetí kapitoly, která v kontextu nových politických stran stručně mapuje charakter 

českého stranického systému od 90. let prakticky do současnosti. 

 Následující dvě velké kapitoly se zaměřují na obě zmiňovaná politická hnutí. Jelikož 

zvolený teoretický rámec Allana Sikka nedefinuje natolik rozvinuté kategorie pro možnost 

obsáhlejšího vystihnutí jednotlivých vybraných subjektů, byly zvoleny jednotlivé podkapitoly 

nejen v souladu se zkoumanými hnutími jako takovými, ale i se záměrem obě hnutí představit 

šířeji. Postupně se tak text zaměřuje na vznik a vývoj jednotlivých subjektů, na jejich 

programové ukotvení, pozornosti neuniká poměrně zásadní otázka lídra a členů hnutí, 

zahrnuta je i volební kampaň a účast daných subjektů ve volbách prvního i druhého řádu. 

 V rámci kampaně bude klíčová role hnutí ve volbách prvního řádu. Volby druhého 

řádu pro přehlednost a ucelenost dané části uvažujme spíše jako marginální. Kapitoly jsou 

doplněny i obrazovými přílohami. V nich se za účelem podepření některých faktů objevují i 

vizuály spojené s volbami druhého řádu, přičemž materiály jsou voleny vzhledem ke své 

výstižnosti a dobré dostupnosti. Krátké pasáže práce i některé přílohy jsou podpořeny 

vlastním terénním zkoumáním. 

 Vzhledem k zahrnutí podkapitol, které analyzují kontinuální události – zejména vznik 

a vývoj spolu s částí charakterizující lídra a členy – a i ke korektnímu uchopení daného 

tématu bylo zkoumané rozmezí ohraničeno od vzniku každého z daných subjektů do konce 

dubna roku 2015. I přes snahu zachovat maximální vyrovnanost v přístupech ke zkoumání 

obou subjektů je třeba předpokládat, že navzdory stanovené struktuře jednotlivé části práce 

mohou a budou přihlížet k charakteristickým rysům každého ze subjektů. 

 Toto pojetí je nezbytné při pohledu na poslední kapitolu, která ANO 2011 a Úsvit 

přímé demokracie vzhledem k definovaným charakteristikám a typickým rysům těchto 

subjektů posuzuje optikou Sikkovy teorie novosti a vypořádává se tak se zvolenými 

hypotézami. Samotný závěr práce se poté snaží výstižně sumarizovat teoretické a empirické 

poznatky, přičemž následně nastiňuje další možné perspektivy vývoje zkoumání fenoménu 

nových politických stran. 
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1 Politické strany 
 Jestliže se úvodní kapitola předkládané práce upíná na ustálené a všeobecně přijímané 

charakteristiky politických stran, je nezbytně nutné, a to i vzhledem k tematickému zaměření 

textu, ony definice posuzovat zejména v kontextu nových stran. Tyto vybrané definice jsou 

stěžejní z toho důvodu, že na nich lze ve vztahu k novým stranám poměrně jednoduše 

demonstrovat větší či menší kriteriální nuance. Dalším neméně důležitým problémem je pak 

snaha o hledání rozdílů mezi politickou stranou a politickým hnutím. 

 Autory jedné z klasických definic politické strany jsou Joseph LaPalombara a Myron 

Weiner. Ti svůj přístup staví celkem na čtyřech kritériích: “(1) Trvalá organizace, tj, 

organizace, která pravděpodobně přežije své současné vůdce. (2) Dobře zařízená a zjevně 

trvalá místní organizace udržující pravidelné a rozmanité vztahy na celostátním měřítku. (3) 

Rozhodná vůle celostátních a místních vůdců organizace dosáhnout a vykonávat moc, ať už 

sami nebo s jinými, a nikoli pouze moc ovlivňovat. (4) Snaha vyhledávat lidovou podporu ve 

volbách nebo jiným způsobem.“
2 

 Z předložených měřítek je patrné, že nové strany nejsou schopny tyto požadavky 

bezvýhradně splnit. Problematická je už první charakteristika – u nových stran, právě proto, 

že jsou nové, je otázka trvalosti (či případné úspěšné institucionalizace) jen velmi těžko 

odhadnutelná. Stejně tak trvalá organizace a vztahy na celostátním měřítku. Je možné 

konstruovat úspěšnou novou stranu shora, bez vnitřní struktury a celostátních vazeb. I vůdce 

strany může být pouze jeden, sice obklopen spolupracovníky, ale nepřipouštějící přílišnou 

názorovou pluralitu. Jediné, čemu se nové strany nemohou vyhnout, je ucházení se o podporu 

občanů ve volbách či jinak. 

 Možnou další variantou, jak se s daným pojmem vypořádat, je pokus o tzv. minimální 

definici, jejímž popularizátorem byl Giovanni Sartori. Ten sám podmíněně nabízí 

charakteristiku strany jako „politické skupiny, jež se účastní voleb a jež je jejich 

prostřednictvím schopna své kandidáty umístit do veřejných úřadů“.
3 S touto charakteristikou 

nové strany v rozporu nejsou. Sdružují se jako politická skupina, která se za účelem zisku 

mandátů účastní voleb a alokuje své kandidáty do různých funkcí. 

                                                 
2 LAPALOMBARA, J., WEINER, M. The Origin and Development of Political Parties. In: LAPALOMBARA, 
J., WEINER, M. (eds.). Political Parties and Political Development. 1. vyd. Princeton: Princeton University 
Press, 1966. s. 6. 
3 SARTORI, G. Parties and Party Systems: A Framework for Analysis. Vol. 1. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1976. s. 64. 
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 Ona minimální definice může být východiskem proto, že díky své obecnosti a malému 

počtu specifikujících příznaků má potenciál zahrnout všechny typy politické strany ve všech 

časových a geografických kontextech. Přináší však s sebou i nepřehlédnutelné úskalí, které 

tkví v tom, že čím větší redukce definičních kritérií bude uplatněna a čím větší bude autorova 

snaha odhlédnout od výjimečných případů, tím menší vypovídací hodnotu a smysl bude 

taková charakteristika mít.
4 Taková snaha se pak může jevit jako málo vědecky účelná. 

 Mezi autory dalších definic politických stran jmenujme například jména jako Max 

Weber5, Joseph Schumpeter6, Rainer-Olaf Schultze7, Raymond Aron8 či Michel Offerlé
9. 

 Mezi českými politology definoval Miroslav Novák politickou stranu jako „trvalou 

organizaci, uspořádanou od celostátní až k místní úrovni, která se ve jménu určitého 

ideologického programu (projektu) snaží sama nebo v rámci koalice dobýt a vykonávat moc, 

a za tím účelem vyhledává lidovou podporu.“
10 Zde je opět viditelné úskalí trvalosti 

organizace a jasné stranické struktury, praxe ukazuje, že i bez toho jsou totiž nové strany 

schopny fungovat. Podobně absence ideologického rámce v dnešní době není prvkem, který 

by novým stranám jakkoliv bránil v jejich volebním úspěchu. 

 Michal Klíma přichází s kritérii, prostřednictvím nichž odlišuje politické strany od 

nestranických organizací, jimiž jsou politická hnutí, zájmové skupiny a organizace. Mezi 

klíčové charakteristiky politických stran dle jeho pojetí patří „(1) vědomý cíl: získání politické 

moci; (2) usilování o veřejnou podporu prostřednictvím voleb; (3) prosazování společných 

politických představ (program, ideologie); (4) dobrovolnost a otevřenost členství.“
11 

 Vědomost cíle se novým stranám upřít rozhodně nedá, stejně jako nutnost ucházet se o 

podporu primárně ve volbách. Problematický je však třetí bod, nové strany sice prosazují své 

(politické) představy, avšak nemusí je předkládat v podobě programu, stejně jako se nemusí 

hlásit k žádné ideologii, a přesto mohou zaznamenat úspěch. Podobně i kritérium otevřeného 

členství není v případě mnoha nových subjektů samozřejmostí, protože i bez početné členské 

                                                 
4 FIALA, P., STRMISKA, M. Teorie politických stran. 2. vyd. Praha: Společnost pro odbornou literaturu – 
Barrister & Principal, 2009. s. 28-29. 
5 WEBER, M. Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriß der Verstehenden Soziologie. 5. vyd. Tübingen: J.C.B. 

Mohr, 1972. 945 s. 
6 SCHUMPETER, J. A. Capitalism, socialism and democracy. 3. vyd. New York: Harper & Row, 1976. 431 s. 
7 NOHLEN, D. (Hrsg.). Wörterbuch Staat und Politik. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 1991. s. 

503-507. 
8 ARON, R. Demokracie a totalitarismus. 2. vyd. Brno: Atlantis, 1993. 218 s. 
9 OFFERLÉ, M. Les partis politiques. 8. vyd. Paříž: Presses universitaires de France, 2012. 128 s. 
10 NOVÁK, M. Systémy politických stran: úvod do jejich srovnávacího studia. 1. vyd. Praha: Sociologické 

nakladatelství, 1997. s. 23. 
11 KLÍMA, M. Volby a politické strany v moderních demokraciích. 1. vyd. Praha: Radix, 1997. s. 15. 
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základny jsou schopné přežívat. U Michala Klímy ovšem nelze přehlédnout jednu poměrně 

zásadní věc – distinkci politických stran a politických hnutí. 

 V podstatě se jedná o velmi podobný problém jako při hledání konkrétních odlišností 

politických stran a zájmových organizací. Pohledem Jerzyho Wiatra lze politické hnutí ve 

srovnání s politickou stranou chápat jako širší fenomén, jehož zvláštní institucionalizovanou 

podobou je právě politická strana. Samotné politické hnutí je ale jistou formou hnutí 

sociálního, na které je nutné nahlížet jako na hromadné úsilí lidí o realizaci společného cíle. 

 Specifikace politického hnutí v rámci jiných typů sociálních hnutí pak spočívá v tom, 

že používá politické metody, tedy usiluje o moc nebo o vliv na její spravování, a snaží se tak 

změnit nebo naopak zachovat či umocnit stávající situaci. Ve srovnání s politickou stranou 

nedisponuje vysokým stupněm institucionalizace, organizovanosti
12 a ve svém působení se 

neomezuje jen na snahu o dobytí a vykonávání moci.
13 

 Maxmilián Strmiska podotýká, že argumenty širšího fenoménu a menší míry 

organizace jsou bezesporu platné, avšak v praxi může být posouzení rozdílu mezi oběma typy 

těchto subjektů minimálně na počátku jejich existence více než sporné. Navíc vezme-li se v 

potaz právní rámec konkrétní země, který nemusí vždy adekvátně rozlišovat mezi stranou a 

hnutím, je takové rozlišení v zásadě jen technickou frází bez hlubšího hodnotového obsahu. I 

toho se ale dá obratně využít. 

 Celá řada politických formací totiž při svém vzniku cíleně zdůrazňuje právě svůj 

charakter politického hnutí, a to ve snaze demonstrovat svůj širší společenský rozměr.
14 

V souvislosti s tímto přístupem jde často ruku v ruce i konstrukce nestranického obrazu 

daného subjektu, což může být inkorporováno do širší marketingové strategie, kdy 

strana/hnutí cíleně vytváří, případně dle aktuálních potřeb mění, svou značku (brand). Tento 

přístup je dnes velmi populární i u etablovaných stran, které o své straně jako o značce velmi 

často také hovoří, byť ji zpravidla nestaví do antistranické podoby. 

 Obecný vliv politického marketingu a brandingu15 je pro danou politickou formaci a 

její ukotvení stranické či antistranické jedním z klíčových prvků, jehož důležitost 

                                                 
12 Podle stupně vnitřní organizovanosti Wiatr rozlišuje spontánní politická hnutí, která nemají vnitřní strukturu a 

obyčejně působí jen krátkodobě, slabě organizovaná hnutí, která často působí jen krátkodobě a silně 

organizovaná hnutí, která již téměř splývají s politickými stranami a kde je velmi těžké rozlišení mezi takovým 

politickým hnutím a politickou stranou. 
13 WIATR, J. J. Socjologia polityki. cit. dle KUBÁT, M. Političtí aktéři – zájmové skupiny a politické strany. In: 

CABADA, L., KUBÁT, M. a kol. Úvod do studia politické vědy. 3. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 

Aleš Čeněk, 2007. s. 213-214. 
14 STRMISKA, M. a kol. Politické strany moderní Evropy. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. s. 12. 
15 Či brand-management označuje jakoukoliv aktivitu společnosti či politického subjektu, jejímž cílem je 

vytvoření a podpora zřetelné „image značky“ v mysli zákazníků. Branding je tak jinými slovy procesem 
vytváření identity značky produktu nebo společnosti. 
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v současnosti hraje stále podstatnější úlohu.
16 Na druhou stranu ale současně platí, že ne 

každá antistranická formace disponuje precizním a vytříbeným marketingovým konceptem, 

který je schopna adekvátně naplňovat. 

 V posledních desetiletích fenomén antistranictví zesiluje, přičemž vznikají subjekty 

odmítající instituci politické strany a nabízející antistranickost jako alternativu. Vykazují 

společné rysy patrné právě v protestu proti starým a strnulým etablovaným stranám, které 

nedokáží reflektovat měnící se potřeby společnosti. Asi nejvíce se tento trend projevoval 

v přijatých názvech, kde se neobjevoval termín strana, ale výrazy jako hnutí, unie, fronta, 

liga, společenství a podobně. Napříč Evropou lze nalézt celou řadu příkladů: Panhelénské 

sociální hnutí (PASOK) v Řecku, Chorvatské demokratické společenství (HDZ),
 17 slovenská 

Aliance nového občana (ANO), islandské Občanské hnutí (BH) či Hnutí pěti hvězd v Itálii 

(M5S). 

 Výrazný antistranický apel se objevil i v případě zelených. U seskupení tohoto typu 

lze velmi dobře pozorovat, ač v tomto kontextu možná paradoxně vypadající, moment 

transformace hnutí, mnohdy velmi často ekologicky a postmateriálně orientovaného, 

v politickou stranu.18 Klasickými evropskými příklady pak jsou němečtí zelení (Die Grüne) a 

zelení ve Švédsku (Miljöpartiet de Gröna). 

 V daném kontextu pak nelze šířeji nezmínit ani teoretický rámec již výše zmiňovaných 

antistranických stran (anti-party parties), které sice na pojem strana viditelně rezignovat 

nemusí, ale primárně u nich platí, že se ostře se vymezují vůči tradiční politice. Autory takto 

založených politologických konceptů jsou například Hanz-Georg Betz19 či Amir Abedi
20. 

 Andreas Schedler v tomto duchu konkrétně hovoří o tzv. anti-political-estabslihment 

parties, které se, jak je již z názvu patrné, vymezují proti tradičnímu establishmentu. 

Reprezentují specifický konflikt, který se dá chápat jako základní společenské cleavage ve 

smyslu konfliktu vládnoucích versus ovládaných, případně voličů versus stran či občanskou 

společností a partitokracií. Budují antipolitickou identitu ve snaze tradiční strany odsoudit či 

podrobit kritice, a to prostřednictvím budování image externality a nepřátelství tváří v tvář 

politické elitě, přičemž samy sebe chápou jako zásadního nositele změny.
21 

                                                 
16 ŽIŽLAVSKÝ, M. Strana jako značka. In: EIBL, O., CHYTILEK, R., MATUŠKOVÁ, A. a kol. Teorie a 
metody politického marketingu. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a literatury, 2012. s. 230-253. 
17 STRMISKA, M. a kol. Politické strany moderní Evropy. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. s. 12. 
18 Tamt., s. 12-13. 
19 BETZ, H. G. The New Politics of Resentment: Radical Right-Wing Populist Parties in Western Europe. 
Comparative Politics. Vol. 25, no. 4, s. 413-427. 
20 ABEDI, A. Anti-Political Establishment Parties: A Comparative Analysis. 1. vyd. New York: Routlege, 2004. 
224 s. 
21 SCHEDLER, A. Anti-Political-Establishment Parties. Party Politics. Vol. 2, no. 3, s. 294, 298 a 301. 
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 Pojem anti-party sentiment je zase ohniskem zájmu Case Muddeho, který při 

základním definování pojmů vychází z poznatků Voermana a Lucardieho. Ti hovoří o (1) 

extremistickém antistranickém postoji, jenž se vyznačuje odmítnutím politické strany jako 

instituce tvořící překážku mezi vládnoucími a ovládanými. (2) populistický antistranický 

postoj pak kritizuje strany kvůli jejich špatnému fungování nebo kvůli tomu, jaké skupiny 

(ne)reprezentují.
22 

 Daný přístup je komparabilní s vymezením Hanse Daaldera, jenž takovouto situaci 

chápe v prvním případě jako popření strany (the denial of party), ve druhém pak jako 

selektivní odmítnutí politické strany (the selective rejection of party).23 Mudde si nicméně 

všímá zásadního paradoxního momentu – pokud voliči se silným antistranickým postojem 

odevzdávají svůj hlas ve volbách, pak ale stále hlasují pro politické strany.
24 

 Z nastíněných charakteristik antistranických apelů je více než zřejmé, že nové strany 

často tuto strategii volí s cílem vymezit se vůči etablovaným stranám a přivést do stranického 

systému svěží vítr. Mimoto se snaží vystihnout i nálady ve společnosti, zvlášť v situaci, kdy 

někteří autoři hovoří o fenoménu určitého znechucení politikou (Politikverdrossenheit), které 

se mimo jiné projevuje možnou klesající volební účastí, nezájmem o politické strany a další 

formy aktivní politické participace.
25 Narůstá tak apatie, netečnost vůči věcem veřejným a 

někdy ústí až ve frustraci. To je v zásadě situace, která novým stranám vytváří téměř ideální 

podmínky pro vstup s odvoláním se na silně kritické apely. 

 Následná konstrukce dílčích teoretických konceptů týkajících se nových politických 

stran spíše od definičního kritéria politické strany a odlišení strany versus hnutí abstrahuje. 

Celá řada v následující kapitole představených varietních přístupů zabývajících novými 

stranami pak zejména cílí na problematický prvek novosti. 

 

 

                                                 
22 LUCARDIE, P., VOERMAN G. The Extreme Right in the Netherlands: The Centrists and Their Radical 
Rivals. European Journal of Political Research. Vol. 22, no. 1, s. 35. 
23 DAALDER, H. A Crisis of Party? Scandinavian Political Studies. Vol. 15, no. 4, s. 269-270. 
24 MUDDE, C. The Paradox of the Anti-Party Party: Insights from the Extreme Right. Party Politics. Vol. 2, no. 
2, s. 267 a 273. 
25 KOPEČEK, L., HLOUŠEK, V., ŠEDO, J. Politické systémy. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2011. s. 197. 
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2 Nové politické strany 
 Jestliže se předchozí kapitola snažila vystihnout sousloví politická strana, pak 

ústředním tématem dalších řádků bude snaha blíže specifikovat, co vlastně rozumět pod 

pojmem nová politická strana. Adjektivum nový snahu o jednoznačnost teoretického 

uchopení v mnoha ohledech velmi komplikuje. Na fenomén nových stran tak bude postupně 

nahlíženo z hlediska jazykového, klíčovou částí této kapitoly však budou vybrané teoretické 

koncepty. Ty jsou totiž v mnoha ohledech velmi různorodé. 

2.1 Sémantické vymezení 
 Pojem nový lze blíže identifikovat za použití základních jazykovědných příruček. 

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost a online dostupný Slovní spisovného jazyka 

českého identifikují výraz nový ve významu takový, který byl nedávno vytvořen, nedávno 

vznikl, takový, který teprve nedávno vůbec existuje nebo někde je. Opakem je pak slovo starý. 

Nicméně slovo nový lze chápat i jako jiný než dosud, tedy antonymy jsou v tomto případě 

výrazy starý či dosavadní. Dalším možným způsobem chápání je pak nový jako opakující se, 

znovu se vyskytující, další, případně novodobý, současný, pokrokový, moderní, přičemž 

opozitem je i v tomto případě slovo starý.26,27 

 Vzhledem k tomu, že v cizojazyčné odborné literatuře, která je pro účely zkoumání 

fenoménu nových politických stran naprosto stěžejním a zásadním opěrným bodem, se 

operuje s pojmy new či newness, je nezbytně nutné pomocí anglických výkladových slovníků 

definovat i tyto výrazy. 

 Longman Dictionary of Contemporary English slovo new vnímá ve smyslu nedávno 

vyrobený: vybudovaný, vymyšlený, napsaný, navrhnutý. Vedle toho je označením také pro 

předtím neexistující: právě vyvinutý; nikdy předtím nepoužitý, neznámý ale i nedávno 

změněný, nedávno objevený, či moderní. Pokud se řekne, že něco je nové
28

, pak se tím může 

rozumět i ve smyslu nahrazení něčeho existujícího.
29 

                                                 
26 FILIPEC, J. a kol. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy České republiky. 3. vyd. Praha: Academia, 2007. s. 225. 
27 Ústav pro jazyk český, v. v. i. Slovník spisovného jazyka českého [online]. 2011 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 
<http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=nov%C3%BD&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=no>. 
28 V podobě  „sth … is the new …“ typické pro britskou angličtinu. 
29 Longman Dictionary of Contemporary English. 4. vyd. Harlow: Longman, 2005. s. 1105. 
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 Vedle toho chápe Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English výraz 

nový jako odlišný, prostě či opět začínající a s čerstvou/svěží energií. Identifikuje přitom i 

výraz newness, a to jako substantivum.30 Lze ho tedy překládat jako novost. 

 A konečně Merriam-Websters Collegiate Dictionary si všímá, že výraz nový lze 

interpretovat jako něco, co existovalo či bylo vytvořeno, ale krátkou dobu, bylo viděno, užito 

anebo známo po krátkou dobu, případně bylo jiné než něco bývalého či starého. Je to i 

označení i pro něco, co se stalo čerstvým, nebo je odlišným od něčeho jiného, co v té samé 

kategorii existovalo doposud.31 

 O podobný přístup se pokoušejí i Shlomit Barnea a Gideon Rahat. V jedné části své 

studie se při snaze o kvalifikování nových stran zaměřují na novost jako na dichotomickou 

proměnnou. Souhrn definic adjektiva nový za použití slovníku
32 sumarizují do dvou kategorií: 

lze na něj nahlížet buďto (1) v rovině chronologické jako něco, co nedávno začalo existovat, 

anebo (2) v rovině vztahové jako něco, co je jiné než něco dřívějšího či starého, případně jako 

něco odlišného od jiného, co již existovalo dříve v té samé kategorii. 

 Chronologický přístup však poukazuje na jasnou podmínku – pokud je něco 

definováno jako nové, pak musí existovat i něco nedávné/bývalé. Vztažná definice se tedy 

dotýká jádra problému. Nese s sebou totiž předpoklad, že něco nového musí být jiné než staré, 

tedy musí být odlišné. Potom je však třeba při definování výrazu nový odlišovat od pojmů 

dřívější, starý anebo již existující. 

 Otázkou nicméně zůstává, kde metaforicky načrtnout onu dělicí linii, respektive zda se 

o to vůbec pokoušet. Jako zásadní se z hlediska tohoto přístupu jeví skutečnost, do jaké míry a 

jakým způsobem musí být odlišné nové od starého, aby bylo možné ho kvalifikovat jako 

nové.33 Různé pohledy různých autorů se mohou podstatně lišit. Jakým způsobem se 

nejrůznější teoretické koncepty snažily s fenoménem nových politických stran vypořádat? 

2.2 Teoretické koncepty nových politických stran 
 Alternativ, kterak uchopit a definovat nové politické strany je z hlediska konstrukce 

teoretických modelů velmi mnoho. Obecně vzato lze tvrdit, že nepanuje žádná jasná shoda 

v tom, jak přesně nové strany vnímat a konceptualizovat. Celá řada přístupů se o hledání 

určité dělicí linie ani nepokouší a přichází se zcela odlišným návrhem řešení. 

                                                 
30 Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. 7. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2005. s. 
1024. 
31 Merriam-Websters Collegiate Dictionary. 10. vyd. Springfield: Merriam-Webster, 2001. s. 780. 
32 Barnea s Rahatem k vymezení pojmu nový užívají Merriam-Webster Dictionary. 
33 BARNEA, S., RAHAT, G. Out with the Old, In with the “New”: What Constitutes a New Party? Party 
Politics. Vol. 17, no. 3, s. 308-309. 
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 Od 80. let 20. století až do současnosti se postupně objevují rozličné analýzy, jejichž 

ohniskem je právě zkoumané téma. Hlavním iniciátorem těchto snah byl zejména rozvoj 

nových politických stran v prostředí stranických systémů, které vykazovaly určitou míru 

stability.34 Toho si ve své stati všímá i Robert Harmel, který se pokouší o definici nových 

stran na základě konstrukce tří hlavních přístupů. 

 Do první skupiny řadí strany, které vznikly s cílem reprezentovat nová témata, která 

stávající či etablované politické strany přehlíží a neřeší. Na takové strany nahlíží jako na nové 

i proto, že do stranického systému přináší novou dimenzi konfliktu. V této souvislosti Harmel 

taktéž zmiňuje rozvoj ekologických stran
35 v Evropě, přičemž tento jev blíže analyzují autoři 

jako Wilhelm P. Bürklin
36 a Ferdinand Müller-Rommel37. 

 Další skupinou jsou dle něj strany vzniklé ve 20. století, po druhé světové válce, v éře 

jaderných zbraní, v postindustriální době, v období po roce 1960 a podobně, jakožto jednotky 

reprezentující zvláště historické události či milníky. 

 Harmel se ovšem nejpřívětivěji staví ke třetí možnosti poukazující na zásadnost 

předpokladu variability. Takové politické strany dle jeho pojetí nejsou nové jenom díky tomu, 

že vznikly nedávno, ale byly utvořeny v jiném prostředí než strany vzniklé dříve. Nové strany 

pak mohou být zvýhodněny, stejně tak jako i znevýhodněny, rozhodnutími, která byla 

uskutečněna již dříve.
38 Dochází tak k proměně prostředí, v rámci něhož strany nejen vznikají, 

ale i následně fungují. Jinak řečeno, nové politické strany vstupují jako noví aktéři do 

stabilního stranického systému, ten se ale v čase kontinuálně proměňuje. 

 Robert Harmel se spolu s Johnem D. Robertsonem na základě vzorku 233 nových 

stran vzniklých v 19 anglo-amerických zemích a ve státech západní Evropy mezi lety 1960 a 

1980 snažil sledovat příčiny a podmínky jejich vzniku. Podrobným zkoumáním tito autoři 

došli k výsledkům podporujícím hypotézu, že ačkoliv strukturální faktory (jako charakter 

volebního systému) mohou mít vliv na volební úspěch nových stran (k čemuž jsou tyto 

systémy někdy v podstatě navrženy), a přítomnost volebních pravidel může bránit úspěchu 

nových stran, nicméně nemůže zabránit jejich vzniku.
39 

                                                 
34 HARMEL, R. On the Study of New Parties. International Political Science Review. Vol. 6, no. 4, s. 403-404. 
35 V rámci studia ekologických stran nelze opomenout tezi tzv. postmateriálních hodnot, s níž v 70. letech přišel 

Ronald Inglehart. Podobně důležitá je v daném smyslu i koncepce Herberta Kitschelta definující levicově 

libertariánské strany. 
36 BÜRKLIN, W. P. The German Greens: The Post-Industrial Non-Established and the Party System. 
International Political Science Review. Vol. 6, no. 4, s. 463-481. 
37 MÜLLER-ROMMEL, F. The Greens in Western Europe: Similar But Different. International Political 
Science Review. Vol. 6, no. 4, s. 483-498. 
38 HARMEL, R. On the Study of New Parties. International Political Science Review. Vol. 6, no. 4, s. 405-406. 
39 HARMEL, R., ROBERTSON, J. D. Formation and Success of New Parties: A Cross-National Analysis. 
International Political Science Review. Vol. 6, no. 4, s. 516-517. 
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 Pro snazší pochopení nových stran, ale i stran obecně, navrhují rozdělení do dvou 

kategorií: (1) strany uchazečů (contender parties), které mohou být ze svého pohledu nakonec 

alespoň ve volbách úspěšné; a (2) propagátorské strany (promoter parties), které mohou 

uznávat nepravděpodobnost zisku dostatku hlasů nebo mandátů, avšak jejich hlavním cílem je 

využít stranu jako prostředek k tomu, aby přitáhli pozornost ke konkrétnímu problému či 

záležitosti.
40 

 Z odlišného úhlu pohledu na téma nových politických stran nahlíží Piero Ignazi. 

Konkrétně se zaměřuje na krizi stran a vzestup nových politických stran, opět primárně 

nejdříve v kontextu levicového libertarianismu a ekologismu, stran nové politiky/nových 

sociálních hnutí (New Politics Parties a New Social Movements), posléze však i z hlediska 

extrémní pravice. Relevanci úlohy nových politických stran nespatřuje pouze v tom, že 

přinesly do stávajícího stranického systému svěží vítr, že ve stranické oblasti poskytly nové 

způsoby vyjadřování a z tohoto důvodu, že odrazily útok nestranických organizací, ale 

zejména proto, že poskytly novou roli svým členům. Nespokojenost s tradičními vnitřními 

mechanismy masových stran, spolu s jejich byrokratizací, nevstřícností jejich lídrů, 

bezvýznamnou rolí jednotlivých členů a s nedostatkem smyslu pro společenství hromadně 

vedly k tomu, že část aktivních, mladých vzdělaných občanů se snažila hledat jiné centrum po 

vyjádření své vůle.
41 

 Joseph Willey se zase ve svém příspěvku z konce 90. let 20. století zaměřuje na vztah 

volebního úspěchu nových stran a jejich následné účasti v parlamentu optikou konkrétních 

institucionálních podmínek. Jeho analýza dochází k výsledku, že volební systémy mají 

nezávislý dopad na úspěch nových stran.
42 

 Jednou ze zásadních prací je ta od Simona Huga. Viděno optikou jeho metodologické 

poznámky totiž naráží na moment výběrové předpojatosti či zkreslení (selection bias), které 

lze spatřit zejména v komparativních studiích. Hug přestože předpokládá úzkou spojitost mezi 

vznikem nové strany a jejím následným volebním úspěchem, nezapomíná tvrdit, že oba 

procesy z jeho pohledu podléhají rozdílné logice. Daný moment je v mnoha ohledech celou 

řadou autorů komparativních studií zanedbáván. Jestliže většina textů o nových politických 

                                                 
40 HARMEL, R., ROBERTSON, J. D. Formation and Success of New Parties: A Cross-National Analysis. 
International Political Science Review. Vol. 6, no. 4, s. 517. 
41 IGNAZI, P. The Crisis of Parties and the Rise of New Political Parties. Party Politics. Vol. 2, no. 4, s. 553-
554. 
42 WILLEY, J. Institutional Arrangements and the Success of New Parties in Old Democracies. Political Studies. 
Vol. 46, no. 3, s. 651-668. 
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stranách cílí hlavně na jejich volební úspěch a zanedbává Hugem akcentovaný úzký vztah 

vznik vs. následný úspěch strany, pak takový přístup může vést k vážné předpojatosti.43 

 Dále však přichází s vlastní definicí nové politické strany. Charakterizuje ji jako 

„skutečně novou organizaci, která poprvé jmenuje kandidáty do všeobecných voleb
44 

zastupitelského shromáždění daného systému.“
45 Nastoluje tak zcela nový typ tzv. skutečně 

nových politických stran (a genuinely new parties). 

 Taková definice úplně vylučuje všechny strany, které již existují a jsou připraveny pro 

volby jmenovat své kandidáty. Není však kompatibilní ani s volebními spojenectvími a 

fúzemi, naopak zahrnuje skutečně nové strany a odštěpené formace. Ty se totiž snaží poprvé 

soutěžit o hlasy, které byly určeny výhradně etablovaným politickým stranám. Z pohledu jeho 

definice jsou etablované strany všechny strany, které nesplňují charakteristiku nových 

politických stran. Skutečně nová politická strana se dle Hugova vymezení stává etablovanou 

stranou svou druhou účastí ve všeobecných volbách.
46 

 Vedle toho ale přichází s dalším neméně důležitým pojmem, kterým je potenciální 

nová politická strana (a potential new political party). Hug explicitně říká, že vznik a 

formování nové politické strany jsou výsledkem jistého procesu, v rámci něhož skupina, 

organizace nebo politický podnikatel směřuje k cíli představit kandidáty do všeobecných 

voleb. Před oznámením těchto kandidátů není daný subjekt charakterizovatelný jako nová 

politická strana, ale jako potenciální nová politická strana. Zároveň platí, že ne každá 

potenciální nová strana se může transformovat v novou politickou stranu. Potenciální nová 

strana je dle Hugovy definice uchopitelná jako „…skupina, organizace, nebo politický 

podnikatel, který uvažuje o prezentaci kandidátů na všeobecné volby.“
47 

 Je zřejmé, že z této definice je poměrně obtížné v daném konkrétním okamžiku určit, 

zda zkoumaná skupina je potenciální novou stranou, či nikoliv. Jediné, čím si, dle Huga, 

můžeme být jisti, je to, že vzniku nové politické strany předchází existence potenciální nové 

strany. Někdy potenciální nová strana co do kritérií odpovídá sociálnímu hnutí nebo jeho 

části. Z vývojového hlediska tomuto výše popsanému procesu podléhala kupříkladu celá řada 

stran zelených.
48 

                                                 
43 HUG, S. Studying the Electoral Success of New Political Parties. A Methodological Note. Party Politics. Vol. 
6, no. 2, s. 188. 
44 Všeobecné volby ve smyslu general election, tedy volby prvního řádu. 
45 HUG, S. Altering Party Systems: Strategic Behavior and the Emergence of New Political Parties in Western 
Democracies. 1. vyd. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2001. s. 14. 
46 Tamt. 
47 Tamt., s. 14-15. 
48 Tamt., s. 15. 
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 O osobitou syntézu teoretického uchopení nových stran a fenoménu populismu a 

politického cynismu se ve svém textu pokoušejí André Krouwel a Onno Bosch. V rámci 

obecných vysvětlení vzniku nových stran sumarizují dostupnou literaturu
49 analyzující vznik 

nových politických stran zhruba do tří hlavních proudů, s nimiž se dále vypořádávají. 

 V rámci (1) institucionálně-formálního přístupu (institutional-formal approach) se 

autoři zaměřují na systémové rysy, jako jsou volební zákony a volební prahy, podmínky 

registrace nebo pravidla veřejného financování stran. 

 (2) Sociologický přístup (sociological approach) se zaměřuje na transformaci struktur 

štěpení nebo na změny v hodnotové orientaci občanů za účelem vysvětlit vzorce hlasování a 

dalších podob politické (ne)participace. 

 A poslední skupinu tvoří (3) přístupy zaměřující se na strukturu politických příležitostí 

(political opportunity structure), které hledají vysvětlení vzniku nových stran ve více 

bezprostředních a časových vývojích v rámci stranických systémů, často zkoumající úroveň 

polarizace či konvergence politických stran.
50 

 Velmi originální přístup při zkoumání nových politických stran volí již v této kapitole 

výše zmínění Shlomit Barnea a Gideon Rahat. Jejich hlavním záměrem je hledat odpověď na 

otázku, co konstituuje novou stranu – jak bychom měli měřit stupně novosti a jak bychom 

měli rozlišovat nové strany od starých či od pseudonových stran.
51 

 Všímají si toho, že odlišné definice pojmu nová strana představují překážku 

v pokroku empirických studií o politických stranách a dalších fenoménů s nimi spojených. 

Mezi hlavní nedostatky řadí chybějící analytický rámec pro zkoumání úrovní novosti a 

neexistenci teoreticky spolehlivé a jasné definice nových stran.
52 

 Oba autoři při zkoumání novosti jako nedichotomické proměnné přicházejí 

s analytickým rámcem pro měření novosti stran.
53 

Ten vychází z klíčové trojdimenzionální 

konceptualizace V. O. Keye z roku 1942 – dle něj politická strana obsahuje tři hlavní tváře či 

aspekty: party-in-the-electorate je založena na složkách strany (volebních koalicích), 

přeneseně je to jakýsi „svazek volební loajality“, party-as-organization spočívá ve 

stranických institucích, aktivistech, stranické „mašinérii“ a party-in-government tkví ve 

                                                 
49 Text Krouwela a Bosche vznikl v roce 2004. 
50 BOSCH, O., KROUWEL, A. Explaining the Emergence of New Parties: Cynical Citizens and the Rise of 
Populism [online]. 2004. [cit. 2015-05-14]. s. 2-3. Dostupné z: 

<http://www.politologischinstituut.be/PE2004/documents/11aKrouwelBosch.pdf>. 
51 BARNEA, S., RAHAT, G. Out with the Old, In with the “New”: What Constitutes a New Party? Party 
Politics. Vol. 17, no. 3, s. 304. 
52 Tamt., s. 305. 
53 Viz Tabulka 1: Barneův a Rahatův analytický rámec pro měření "novosti" strany. 
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zvolených představitelích dané strany. Každý z daných třech aspektů je spojen s jednotlivými 

užšími kritérii. 

 V případě party-in-the-electorate Barnea s Rahatem jako hlavní měřítka definují 

značku strany (party label), ideologii (ideology) a voliče (voters). Co se týče party-as-

organization, za hlavní ukazatele považují formální status (formal status), stranické instituce 

(party institutions) a aktivisty (activists). A konečně party-in-government je charakterizována 

kritérii reprezentantů (representatives) a politiky (policy).54 Na základě bližšího popisu těchto 

jednotlivých kategorií se pak dá konkrétně definovat míra novosti zkoumaného subjektu. Při 

tvoření jejich konstrukce se místy opírají již o dosavadní poznatky kupříkladu i o dříve 

zmiňovaného Roberta Harmela. 

 Barnea s Rahatem ale připouští, že v zájmu zjednodušení a šetrnosti studie často 

tendují k užívání novosti jako výhradně dichotomické proměnné, i proto se snaží načrtnout i 

své pojetí zkoumání kompatibilní s tímto přístupem. Vycházejíce z jejich sémantické definice 

nastíněné v přechozí podkapitole dospívají celkem ke třem přístupům. 

 Prvním z nich je (1) předpoklad novosti s výhradami (assuming newness with 

reservations), který sleduje chronologická kritéria novosti, přičemž nepovažuje každý 

nedávný jev za nový, čímž poukazuje na podobnosti mezi starým a novým. Je uvažován 

rozdíl mezi těmito dvěma prvky, ale neexistuje žádná míra rozdílnosti, která by plnila roli 

prahu pro novost, respektive pro to, co za nové považovat. Tento přístup je přitažlivý pro svou 

jednoduchost a snadnou začlenitelnost – všechno je nové, dokud není prokázán opak. Naopak 

je ale problematický konceptuálně, jelikož může rozšířit koncept novosti do té míry, že 

nebude mít dostatečný signifikantní význam či analytickou hodnotu. 

 Druhý přístup se zaměřuje na (2) původ (origin) nedávného jevu v rozlišování toho, 

zda je strana nová, či nikoliv. Tento přístup rozlišuje mezi modely stran (strany kádrové, 

masové, stranická hnutí) nebo rozlišuje strany vytvořené jako výsledek splynutí a rozdělení od 

přirozeně zformovaných stran. Je však užitečný pouze pro analýzu přímého případu typů 

nových stran a je zbytečný při poukazování na skutečný rozdíl mezi podobami starého 

(mateřské organizace) a nového, zvlášť v případě fúzí a štěpení. Jednoduše řečeno původ 

organizace a proces, jakým vznikla, neurčuje rozsah rozdílů mezi starým a novým, a proto 

nové tímto způsobem nemůže být dovozováno. 

 Třetí přístup, již v jejich koncepci zmíněný, navrhuje (3) definici založenou na prahu 

(threshold-based definition), která odděluje nové od starého (new from the old), obnoveného 

                                                 
54 BARNEA, S., RAHAT, G. Out with the Old, In with the “New”: What Constitutes a New Party? Party 
Politics. Vol. 17, no. 3, s. 306-308. 
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(renewed) nebo pseudonového (pseudo-new). Na rozdíl od prvního přístupu zachází se všemi 

stranami jako s nenovými, dokud není prokázán opak. Má-li být strana považována za novou, 

musí vyhovět určitému prahu.
55 

 V návaznosti na vyslovenou hypotézu o stanovení hranice pro uchopení nové strany 

v rámci třetího přístupu, Barnea a Rahat přicházejí s vlastním návrhem založeným na dvou 

kritériích. Jednak musí daná strana mít nové jméno či novou nálepku (new label) za účelem 

přesné identifikace daného subjektu ve volební soutěži jako nového, ale také nikoliv více než 

polovina stranických kandidátů z horních pozic kandidátky může pocházet z jedné staré 

strany.56 Takto uchopují definici nové strany z hlediska vlastních kritérií. 

 Ignacio Lago a Ferran Martínez poukazují na fakt, že vstup nových životaschopných 

stran vyžaduje, aby významný počet voličů koordinovaně změnil své chování. Tato 

rekoordinace je velmi nákladná. Poté, co byl stranický systém založen ustavujícími volbami 

v politickém systému, noví političtí podnikatelé a poražení (to znamená strany 

neúspěšné/neviditelné v předchozích volbách) se rozhodnou, zda na základě svých šancí 

získat mandát mají vstoupit do tohoto klání znovu. Pravděpodobnost zisku mandátu, jakož i 

jejich rozhodnutí vstoupit záleží na dvou proměnných, kterými jsou dle Laga a Martíneze (1) 

stupeň institucionalizace a (2) selhání volebního trhu. Druhý jmenovaný prvek pak tvoří 

hlavní oblast jejich podrobnějšího zkoumání.
57  

 Poměrně opomíjenou legislativní rovinu daného problému zkoumaly Ingrid van 

Biezen a Ekaterina R. Rashkova. Ohniskem jejich zájmu je to, jaký vliv na vstup nových stran 

do stávajícího stranického systému má právě zákonné nastavení podmínek. 

 Autorky zmiňují, že vyšší regulace nutně neodrazuje od vytvoření nových stran jako 

takových, ale signifikantně snižuje jejich vyhlídky na úspěšný vstup do zákonodárného sboru. 

Dědictví postkomunismu a vysoké úrovně volatility významně zvyšují počet nových 

parlamentních stran. Dále ukazují, že existence veřejného financování a poskytování státních 

dotací nemá, i přes mnohá očekávání, efekt na prostupnost stranických systémů.
58 

 Statistické modely, s nimiž autorky pracují, podtrhují podstatný vztah mezi množstvím 

regulací a počtem vstupu nových stran, přičemž se snižováním množství druhého 

jmenovaného regulace stoupá. Vztah mezi zákony pro strany a počtem nových stran ale není 

                                                 
55 BARNEA, S., RAHAT, G. Out with the Old, In with the “New”: What Constitutes a New Party? Party 
Politics. Vol. 17, no. 3, s. 309-310. 
56 Tamt., s. 311. 
57 LAGO, I., MARTÍNEZ, F. Why New Parties? Party Politics. Vol. 17, no. 1, s. 6-7. 
58 RASHKOVA, E. R., VAN BIEZEN, I. Deterring New Party Entry? The Impact of State Regulation on the 
Permeability of Party Systems. Party Politics. Vol. 20, no. 6, s. 891. 
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tak jednoznačný. Navzdory stále více se zintenzivňujícím regulačním prostředním nové strany 

pokračují v úspěšném pronikání do parlamentů.59 

 Kvantitativní práce Gregora Zonse zase cílí na objasnění vlivu programatické 

rozmanitosti na formování nových politických stran. Vychází přitom i z poznatků Simona 

Huga a Margit Tavits, kteří akcentují důležitost nových témat. Autor rozlišuje mezi dvěma 

typy programatické inovace. 

 První z nich je podpora nových témat dosud neřešených stávajícími stranami. To 

ovšem zahrnuje i témata, která byla stranami v minulosti pokryta, avšak ty následně nebyly 

brány v potaz, protože zacházení s problémem se může v čase kvůli stále se měnícími 

prostředí měnit. 

 Druhý typ inovace odkazuje k tomu, že strany přemýšlí o politice obecným způsobem 

a k tomu, jak strukturují své programatické nabídky. Politický podnikatel může přijít s novým 

způsobem obecného tvoření politiky, který může dát možnost novým kombinacím již 

existujících, leč nesouvisejících témat, nebo propojení starých a nových témat. Programatické 

inovace se mohou připojit k neuspokojeným požadavkům a tímto způsobem reagovat 

na potřebu reprezentace.
60 Právě takovou situaci svým pohledem identifikují výše zmínění 

Lago a Martínez jako selhání volebního trhu. 

 V částečné návaznosti na tyto poznatky je nutné zmínit postřeh Richarda Katze a 

Petera Maira, kteří upozorňují na skutečnost, že vznik nových stran je v podstatě jednou 

z potenciálních hrozeb pro již existující stranické kartely.
61 

 David Arter se ve své studii v souvislosti s novými stranami podnikatelského ražení 

zaměřuje na otázku politického leadershipu. Nepředpokládá jednoznačnou odpověď na 

otázku, jaký typ nové strany je „strana X“ a jedním dechem dodává, že velmi záleží na úhlu 

pohledu, metodologické optice a na tom, co se chce vlastně vidět. Neexistuje spolehlivý 

prediktor vyhlídek na přežití nových stran a/nebo toho, jakou měrou se institucionalizují. 

Pojem X factor, který ve svém textu zavádí a přeneseně používá, je synonymem pro 

kombinaci charismatického a organizačního vůdcovství za účelem vytvoření toho, čemu se 

říká odolná podnikatelská strana
62 (resilient entrepreneurial party).63 

                                                 
59 RASHKOVA, E. R., VAN BIEZEN, I. Deterring New Party Entry? The Impact of State Regulation on the 
Permeability of Party Systems. Party Politics. Vol. 20, no. 6, s. 900-901. 
60 ZONS, G. The Influence of Programmatic Diversity on the Formation of New Political Parties. Party Politics. 
November 25, 2013. s. 1-3. 
61 KATZ, R. S., MAIR, P. The Cartel Party Thesis: A Restatement. Perspectives on Politics. Vol. 7, no. 4, s. 
759. 
62 Podnikatelské strany definuje jako nové formace, které se nemohou spolehnout na vazbu na již organizované 

společenské skupiny a je méně pravděpodobné, že si po svém národním průlomu udrží podporu. 
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 V daném případě se tak nejedná o studii zaměřující se na nové strany jako takové, ale 

autor se věnuje konkrétnějšímu partikulárnímu produktu, který je jakousi podmnožinou 

skupiny nových stran, byť pochopitelně neplatí, že každá nová strana musí splňovat 

charakteristiku oné odolné podnikatelské strany. 

 Zato Krystyna Litton ve vztahu k novosti stran přichází s pokusem diferenciovanější 

konceptualizace a měření změny strany. Důraz klade na měnící se novost vzhledem ke stáří 

strany, organizační mladistvosti, novosti stranických lídrů, programů a jmen. Propojuje tak 

porozumění novosti stran nejen z pohledu organizačního, ale do své typologie inkorporuje i 

další hlediska. Představuje databázi novosti stran (Party Novelty Database), která 

zaznamenává změny v rámci národních stran účastnících se voleb do Evropského 

parlamentu64 mezi lety 1989-2009.65 Nesnaží se pouze předložit teoretický koncept, ale také 

navrhuje způsob operacionalizace a následný postup měření. 

 Namísto vnímání strany jako subjektu, který má určité stáří, se Litton na strany snaží 

nahlížet jako na jednotky, které jsou časově vázány volebními cykly – pak se strana může 

stávat více či méně novou. S novostí strany tedy pracuje jako s určitou vlastností, kterou 

strana získává v rámci jednoho volebního cyklu. Poté, co se strana zúčastní celostátních 

voleb, její novost se ztrácí. Podle její koncepce je novost strany definovatelná jako 

nekumulativní kvalita, která odráží stupeň změny uvnitř strany, pokud jde o její strukturální 

příslušnost a její charakteristické vlastnosti v rámci jednoho volebního cyklu.
66 

 Vymezuje tak dvě dimenze novosti strany. V rámci (1) změny stranických atributů 

(change of party attributes) hovoří o roli názvu strany (party name), lídrovi strany (party 

leader) a programu strany (party programme). 

 V ohledu ke (2) změně strukturálního spojení strany (change of party structural 

affiliation) řeší autorka míru organizační změny strany. Strana může být považována za (a) 

vynechanou z volebního seznamu (abandoned from electoral list), pokud je uvedena jako 

samostatný subjekt na hlasovacím lístku pro volby do EP a pokud byla součástí volební 

koalice v předchozích volbách do EP. Opakem této situace, tedy pokud strana je součástí 

volební koalice a v předchozích volbách nebyla, je pak považována za (b) stranu zapojenou 

do volebního seznamu (joined electoral list). 

                                                                                                                                                         
63 ARTER, D. When New Party X Has the „X Factor“: On Resilient Entrepreneurial Parties. Party Politics. 
November 27, 2013. s. 1-2. 
64 Dále jen EP. 
65 LITTON, K. Party Novelty: Conceptualization and Measurement of Party Change. Party Politics. September 
18, 2013. s. 1. 
66 Tamt., s. 2-3. 
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 Je-li strana označena za (c) za rozšířenou splynutím (expanded by merger) nebo 

rozšířena přeběhnutím od jiných stran (expanded by defections from other parties), pak strana 

pohlcuje jinou zčásti, anebo celou, a to bez změny svého strukturálního spojení. Naopak 

strana je definována jako (d) zasažená rozdělením či zběhnutím (suffered a split or a 

defection) klíčových elit, pokud strana ztratí značné množství svých členů nebo pokud jeden 

(či více) předních členů strany zběhne k jiné straně. 

 Strana vzniklá (e) díky fúzi (anew from merger) se ustavuje, pokud dvě strany 

jakékoliv velikosti spojily úsilí vytvořit stranu novou. Strana vzniklá v návaznosti na (f) 

rozdělení (anew from split) se skládá ze členů, kteří opustili jinou stranu. Za stranu (g) novou 

na základě rozpuštění (anew from dissolution) autorka považuje tu, která je ustavena 

z předchozí existující, která ovšem byla de iure rozpuštěna oficiálně nebo de facto nesplněním 

pravidel týkajících se registrace strany. A konečně strana vytvořená z nevládní organizace 

anebo z organizace neregistrované jako politická strana, je považována za stranu (h) vzniklou 

úplně od začátku (anew from scratch či start-up party).67 

2.3 Allan Sikk a teorie nových politických stran 

2.3.1 Sikkova inspirace: Lucardie 

 Při zkoumání teorie novosti Allana Sikka, která z hlediska tohoto textu představuje 

klíčovou teoretickou koncepci, je pro úplné pochopení jeho záměru nezbytně nutné 

absolvovat malý exkurs k autorovi, z jehož typologie Sikk primárně vychází. Paul Lucardie na 

fenomén nových stran nahlíží poněkud odlišně než ostatní autoři. 

 Lucardie si totiž v prvé řadě všímá toho, že založení a volební úspěch nové strany lze 

přičítat zejména třem hlavním faktorům. Jedná se o to, že (a) daný politický projekt by měl 

být jasný a přesvědčivý, ale zejména by měl problémy považovanými za naléhavé oslovit 

podstatné části elektorátu. Neméně zásadní je však i (b) otázka zdrojů: členové, finance, 

vedení a vystavení se masovým médiím, a (c) struktura politických příležitostí: postavení 

jiných relevantních stran, stejně jako institucionální, socioekonomické a kulturní podmínky.
68 

 Obecně vzato, nováčci jsou jeho pohledem vřele vítáni jen zřídka, zvlášť pokud si 

nárokují svůj podíl na omezených zdrojích. I proto se daný autor snaží přijít s debatou o 

faktorech zapříčiňujících volební úspěch těchto „šťastlivců“. 

                                                 
67 LITTON, K. Party Novelty: Conceptualization and Measurement of Party Change. Party Politics. September 
18, 2013. s. 4-5. 
68 LUCARDIE, P. Prophets, Purifiers and Prolocutors. Towards a Theory on the Emergence of New Parties. 
Party Politics. Vol. 6, no. 2, s. 175-176. 
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 Podle původu a role, kterou si politické strany zvolily, pak Lucardie rozlišuje celkem 

tři hlavní kategorie. Jde o (1) mluvčí (prolocutors), kteří artikulují konkrétní zájem, aniž by 

zároveň reprezentovali nějakou přímou ideologii. Stojí tak třeba za etnickými menšinami, 

zemědělci, seniory, okrajovými regiony a podobně. Často tento typ strany zmizí z politické 

scény až tehdy, podaří-li se mu zájmy daných skupin zahrnout do politické agendy. Někdy 

může strana mluvčích existovat tak dlouho, až se odkloní od své původní myšlenky a rozvine 

svůj vlastní mix idejí.
69,70 

 Strany, které přímo odkazují k ideologickým projektům, mohou být rozděleny do dvou 

typů. Jedna skupina lpí na existující ideologii, ta je ale oslabena či zrazena jednou nebo více 

etablovanými stranami. Zakladatelé tohoto typu nové strany byli často členové opozice vůči 

zavedené straně, kteří revidovali její tradiční ideologii. To se může stát, pokud zavedená 

strana přijme umírněný program, nicméně to je možné stejně tak za situace, kdy se posune do 

radikálnější pozice.
71 Takové nové strany chtěly bránit a očistit původní ideologii strany, na 

níž odkazovaly, přestože se od nich mohly začít již odchylovat tajně nebo nevědomky. Tento 

typ nových stran Lucardie označuje za (2) očišťovatele či vyzyvatele (purifying parties, 

purifiers nebo challengers).72 

 Druhá skupina nových stran navázaných na ideologičnost pracuje s předpokladem, že 

nová strana se zdaleka nemusí držet pouze tradičních ideologií. V závislosti na nových 

tématech, jako byly (a jsou) například ekologická krize, anebo tenze mezi tradiční kulturou a 

přistěhovalci, se mohou rozvinout nové ideologie. To nastává zvlášť za situace, kdy se zdá, že 

etablované strany z pohledu zainteresovaných občanů témata tohoto typu ignorují či 

zanedbávají. Takové strany pak Lucardie identifikuje jako (3) proroky (prophets nebo 

prophetic parties), a to jinými slovy i z důvodu toho, že tato seskupení vidí hrozbu, která 

nemusí být zřetelná, přesto ji dokáží prorokovat či na ni alespoň upozornit.
73 

                                                 
69 Jako typický příklad Lucardie uvádí dánskou Stranu rolníků (Boerenpartij, BP), která byla založena 

v pozdních 50. letech 20. století nespokojenými rolníky a v 60. letech 20. století se proměnila v konzervativní 

populistickou stranu. 
70 LUCARDIE, P. Prophets, Purifiers and Prolocutors. Towards a Theory on the Emergence of New Parties. 
Party Politics. Vol. 6, no. 2, s. 176. 
71 Tuto alternativu autor ilustruje situací v 50. letech 20. století, kdy se evropské sociálně demokratické strany 

odpoutaly od marxismu a více se posunuly k politickému středu, což mohlo být pro někoho vnímáno jako zrada. 

I proto tento vývoj vedl k založení radikálních levicových stran jako například dánské Socialistické lidové strany 
(Socialistisk Folkeparti, SF) či Pacifistické socialistické strany (Pacifistisch Socialistische Partij, PSP) 
v Nizozemsku. Stejně tak když se sociálně demokratické strany ve Velké Británii, Dánsku, Francii, 

Lucembursku a Nizozemsku v 70. letech 20. století posunuly více k levici, umírněné skupiny se odtrhly a 

založily „čistější“ sociálně demokratické strany. Podobné trendy by však bylo možné vysledovat i na pravici. 
72 LUCARDIE, P. Prophets, Purifiers and Prolocutors. Towards a Theory on the Emergence of New Parties. 
Party Politics. Vol. 6, no. 2, s. 176-177. 
73 Tamt., s. 177. 
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 Přes navržené rozdělení si je autor vědom skutečnosti, že odlišovat nová témata a nové 

ideologie od těch starých či stávajících je z teoretického hlediska mnohem jednodušší, nežli 

tomu bývá reálně v praxi.74 Proto přichází s přidruženým čtvrtým typem nové politické strany, 

kterou identifikuje jako (4) stranu idiosynkratickou (idiosyncratic nebo personal vehicle). Ta 

je synonymem pro stranu konstruovanou za účelem realizace osobních ambicí nějaké 

konkrétní osobnosti. Jako zástěrka pak funguje představená směs ideologie či témat, které 

nemusí dávat smysl nikomu, vyjma zakladatele či skupině zakladatelů dané strany. Tento typ 

nové strany pak může sloužit spíše k řešení problémů svých zakladatelů, než k vypořádávání 

se s viditelnými společenskými problémy.
75 

2.3.2 Sikkův koncept 

  Allan Sikk se v rámci studia nových stran ve své starší studii zaměřuje na moment 

stability stranických systémů východní Evropy. Pro svou práci s daty užívá tradičního 

kvantitativního ukazatele, tedy volatility, a zajímá ho zejména vztah volatilita versus úspěch 

skutečně nových (genuinely new) politických stran.76 Index volatility však nerozlišuje mezi 

změnami pramenící z dynamiky mezi dříve aktivními stranami a dopadem nováčků. 

 Autor nicméně upozorňuje na skutečnost, že studie zabývající se tímto tématem ve 

východní Evropě musí čelit obtížím zapříčiněným relativně krátkým časovým rozpětím, které 

výzkum a jeho výsledky poměrně problematizuje. Podle něj platí, že ne všechny politické 

strany, které vypadají jako nové, takové ve skutečnosti jsou. Nezřídka se totiž může jednat o 

změny dosavadních názvů stran, o koalice či o nástupnickou stranu vzniklou sloučením, 

respektive dělením. Zároveň však upřesňuje, že nová strana může vzniknout v závislosti na 

personálním propojení s bývalými politiky, může se tedy vyvíjet či být tvořena okolo 

bývalého premiéra, ministrů nebo skupiny poslanců, případně kombinací těchto možností. Pak 

ale platí, že strany vzniklé podle uvedeného vzorce pocházejí z již etablovaných politických 

kruhů, čímž fakticky sice přispívají k vnitřním změnám, avšak příliš nemění onen konvenční 

vzorec stranické politiky. To jinými slovy řečeno znamená, že neprolamují kruh stranického 

kartelu.77 

                                                 
74 Naráží zejména na to, že některé ideologie, které se mohou jevit jako nové, jsou spíše aktualizované verze těch 

starších. To s sebou zároveň přináší otevřenou otázku, jak touto optikou vlastně klasifikovat například strany 

Nové pravice (New Right) a Nové levice (New Left). 
75 LUCARDIE, P. Prophets, Purifiers and Prolocutors. Towards a Theory on the Emergence of New Parties. 
Party Politics. Vol. 6, no. 2, s. 177. 
76 Zde Sikk operuje s pojmem skutečně nové politické strany (genuinely new parties), který je pro jeho 

konstrukci teorie nových stran velmi důležitý. 
77 SIKK, A. How Unstable? Volatility and the Genuinely New Parties in Eastern Europe. European Journal of 
Political Research. Vol. 44, no. 3, s. 397-399. 
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 Dané strany pak nemohou být nazvány jako skutečně nové. Ty totiž Sikk definuje jako 

takové, které „nejsou nástupkyněmi žádné z předchozích parlamentních stran, mají nový 

název a strukturu, a mezi jejich hlavními členy nejsou žádné významné osobnosti předchozí 

demokratické politiky.“
78 

 Poslední podmínka uvedená v definici vylučuje participaci premiérů, významné části 

kabinetu a poslanců. Naopak ale připouští, že skutečně novou politickou stranu mohou 

zformovat i představitelé spojení s předchozím nedemokratickým režimem (explicitně hovoří 

o komunistické éře), nicméně vyjma těch, kteří vstoupili do demokratické politiky 

zakladatelskými volbami v přímé návaznosti na dané nedemokratické (komunistické) strany. 

Většina z pozdějších kandidátů představuje spíše okrajovou reinkarnaci oné komunistické 

politiky a nemůže být považována za část existujícího stranického kartelu. Politické strany, 

které znovu vstoupily do parlamentu poté, co z něj na jedno volební období vypadly, nejsou 

dle autorova nazírání označitelné jako skutečně nové. Naopak ty strany, které parlamentního 

zastoupení znovu dosáhly po tom, co ho ztratily na více než jedno volební období, za skutečně 

nové považuje.
79 

 O pár let později se Sikk svou další ucelenou studií k tématu nových politických stran 

navrací a svůj koncept posouvá o úroveň dál. Navrhuje totiž šetrnou dvoudimenzionální 

typologii nových stran, která navazuje na koncepci navrženou Paulem Lucardiem
80 a do jisté 

míry ji vylepšuje.
81 

 Lucardieho typologie je pohledem Sikka uchopena kritériem ideologické motivace 

zúčastněných aktérů, respektive ideálních typů, s nimiž první jmenovaný přichází. Sikk proto 

hovoří o dimenzích silné ideologické motivace a slabé ideologické motivace. 

 Některé strany mohou být založeny na poměrně soudržném a komplexním souboru 

politik, které chtějí prosazovat, disponují-li zastoupením ve vládě – a právě takové strany 

disponující silnou mírou ideologické motivace podle něj spadají do kategorií očišťovatelů 

(purifiers) a proroků (prophets). Jejich vzájemná odlišnost je v podstatě založena na tom, zda 

ideologie, která je motivuje, je již etablovanými stranami sice zastoupena, ale v malé míře (to 

je případ očišťovatelů (purifiers)), anebo zda je zcela nová (to je případ proroků (prophets)). 

Ostatní strany předkládají omezenější nebo méně kompaktní soubory politických návrhů. 

                                                 
78 SIKK, A. How Unstable? Volatility and the Genuinely New Parties in Eastern Europe. European Journal of 
Political Research. Vol. 44, no. 3, s. 399. 
79 Tamt. 
80 Lucardieho koncepci lze přehledně shrnout ve schématu – viz Tabulka 2: Lucardieho typologie nových 

politických stran. 
81 Sikkovo vylepšení je zobrazeno v tabulce – viz Tabulka 3: Sikkova rozšířená typologie nových politických 

stran. 
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 Strany mluvčích (prolocutors) v podstatě řeší jen jeden problém či zájem, který je 

z určitého důvodu etablovanými aktéry přehlížen. Nicméně čtvrtina schématu tímto zůstává 

nedoplněna a Sikk proto přichází s vlastní čtvrtou skupinou
82 nazvanou projekt novosti 

(project of newness). Tato kategorie nových politických stran se vyznačuje slabou 

ideologickou motivací, ale zároveň snahou o vstup do té části politického spektra, které je 

ovšem již reprezentováno jinými politickými stranami. Takové stranické projekty je možno 

často nalézt v zemích střední a východní Evropy, ale nejen tam. Velmi často slibují očištění 

politického života země, například od korupce, přesto ale zůstávají v ideologickém 

mainstreamu a nejsou antisystémové. 

 Strany založené na projektu novosti (project of newness) neaspirují na to být zachránci 

ideologie – tak, jako očišťovatelé (purifiers) – ale liší se od mluvčích (prolocutors) tím, že 

úmyslně bojují na již obsazeném ideologickém území. Strany založené na projektu novosti 

(project of newness) mohou být v nadsázce pracovně nazvány jako purifiers-light, volně 

parafrázováno jako mírnější varianta očišťovatelů, protože chtějí změnit jen způsoby 

provádění politiky než její obsah. Dá se na ně nahlížet také jako na prolocutors-strong, tedy 

výrazné mluvčí, protože, jak již bylo nastíněno, disponují širším souborem politik a sebejistě 

vstupují na pole etablovaných stran.
83 

 Do typologie politických apelů nových stran tak vedle kritéria silné či slabé 

ideologické motivace Sikk integruje i mírou toho, jak moc se dané apely překrývají 

s etablovanými politickými stranami a snaží se tak posílit míru komplexity svého přístupu. 

 

                                                 
82 Allan Sikk do svého konceptu neinkorporuje čtvrtou přidruženou Lucardieho skupinu idiosynkratických stran. 
83 SIKK, A. Newness as a Winning Formula for New Political Parties. Party Politics. Vol. 18, no. 4, s. 467. 
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3 Nové politické strany od 90. let v ČR 
 Následující kapitola se svým těžištěm přenese do areálu České republiky. Hlavním 

předmětem této části je stručným, ale zároveň výstižným způsobem zasadit nové strany do 

kontextu českého prostředí. Jako hlavní východisko poslouží legislativní rámec, který lze 

považovat za důležitou normu, které české politické strany, včetně těch nových, nutně 

podléhají. Druhá část se blíže zaměří na roli nových politických stran v rámci českého 

stranického systému. 

3.1 Legislativní ukotvení 
 Registrace politické strany v ČR je upravována dvěma hlavními legislativními 

předpisy. Jedná se o zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v 

politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů a o zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů.84 

 Politické strany a politická hnutí dle patné legislativy ČR slouží občanům k výkonu 

sdružovacího práva za účelem jejich účasti na politickém životě společnosti, zejména na 

vytváření zákonodárných sborů, orgánů vyšších samosprávných celků a orgánů místní 

samosprávy.
85 Právní úprava nicméně nečiní rozdíl mezi politickou stranou a politickým 

hnutím
86

, což lze z hlediska odborného politologického zkoumání považovat za nedostatek 

v tom smyslu, že může docházet k nekorektnímu a volnému nakládání s těmito dvěma 

odlišnými pojmy. 

 Členem strany či hnutí může být pouze fyzická osoba, nicméně strany a hnutí jako 

takové pak disponují statutem právnické osoby. Členem může být občan starší 18 let, má však 

možnost být členem pouze jedné strany nebo hnutí. Dále platí, že nikdo nesmí být nucen k 

členství ve stranách a hnutích, ze strany a hnutí může každý i svobodně vystoupit. Nikdo také 

nesmí být omezován ve svých právech proto, že je členem strany a hnutí, že se účastní jejich 

činnosti nebo je podporuje anebo že stojí mimo ně.
87 

                                                 
84 Registrace politické strany nebo politického hnutí – Životní situace – Portál veřejné správy [online]. 18. 11. 
2014 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: <http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/152/159/4271.html>. 
85 Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších 

předpisů. § 1, odst. 1. In: Sbírka zákonů. 1. 11. 1991. [cit. 2015-05-14]. ISSN 1211-1244. Dostupný z: 

<http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=424&r=1991>. 
86 Registrace politické strany nebo politického hnutí – Životní situace – Portál veřejné správy [online]. 18. 11. 
2014 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: <http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/152/159/4271.html>. 
87 Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších 

předpisů. § 2 a § 3. In: Sbírka zákonů. 1. 11. 1991. [cit. 2015-05-14]. ISSN 1211-1244. Dostupný z: 

<http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=424&r=1991>. 
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 Vznikat a vyvíjet činnost nemohou ta seskupení, která porušují ústavu a zákony nebo 

jejichž cílem je odstranění demokratických základů státu, případně které nemají demokratické 

stanovy nebo nemají demokraticky ustanovené orgány. Strany a hnutí jsou odděleny od státu, 

nesmějí tak vykonávat funkce státních orgánů ani tyto orgány nahrazovat. Také nesmějí řídit 

státní orgány ani ukládat povinnosti osobám, které nejsou jejich členy.
88 

 Návrh na registraci strany či hnutí pak podává nejméně tříčlenný přípravný výbor, 

jehož členy musí být občané taktéž minimálně 18 let věku. Součástí návrhu na registraci musí 

být petice
89 alespoň jednoho tisíce občanů požadujících, aby strana či hnutí vznikly. Dále jsou 

také povinnou součástí stanovy (organizační řád), a to ve dvojím vyhotovení, v nichž musí být 

uvedeny skutečnosti jako (1) název a zkratka strany či hnutí, (2) sídlo, (3) programové cíle, 

(4) práva a povinnosti členů, (5) ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou 

zřízeny, zejména vymezení rozsahu, v němž mohou ve prospěch strany majetek nabývat, 

hospodařit a nakládat s ním, popřípadě nabývat jiná majetková práva, a rozsahu, v němž 

mohou jednat a zavazovat se jménem strany, (6) orgány včetně orgánů statutárních, 

rozhodčích a revizních, způsob jejich ustavování a vymezení jejich oprávnění, (7) způsob, 

jakým statutární orgány jednají a podepisují, zda a v jakém rozsahu mohou činit právní úkony 

jménem strany a hnutí i jiní členové či pracovníci, (8) zásady hospodaření, (9) způsob 

stanovení členských příspěvků, mají-li členové strany a hnutí uloženu povinnost platit členské 

příspěvky a (10) způsob naložení s majetkovým zůstatkem, který vyplyne z likvidace majetku 

a závazků v případě zrušení strany a hnutí, pokud tento zůstatek nepřipadne státu.90 

 Mimoto platí, že název strany či hnutí a jeho zkratka se musí výrazně lišit od názvu a 

zkratky stran a hnutí, které již vyvíjejí činnost na území České republiky, aby nebyly 

vzájemně zaměnitelné. Sídlo strany či hnutí pak musí být na území České republiky.91 

 Samotný návrh na registraci se podává na Ministerstvo vnitra ČR, které mimo jiné 

vede i Rejstřík stran a hnutí
92

. Legislativa dále upravuje i konkrétní náležitosti změny stanov, 

zániku strany či hnutí, případně zrušení nebo pozastavení jejich činnosti.
93 

                                                 
88 Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších 

předpisů. § 4 a § 5. In: Sbírka zákonů. 1. 11. 1991. [cit. 2015-05-14]. ISSN 1211-1244. Dostupný z: 

<http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=424&r=1991>. 
89 K podpisu pod peticí musí občan uvést své jméno a příjmení, datum narození a bydliště. 
90 Tamt., § 6. 
91 Tamt. 
92 Rejstřík stran a hnutí je veřejný seznam, do kterého se zapisují nebo vyznačují zákonem stanovené údaje 

týkající se stran a hnutí. Jeho součástí je sbírka listin obsahující stanovy, usnesení o ustavení orgánů, usnesení o 

změně stanov a usnesení o zrušení strany a hnutí. Rejstřík stran a hnutí je každému přístupný. Každý má právo 

do něj nahlížet, pořizovat si kopie a výpisy. 
93 Tamt., § 9 a § 11-14. 
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3.2 Vývoj stranického systému v kontextu nových politických stran 
 Stranický systém, ať už České republiky, anebo kterékoliv jiné země, je stále se 

vyvíjející dynamickou entitou. Platí, že strany vznikají, zanikají, štěpí se, podléhají fúzím a 

obecně vzato se v čase kontinuálně proměňují. A to včetně těch etablovaných. 

 Podle údajů Ministerstva vnitra ČR v současné době aktivně v České republice působí 

199 politických stran a hnutí (z toho 85 politických stran a 114 politických hnutí), vedle toho 

má pozastavenou činnost aktuálně celkem 19 politických stran a hnutí (z toho 13 politických 

stran a 6 politických hnutí).94 Vzhledem k široké škále dat a poznatků, která jsou o českých 

politických stranách k dispozici, je toto jen velmi nedostatečný údaj, který na první pohled o 

povaze stranického systému nic zásadního nevypovídá. Zaměřme se proto na další 

komparativní indikátory a faktické údaje. 

 Otázka volební účasti při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zkoumané 

od roku 1996 do současnosti vykazuje jasný trend.
95 Mezi volbami 1996, 1998 a 2002 se míra 

volební účasti snižovala. Během roku 2002 došlo k velmi výraznému propadu volební účasti. 

V následujících volbách v roce 2006 volební účast sice narostla, poprvé a zatím naposledy, ty 

tak v rámci sledovaného období tvoří jistou výjimku. Volby 2010 a 2013 pak potvrdily další 

snižující se zájem voličů, a tak tento ukazatel vykazuje nadále klesající tendenci.
96 

 Co se týče indexu volatility
97 a jejího odrazu v českém stranickém systému, nelze mezi 

lety 1996 až 2002 identifikovat žádné zásadní proměny či výkyvy. Rozdíl oproti tomuto stavu 

však tvoří roky 2010 a 2013, kdy se o slovo přihlásily právě nové subjekty, které s volebními 

výsledky i rozložením politických sil velmi zahýbaly. Tomu odpovídá i struktura voličských 

přesunů, která potvrzuje, že u stran jako TOP 09 a Věcí veřejných (VV) došlo k zisku 

určitého podílu hlasů právě v důsledku odlivu voličů od jejich konkurentů, zejména šlo o 

Občanskou demokratickou stranu (ODS).98 Voličské přesuny výrazně promluvily i do 

                                                 
94 Seznam politických stran a hnutí – Ministerstvo vnitra České republiky [online]. 14. 5. 2015 [cit. 2015-05-14]. 
Dostupné z: <http://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran/Default.aspx>. 
95 Viz přílohy – Graf 1: Volební účast ve volbách do PS PČR 1996-2013. 
96 K problematice volební účasti v ČR srv. LINEK, L. Kam se ztratili voliči?: vysvětlení vývoje volební účasti 

v České republice v letech 1990-2010. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013. 334 s. 
97 Pedersenův index volatility ukazuje, jak se měnily agregované volební zisky stran. O formě výpočtu a další 

diskusi týkající se českého prostředí více např. ŠEDO, J. Výzkum volatility a proměny stranického spektra ve 

volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010. Středoevropské politické studie [online]. 2011 [cit. 2015-05-14]. 
Vol. 13, no. 2-3. Dostupné z: <http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=455>. či LINEK, L. Čistá a celková 

volební volatilita v Česku v letech 1990-2013: stejný koncept, odlišná měření a podobné závěry? Acta 
Politologica. Vol. 6, no. 1., s. 24-38. 
98 LINEK, L. Úvod: Volební výsledky, účast a vzorce podpory politických stran. In: LINEK, L. (ed.). Voliči a 

volby 2010. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, 

2012. s. 22-23. 
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výsledku voleb 2013 a v konečném důsledku z nich těžila hlavně seskupení ANO 2011 a 

Úsvit, která budou předmětem další detailnější analýzy. 

 Z hlediska kontextu zkoumání stranického systému si například Seán Hanley si 

klade velice důležitou otázku – kdy vlastně považovat stranický systém již za plně utvořený a 

které strany by měly být považovány za „etablované“: tedy, kde se nachází ona základní čára, 

ve vztahu k níž by měl být vznik nových stran mapován.
99 Tento problém se týká nejen České 

republiky, ale i ostatních zemí střední a východní Evropy. 

 Bude-li přijat předpoklad značné míry dynamiky nastíněný v úvodní části této 

podkapitoly, pak je zřejmé, že na jakousi ostrou dělicí linii je třeba z jistého úhlu pohledu 

vysoce pravděpodobně rezignovat. Na druhou stranu o celé řadě stran se hovoří v konotacích 

jejich etablovanosti, a tak je nutné blíže specifikovat kritéria zkoumání. 

 To v zásadě činí i Hanley, který svůj apel konkretizuje v tom smyslu, že je třeba 

zamyslet se nad tím, zda chápat první postkomunistické volby tak, že zakládají stranický 

systém, anebo na druhou stranu projevit snahu o připuštění delšího formativního období, 

během něhož se strany postupně konsolidovaly.
100 Jelikož je nezbytně nutné disponovat 

odrazovým můstkem pro další analýzu, uvažujme, podobně jako Hanley, formativní období 

českého stranického systému mezi lety 1990-1992, přičemž volby v roce 1992 představují o 

základní dělítko, prostřednictvím něhož je možné identifikovat etablované strany. 

 Z hlediska logiky utváření nových stran je možné sledovat trend zakládání 

plnohodnotných celostátních projektů tak, jak v 90. letech vznikaly Hnutí za samosprávnou 

demokracii – Společnost pro Moravu a Slezsko (HSD-SMS), Důchodci za životní jistoty 

(DŽJ), Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa (SPR-RSČ) nebo 

Demokratická unie (DEU).
101 Tendence zakládání plnohodnotných celostátních projektů 

nicméně dle Hanleyho na jistý čas ustala.
102 

 Na druhou stranu je potřeba na podstatu českého stranického systému nahlížet i z 

poněkud odlišného úhlu pohledu. Jeho specifičnost spočívá zejména v tom, že valná většina 

politických stran v něm působících vznikly buď jako nástupnické subjekty, jako zcela nové 

subjekty či jako subjekty obnovující svou činnost právě v 90. letech či později. Utváření 

                                                 
99 HANLEY, S. Dynamika utváření nových stran v České republice v letech 1996-2010: hledání možných příčin 

politického zemětřesení. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Vol. 47, no. 1, s. 119. 
100 Tamt. 
101 Viz výsledky jednotlivých voleb na Volby.cz – Český statistický úřad | ČSÚ [online]. 2015 [cit. 2015-05-14]. 
Dostupné z: <http://www.volby.cz/>. 
102 HANLEY, S. Dynamika utváření nových stran v České republice v letech 1996-2010: hledání možných příčin 

politického zemětřesení. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Vol. 47, no. 1, s. 128. 
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stranického systému a jeho základním determinantám se podrobněji ve své studii věnoval i 

Miroslav Novák.
103 

 Je nutné zdůraznit, že ODS, která, vedle dominantní ČSSD na levém konci politického 

spektra, tvořila poměrně dlouhou dobu jakéhosi hegemona na pravici, taktéž vznikala na 

počátku 90. let.
104 Podobně jako Občanská demokratická aliance (ODA), která se však později 

rozpadla.105,106 Přestože český stranický systém fungoval od roku 1998 na půdorysu pěti stran, 

neznamenalo to, že se nové subjekty velmi výrazně neprosadily. 

 V roce 1996 se do Poslanecké sněmovny probojovala SPR-RSČ, respektive později se 

hovoří o již ne tak úspěšném subjektu Republikáni Miroslava Sládka.
107 O deset let později 

prorazila se ziskem 6,29 % i Strana zelených (SZ)108
. Viditelné jsou i hnutí Starostové a 

nezávislí (STAN), které uzavřelo smlouvu o spolupráci s TOP 09109, Česká pirátská strana 

(Piráti) a Strana svobodných občanů (Svobodní) – STAN vznikli v roce 2004, TOP 09, Piráti 

a Svobodní dokonce až v roce 2009.110 

 Ne všechna nová seskupení zaštítěná známými tvářemi nejsou úspěšná dle svých 

představ. Mezi takové subjekty lze zmínit levicovou stranu Národní socialisté – Levice 21. 

století (NS-LEV 21) expremiéra a expředsedy ČSSD Jiřího Paroubka
111 založenou v roce 

2011112, odštěpenecké hnutí od VV s názvem LIDEM – liberální demokraté (LIDEM) 

místopředsedkyně vlády Petra Nečase Karolíny Peake
113 vzniklé v roce 2012, od roku 2014 

přejmenované na VIZE 2014
114

, ale také stranu Republika zformovanou kolem bývalých 

poslanců VV Michala Babáka a Otto Chaloupky ustavenou v roce 2013115 či Liberálně 

                                                 
103 NOVÁK, M. Utváření stranického systému v českých zemích: analýza dosavadních trendů a výhledy do 

budoucna. Politologický časopis. Vol. 6, no. 2., s. 133-145. 
104 Podrobněji v BALÍK, S. a kol. Občanská demokratická strana a česká politika: ODS v českém politickém 

systému v letech 1991-2006. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. 327 s. 
105 ŠANC, D. Český Stranický systém po roce 1989. In: CABADA, L., ŠANC, D. Český stranický systém ve 20. 

století. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005. s. 194-197. 
106 http://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran/Vypis_Rejstrik.aspx?id=119 
107 ŠANC, D. Český Stranický systém po roce 1989. In: CABADA, L., ŠANC, D. Český stranický systém ve 20. 

století. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005. s. 202-208. 
108 Celkové výsledky hlasování | volby.cz [online]. 2013 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://volby.cz/pls/ps2006/ps2?xjazyk=CZ>. 
109 Spolupráce s TOP 09 – Starostové a nezávislí [online]. 14. 2. 2014 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://www.starostove-nezavisli.cz/o-nas/spoluprace-s-top09/>. 
110 Seznam politických stran a hnutí – Ministerstvo vnitra České republiky [online]. 14. 5. 2015 [cit. 2015-05-14]. 
Dostupné z: <http://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran/Default.aspx>. 
111 Jiří Paroubek byl předsedou do 30. 11. 2014 
112 Seznam politických stran a hnutí – Ministerstvo vnitra České republiky [online]. 14. 5. 2015 [cit. 2015-05-14]. 
Dostupné z: <http://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran/Vypis_Rejstrik.aspx?id=364>. 
113 Karolína Peake byla předsedkyní do 9. 11. 2013. 
114 Seznam politických stran a hnutí – Ministerstvo vnitra České republiky [online]. 14. 5. 2015 [cit. 2015-05-14]. 
Dostupné z: <http://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran/Vypis_Historie.aspx?id=369&typ=0>. 
115 Seznam politických stran a hnutí – Ministerstvo vnitra České republiky [online]. 14. 5. 2015 [cit. 2015-05-14]. 
Dostupné z: <http://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran/Vypis_Rejstrik.aspx?id=402>. 
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ekologickou stranu (LES) bývalého předsedy SZ Martina Bursíka vzniklou taktéž v roce 

2013116. 

 Tomáš Jarmara si z hlediska sumarizace nástupu nových stran od 90. let do roku 2010 

nicméně všímá toho, že z nových politických stran vzniklých v procesu demokratické tranzice 

a po tomto období jedinou stabilní parlamentní politickou stranou zůstává ODS. Ostatní nové 

strany se na parlamentní půdě udržely pouze krátkodobě: HSD-SMS (1990-1996), Liberálně 

sociální unie (LSU) (1992-1996), SPR-RSČ (1992-1998), ODA (1992-1998), US-DEU 

(1998-2006) a SZ (2006-2010). Přičemž některé z těchto stran již zanikly (zmiňovaná ODA, 

US-DEU), případně se transformovaly do jiných politických subjektů (LSU, HSD-SMS) nebo 

představují okrajové politické subjekty (SPR-RSČ), eventuálně je jejich další osud zatím 

nejistý (SZ).
117 

 Celková podpora „nových“ politických stran všech typů dosahovala v letech 1996, 

2002 a 2006 hodnot okolo 11-12 %. Výjimku v tomto případě tvořil rok 1998, kdy do 

Parlamentu vstoupila Unie svobody a právě radikální změna rozložení sil mezi stranami 

v roce 2010 a v podobném duchu pokračující rok 2013. Neméně zásadním faktem je to, že 

fenomén odštěpeneckých formací, který je v české politice relativně vzácný, se začal po 

počáteční stabilizaci stranického systému velmi rychle vytrácet.
118 Byť pochopitelně neplatí, 

soudě například dle případu subjektu LIDEM, že by vymizel úplně. 

 Platí však, že pokud strany takového charakteru vzniknou, jsou schopny zaznamenat 

průlomový úspěch – ovšem ani v tomto případě tato teze neplatí bezvýhradně. Příkladem 

potvrzujícím tuto praxi nicméně jsou Unie svobody vzniklá v roce 1998 za účasti politiků, 

kteří odešli z ODS, a také TOP 09 založená řadou bývalých politiků KDU-ČSL. S jistými 

výhradami by se do této skupiny dala zařadit i Strana práv občanů – Zemanovci (SPOZ) 

ustavená v roce 2009 bývalým předsedou vlády za ČSSD Milošem Zemanem a skupinou 

dalších spřízněných politiků.
119 Takové politické strany pak disponují velmi vysokým 

potenciálem dosáhnout volebního úspěchu, byť ne a priori naprosto podmíněně – výjimkou 

potvrzující pravidlo může být právě situace SPOZ, která i přes své velké ambice, 

sebevědomou rétoriku a poměrně masivní volební kampaň utržila spíše volební debakl. 

                                                 
116 Seznam politických stran a hnutí – Ministerstvo vnitra České republiky [online]. 14. 5. 2015 [cit. 2015-05-14]. 
Dostupné z: <http://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran/Vypis_Rejstrik.aspx?id=396>. 
117 JARMARA, T. TOP 09 a Věci veřejné v kontextu institucionalizace českých politických stran po roce 1989. 

Politologická revue. Vol. 17, no. 1, s. 70. 
118 HANLEY, S. Dynamika utváření nových stran v České republice v letech 1996-2010: hledání možných příčin 

politického zemětřesení. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Vol. 47, no. 1, s. 121. 
119 Tamt. 
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 Nelze se krátce nezastavit u nových politických stran, které byly součástí tzv. 

„politického zemětřesení“ a poměrně úspěšně zasáhly do volebního klání v roce 2010, tedy 

VV a TOP 09120, v kontextu nových stran je zevrubně analyzuje například Lukáš Linek. 

 TOP 09 ve své kampani velmi zarytě, téměř až narcisticky, obhajovala výdajové 

úspory a reformy s deklarovaným cílem zabránit bankrotu země. Strana cílila zejména na 

pravicové voliče, zejména pak na ty, kteří byli nespokojeni s tím, jak pomalu a neochotně 

ODS řeší problémy země. Tato rétorika nalezla oporu ve zdůrazňování expertní role bývalého 

ministra financí Miroslava Kalouska, který se vyjadřoval zejména ke státnímu rozpočtu a 

k otázce daní. Vedle toho zároveň skrze osobu Karla Schwarzenberga, předsedy strany, TOP 

09 oslovovala voliče pozitivně hodnotící nezkorumpovanost, životní zkušenost, nadhled a 

sebeironii.121 Volební kampaň strany pak představovala jeden z nejzdařilejších počinů roku 

2010 v této oblasti. Důraz byl kladen na několikero hlavních témat, jako veřejné rozpočty, 

právní stát, školství, zdravotnictví a zaměstnanecká politika. Daný mix v zásadě vycházel 

z volebního programu strany.
122 

 Zato VV ve své kampani zdůrazňovaly korupci politiků, vlastní novost a prvky přímé 

demokracie ve straně. Kvůli těmto aspektům i vzhledem k rétorice představitelů strany bylo 

toto seskupení nařčeno z populismu. VV volební kampaň cílily především na voliče 

nespokojené s politikou a na ty, kteří do politických institucí nevkládají příliš velkou důvěru, 

jsou od nich odcizeni a přesvědčeni o jejich zkorumpovanosti. Poslední jmenovaný problém 

se měl týkat zejména velkých stran jako ČSSD a ODS, pro něž (ale nejen pro ně) byl užíván 

pojem političtí dinosauři. Název strany potom evokoval otevřenost a zároveň i 

nezkorumpovatelnost. Strana jako taková se výrazně na levo-pravé škále nevymezovala.123 Je 

obtížné prokázat, do jaké míry existuje přímá kauzalita mezi osobou Radka Johna coby 

charismatického lídra a volebním ziskem, nicméně VV vsadily na kombinaci silný vůdce, 

líbivá politická témata, kritika současné politické situace a nové tváře.
124,125 

                                                 
120 Je k diskusi a bližší důkladnější analýze, zda a proč TOP 09 považovat výlučně spíše za (zcela) nový projekt, 

anebo pouze za odštěpeneckou stranu vzešlou z KDU-ČSL. 
121 LINEK, L. Volební podpora nových stran TOP 09 a VV. In: LINEK, L. (ed.). Voliči a volby 2010. 1. vyd. 
Praha: Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, 2012. s. 187. 
122 MATUŠKOVÁ, A. Volební kampaně. In: BALÍK, S. (ed.). Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010. 1. 
vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 108. 
123 LINEK, L. Volební podpora nových stran TOP 09 a VV. In: LINEK, L. (ed.). Voliči a volby 2010. 1. vyd. 
Praha: Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, 2012. s. 187. 
124 MATUŠKOVÁ, A. Volební kampaně. In: BALÍK, S. (ed.). Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010. 1. 
vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 110. 
125 Srv. HAVLÍK, V., HLOUŠEK, V. Dr Jekyll and Mr Hyde: The Story of the Populist Public Affairs Party in 

the Czech Republic. Perspectives on European Politics and Society. Vol. 15, no. 4. s. 552-570. 



3 NOVÉ POLITICKÉ STRANY OD 90. LET V ČR 

44 
 

 Platí také, že TOP 09 disponovala silnějšími faktory institucionalizace než VV. Pro 

obě strany pak platilo, že s ohledem na volební výsledky
126 měly lepší výchozí podmínky než 

tzv. bývalé „nové parlamentní strany“.
127 Zvláště ve srovnání s bývalými vládními stranami 

ODA, US a SZ byl jejich volební výsledek výrazně lepší.
128 Z VV se však odštěpil subjekt 

LIDEM, jak je nastíněno výše, a dnes hrají oproti TOP 09 spíše marginální roli. 

 Ono „politické zemětřesení“ z roku 2010 pak bylo jakýmsi tichým předvojem dalšího 

zemětřesení, tentokrát způsobeným předčasnými volbami do dolní komory v roce 2013, 

v nichž získala parlamentní zastoupení dvě nová politická hnutí, a to ANO 2011 a Úsvit přímé 

demokracie. 

 

                                                 
126 TOP 09 ve volbách do PS PČR 2010 získala celkem 16,7 % hlasů, což představovalo 41 mandátů a VV 10,88 

% hlasů, tedy 24 poslaneckých křesel. 
127 Viz přílohy – Tabulka 4: Volební výsledky vybraných politických stran ve volbách do ČNR a PS PČR. 
128 JARMARA, T. TOP 09 a Věci veřejné v kontextu institucionalizace českých politických stran po roce 1989. 

Politologická revue. Vol. 17, no. 1, s. 70. 
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4 ANO 2011 
 Hnutí ANO 2011 za sebou má poměrně pestrou minulost. Okolnosti jeho vzniku totiž 

nejsou tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát. Název hnutí je konstruován jako 

zkratka iniciativy Akce nespokojených občanů, přidružené číslo 2011 je pak identifikátorem 

roku jejího vzniku. Prosazuje specifické cíle, disponuje nepřehlédnutelným lídrem a ve 

volbách bylo zatím hodně vidět. 

4.1 Vznik a vývoj 
 Iniciativu ANO 2011 založil podnikatel Andrej Babiš na podzim roku 2011. Registraci 

podal Babiš 19. října 2011, celkem šest položek nese variace názvu Akce nespokojených 

občanů nebo zkratky ANO 2011. Babiš ale v té době nechtěl vysvětlit, proč se k tomuto kroku 

rozhodl. Toto původně občanské sdružení nedeklarovalo přímou participaci na politice. Sám 

Andrej Babiš se ještě v říjnu 2011 vyjadřoval nejasně. Zdůrazňoval však, že koncept strany 

bojující proti korupci již naplnily VV, které se však později rozpadly, a voliči tento typ strany 

již podruhé dle jeho mínění podporovat nebudou.
129 

 Oficiální web hnutí ANO 2011 hovoří o tom, že Iniciativa ANO vznikla spontánně na 

podzim roku 2011 poté, co Andrej Babiš v médiích
130 promluvil o systémové korupci, která 

prorostla veřejnou správou. Tyto rozhovory pak měly vzbudit obrovský zájem veřejnosti a 

k výzvě Občanské fórum boje proti korupci se na webu www.ofbk.cz131 přihlásilo na 20 000 

lidí. Na základě jejich požadavků byla sepsána Výzva, která shrnovala základní myšlenky a 

teze, jež daly také obsah občanského sdružení ANO.
132 

 Na prvním zasedání 1. listopadu 2011 byl předsedou sdružení zvolen právě Andrej 

Babiš. Sdružení jako takové zasedalo ve složení Andrej Babiš, Anna Veverková a Daniel 

Rubeš. V médiích pak vyšla Výzva ANO 2011.
133,134 

 Politické hnutí ANO 2011
135 bylo registrováno 11. května 2012.

136,137 Cílem proměny 

v politický subjekt bylo to, aby se toto seskupení mohlo účastnit voleb. Oficiální stránky hnutí 

                                                 
129 ELIÁŠOVÁ, K., MALÝ, O. Míří Babiš do politiky? Nechal zaregistrovat variace názvu Akce nespokojených 

občanů [online]. 20. 10. 2011 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: <http://domaci.ihned.cz/c1-53284530-miri-babis-
do-politiky-nechal-zaregistrovat-variace-nazvu-akce-nespokojenych-obcanu>. 
130 Andrej Babiš se kriticky vyjádřil v rozhovoru pro Hospodářské noviny (19. 9. 2011), následně poskytl 

rozhovory v pořadech HydePark a Show Jana Krause. 
131 Tento web již dnes není funkční. 
132 Historie | ANO, bude líp [online]. 2013 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: <http://www.anobudelip.cz/cs/o-
nas/historie/>. 
133 Časová osa – Vlastní pozorování na prvním dni sněmu hnutí ANO 2011 konaném 28. 2. 2015 od 9:00 v 

Centru pohybové medicíny, Praha. 
134 Výzva ANO 2011 [online]. [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: <http://www.anobudelip.cz/file/edee/ke-
stazeni/ostatni/ano-vyzva-ano.pdf>. 
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tyto události interpretují i tak, že s rostoucím počtem příznivců se ozývaly hlasy, které 

doporučovaly přímé zapojení ANO do politiky.138 1. srpna 2012 se Andrej Babiš stal 

předsedou hnutí, v tajné volbě získal 73 ze 76 hlasů, jeho zástupci byli zvoleni člen 

představenstva Agrofert Holdingu Jaroslav Faltýnek a jihočeská koordinátorka hnutí Radka 

Marxová. Babiš tehdy prohlásil, že myšlenky, které jsou nastíněny již od začátku, se postupně 

realizují a že nejde o výkřik do tmy, protože hnutí je cestě k cíli, kterým je účast v 

parlamentních volbách v roce 2013.139 Do vedení hnutí se tehdy dostali ještě Petr Binder, 

Richard Brabec a Pavel Klaška.
140 

 Druhý volební sněm ANO proběhl 2. března 2013. Část předsednictva tehdy vzhledem 

k odlišnému pohledu na řízení hnutí rezignovala. ANO se nicméně připojuje k návrhům 

zákonů iniciativy Rekonstrukce státu
141.142 Zvolen byl opět Andrej Babiš, který neměl 

protikandidáta, a to většinou 169 ze 177 hlasů. Mezi dalších pět zvolených místopředsedů byli 

zvoleni Věra Jourová, Jana Valinčičová, Peter Harvánek, Jan Hammer a Hana Greplová.143 

 Již koncem března ale všichni místopředsedové vyjma Věry Jourové na své funkce 

rezignovali. Přitom Jana Valinčičová měla z řadových místopředsedů nejsilnější mandát, 

podpořilo ji 120 ze 177 delegátů. Uspěla jako členka organizační sekce hnutí, další tři 

„odpadlíci“ byli před volbou krajskými předsedy. Babiš toto označil za překvapivé a zároveň 

to interpretoval jako chybu v komunikaci. Zároveň nepopřel, že na řízení hnutí má svůj 

pohled. Plno členů mělo dle něj jiné představy o kompetencích a rozhodování, jenže v této 

souvislosti prohlásil, že demokracie není anarchie. Podle něj musí ideje a vize politiků 

dopracovat a realizovat profesionálové. „Ti lidé, kteří vedení našeho hnutí opustili, tento 

                                                                                                                                                         
135 Dále jen ANO. 
136 Seznam politických stran a hnutí – Ministerstvo vnitra České republiky [online]. 14. 5. 2015 [cit. 2015-05-14]. 
Dostupné z: <http://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran/Vypis_Historie.aspx?id=368&typ=1>. 
137 Do 26. 3.2013 byly název i zkratka hnutí totožné – ANO 2011. Od tohoto data dle údajů o registraci platí, že 

oficiální zkratka hnutí je ANO. 
138 Historie | ANO, bude líp [online]. 2013 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: <http://www.anobudelip.cz/cs/o-
nas/historie/>. 
139 Babiš se stal předsedou ANO 2011. Zatím váhá, jestli patří k levici, či pravici [online]. 1. 8. 2012 [cit. 2015-
05-14]. Dostupné z: <http://domaci.ihned.cz/c1-56857820-babis-se-stal-predsedou-ano-2011-zatim-vaha-jestli-
patri-k-levici-ci-pravici>. 
140 Babiš stanul v čele svého ANO 2011 a představil sedm zájemců o Senát [online]. 1. 8. 2012                         
[cit. 2015-05-14]. Dostupné z: <http://zpravy.idnes.cz/babis-v-cele-noveho-politickeho-hnuti-dwu-
/domaci.aspx?c=A120801_125833_domaci_hv>. 
141 Rekonstrukce státu je nezávislá iniciativa složená z nevládních neziskových organizací, firem, občanů a 

politiků. Jejím cílem je prosadit celkem devět klíčových zákonů, které mají zlepšit fungování státních institucí a 

politických stran. Více na oficiálních stránkách www.rekonstrukcestatu.cz 
142 Časová osa – Vlastní pozorování na prvním dni sněmu hnutí ANO 2011 konaném 28. 2. 2015 od 9:00 v 

Centru pohybové medicíny, Praha. 
143 Usnesení z Celostátního sněmu politického hnutí ANO 2011 konaného dne 2. března 2013 v sídle hnutí 

[online]. 2013 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: <http://www.anobudelip.cz/file/edee/ke-stazeni/usneseni/ano-
usneseni-celostatniho-snemu-20130302.pdf>. 
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princip nepřijali. Měli pocit, že budou jako politici rozhodovat o něčem, co přísluší 

profesionálům.“
144 Tak celou záležitost předseda hnutí uzavřel. 

 V pořadí třetí a zatím poslední sněm hnutí se uskutečnil ve dnech 28. února a 1. března 

2015. Na tomto sněmu došlo k volbě nového (či staronového) vedení hnutí. Svůj 

předsednický post obhájil Andrej Babiš a prvním místopředsedou se stal předseda 

poslaneckého klubu hnutí Jaroslav Faltýnek. Řadovými místopředsedy byli zvoleni Jaroslava 

Jermanová, Radmila Kleslová, Petr Vokřál a Jan Volný. Členy předsednictva pak jsou 

Margita Balaštíková, Richard Brabec, Radek Hloušek, Martin Komárek, Radek Popelka, Jan 

Řehounek a Martin Stropnický.
145 

 Vedle iniciativy Rekonstrukce státu se ANO opírá i o další subjekty. Jedná se o 

Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, ALDE (Aliance liberálů a demokratů pro 

Evropu) a také o svůj think-tank IIPS (Institut pro politiku a společnost)
146

. Neméně 

pozoruhodná je i kooperace s americkým hnutím No Labels.147 

 Logo, kterým se hnutí navenek prezentovalo, taktéž doznalo za dobu působení celého 

hnutí několikero změn. Výzva ANO 2011 pracovala se zkratkou ANO, pod níž byla uvedena 

číslovka 2011. Z pravé strany byl pak umístěn název Akce nespokojených občanů.148 Co ale 

bylo na tomto provedení nejvíce zarážející? Barvy, v nichž byla zkratka ANO vyvedena, tedy 

bílá, červená a modrá, odpovídaly svým pořadím trikolóře Nizozemí, či obráceně trikolóře 

Francie.149 Otázkou je, do jaké míry se v tomto případě jednalo o záměr, anebo o chybu 

grafika, respektive grafického týmu. 

 Další logotyp, tentokrát už samotného hnutí ANO, byl vyveden zcela odlišně. Ke 

změně došlo v průběhu roku 2012, všechna písmena zkratky ANO získala červenou barvu, za 

                                                 
144 Odpadlíci z čela hnutí? Prý chyba v komunikaci. Lidové noviny. 15. 4. 2013. s. 3. 
145 Předsednictvo | ANO, bude líp [online]. 2013 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: <http://www.anobudelip.cz/cs/o-
nas/nasi-lide/predsednictvo/>. a Časová osa – Vlastní pozorování na prvním dni sněmu hnutí ANO 2011 

konaném 28. 2. 2015 od 9:00 v Centru pohybové medicíny, Praha. 
146 Institut pro politiku a společnost byl založen 23. 10. 2014. Jeho cílem je mimo jiné vychovávat i budoucí 

politiky ANO a být tak platformou hnutí. Má za úkol i vytvářet dlouhodobé strategie pro hnutí a formulovat 

české národní zájmy. Předsedou správní rady je novinář Jan Macháček, členy správní rady například pražská 

primátorka Adriana Krnáčová, europoslanec Pavel Telička, egyptolog Miroslav Bárta a jako analytička zde 

působí i politoložka Anna Matušková. 
147 Subjekt No Labels byl založen v roce 2010 občanskými organizacemi mobilizující frustrované Republikány, 

Demokraty i nezávislé. Jeho heslem je “Stop Fighting. Start Fixing”. Svým charakterem se snaží spojovat a 

hledat kompromisy mezi různými společenskými a politickými skupinami. Cílem je prolomit paralyzovaný a 

nefunkční systém stranictví v USA, což má vést k řešení největších problémů tamního politického systému. Jeho 

agenda se zaměřuje na vytvoření 25 milionů pracovních míst v příštích 10 letech, vytvoření zdravotní a sociální 

politiky pro dalších 75 let, vyrovnaného rozpočtu do roku 2030 a zajištění energetické bezpečnosti do roku 2024. 

Mezi úspěchy prozatím patří reformy jako např. No Budget, No Pay, které již byly Kongresem převedeny v 

zákony. Více na http://www.nolabels.org/. 
148 Viz Obrázek 1: Logo Výzvy ANO 2011  
149 Výzva ANO 2011 se špatnou barevností / logo / Font [online]. 11. 11. 2011 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://www.font.cz/logo/vyzva-ano-2011-se-spatnou-barevnosti.html>. 
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nimi následoval vykřičník, pod nimi pak číslovka 2011, obojí v barvě modré. Logo se 

nacházelo na bílém podkladu, ctilo tak základní barvy české trikolóry, avšak současně se 

vyhýbalo faux-pas toho předchozího.
150 Díky užití prvku vykřičníku, který měl za cíl 

podtrhnout onu nespokojenost a údernost, se ale dá spatřit jistá, byť možná vzdálená a 

nezamýšlená, podobnost s logem Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS), 

jejíž logo také obsahuje poměrně výrazný vykřičník.
151 Ideovou spřízněnost či blízkost ke 

zmíněné organizaci to ale nenaznačovalo. 

 Před předčasnými volbami do Poslanecké sněmovny však hnutí prošlo masivním 

rebrandingem a kompletní změnou image. To s sebou obnášelo dramatickou proměnu také 

odborného a poradního zázemí hnutí. Zvažovaly se alternativy, jakým logem nahradit to 

stávající. Z celé řady potenciálních návrhů
152 se nakonec vykrystalizoval logotyp, jímž se 

hnutí prezentuje dodnes. Modrofialová barva tří dominantních písmen zkratky ANO, přičemž 

posední písmeno je stylizováno do bubliny, která je využívána jako nosič další sekundární 

informace. Oficiální logo dříve pracovalo se slovy „jsme tady“ dnes obsahuje sousloví „bude 

líp“
153

, ale flexibilně dle potřeby se objevují i další alternativy.
154 Součástí tohoto logotypu je 

i označení politické hnutí v červené barvě umístěné pod zkratkou ANO. Podobné řešení 

zvolily kupříkladu VV, které jako součást svého loga tímto způsobem umístili sousloví 

politická strana. 

 Na začátku léta, před vyhlášením předčasných voleb, dosahovalo hnutí ve výzkumech 

voličských preferencí zhruba 2 %. S příchodem nového komunikačního týmu ale přišla nová 

komunikační strategie a Petr Topinka společně se svým týmem vymyslel právě onen slogan 

„Bude líp!“, a to jako definici či příslib nutné (nadcházející) změny.
155 Tato forma 

jednoduchého a nenásilného představení byla následně komunikována právě v novém logu.
156 

Důležitost tohoto sloganu podtrhuje fakt, že se objevuje i v doméně internetové stránky hnutí 

www.anobudelip.cz. 

                                                 
150 Viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 
151 Viz Obrázek 3: Staré logo Českomoravské konfederace odborových svazů  
152 Viz Obrázek 4: Zvažované pracovní varianty při tvoření loga hnutí ANO 2011. 
153 Viz Obrázek 5: Logo hnutí ANO 2011. 
154 Viz Obrázek 6: Variace loga hnutí ANO 2011. 
155 S tím jde ruku v ruce aktuálně publikovaný televizní reklamní spot Kosteleckých uzenin, které spadají pod 

Babišův holding Agrofert. Spot nese název Bude dobře napořád a využívá části známé lidové písně Bejvávalo 

dobře (konkrétně „Bejvávalo, bejvávalo, bejvávalo dobře“), které spadají pod Babišův holding Agrofert. Spoz 
viz na Kostelecké uzeniny – Bude dobře napořád [online]. 10. 11. 2014 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<https://www.youtube.com/watch?v=hshCDhDfMf0>. Tato reklama podporuje tezi, že Babiš se snaží jít cestou 

využívání dvojího marketingu (firemní a politický), přičemž je možné mezi těmito dvěma prvky hledat jisté 

spojitosti či leitmotivy. 
156 KOMÍNEK, K. Loga a barvy politických stran 2/4: ČSSD, ANO, KSČM, TOP 09 [online]. 22. 1. 2015 [cit. 
2015-05-14]. Dostupné z: <http://politickymarketing.com/loga-a-barvy-politickych-stran-ceske-strany-24>. 
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 Oficiální sídlo hnutí se nachází na pražském Chodově. Původním sídlem byla Pyšelská 

ulice, od 1. ledna 2015 je dle Rejstříku politických stran a hnutí sídlem ANO Babická ulice.
157 

Z hlediska fungování hnutí se však jedná pouze o drobnou kosmetickou změnu. Není bez 

zajímavosti, že sídlo hnutí se na pražském Chodově nachází v bezprostřední blízkosti sídla a 

administrativní budovy společnosti Agrofert, kterou předseda ANO Andrej Babiš vlastní. 

 ANO je v současné době vázáno podobou stanov schválených Celostátním sněmem 

dne 1. března 2015.
158 Struktura hnutí z hlediska organizačních jednotek sestává ze 

14 krajských, 91 oblastních a 229 místních organizací.
159 

 V preambuli stanov politického hnutí ANO se uvádí, že hlavním cílem hnutí „je dobře 

fungující, stabilní a prosperující společnost, ve které demokratická politická reprezentace 

pracuje ve prospěch všech občanů. K tomu musí vést politický dialog, zaměřený na zájmy a 

potřeby občanů. Nechceme však dělat politiku jen pro ni samotnou a ztrácet čas zbytečným 

politikařením. Chceme do veřejného prostoru vrátit racionálnost a hledání pragmatických 

řešení.“
160 I proto hnutí ANO dle svých slov deklaruje snahu přivádět do politiky celou řadu 

osobností, které něco dokázaly a mají co nabídnout. A text pokračuje: „Přičiníme se o to, aby 

Česká republika jasně formulovala své národní zájmy. Zároveň se hlásíme k základním 

civilizačním hodnotám a chceme být jasným a čitelným partnerem v rámci zahraniční politiky 

a Evropské unie.“
161 Následně formuluje své konkrétní klíčové hodnoty a programové 

priority. 

 Z hlediska způsobu fungování statutárního orgánu a jeho jednání je klíčovým prvkem 

předsednictvo. Za to jedná samostatně předseda, a to ve všech záležitostech, nebo samostatně 

místopředseda na základě písemného pověření pro jednání ve vymezených záležitostech. 

Posléze došlo k drobné změně v tom smyslu, že statutárním orgánem zůstává i nadále 

předseda, který jedná ve všech záležitostech, nebo samostatně první místopředseda na základě 

písemného pověření uděleného předsednictvem pro jednání ve vymezených záležitostech. 

Aktuální stav platící od 12. března 2015 hovoří o tom, že statutárním orgánem je 

předsednictvo, za nějž jedná samostatně předseda, a to ve všech záležitostech, nebo 

samostatně první místopředseda nebo místopředseda na základě písemného pověření 

                                                 
157 Seznam politických stran a hnutí – Ministerstvo vnitra České republiky [online]. 14. 5. 2015 [cit. 2015-05-14]. 
Dostupné z: <http://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran/Vypis_Historie.aspx?id=368&typ=1>. 
158 Stanovy politického hnutí ANO 2011 [online]. 12. 3. 2015 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://www.anobudelip.cz/file/edee/2015/03/stanovy-ano_cistopis-3.3.2015-2.pdf>. s. 1. 
159 FALTÝNEK, J. Zpráva o činnosti hnutí ANO. In: ANO: Příležitost pro budoucnost. III. Celostátní sněm 

hnutí ANO 2011. Praha, 28. 2. – 1. 3. 2015. Vydalo hnutí ANO 2011, Babická 2, 149 00, Praha 4. s. 9. 
160 Stanovy politického hnutí ANO 2011 [online]. 12. 3. 2015 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://www.anobudelip.cz/file/edee/2015/03/stanovy-ano_cistopis-3.3.2015-2.pdf>. s. 1. 
161 Tamt. 
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uděleného předsednictvem pro jednání ve vymezených záležitostech.
162 Postupem času tak 

došlo k upřesnění skutečnosti, že jakousi pravou rukou předsedy je výlučně první 

místopředseda hnutí, a také k rozšíření pravomocí delegovat oprávnění jednat i na 

místopředsedu hnutí. 

 Předseda hnutí dle stanov stojí v čele hnutí a reprezentuje hnutí navenek. V případě 

jeho nepřítomnosti nebo v případě, že nemůže vykonávat svou funkci, vykonává jeho 

kompetence první místopředseda hnutí, případně další místopředsedové, a to na základě 

písemného pověření předsednictvem. Předseda také svolává zasedání předsednictva, výboru a 

celostátního sněmu a předsedá jim, nepověří-li tím předsednictvo nebo příslušný orgán jinou 

osobu. Taktéž jmenuje a odvolává hlavního manažera hnutí a manažery krajských 

organizací.
163 Obecně vzato tak jsou stanovy kompatibilní s údaji uvedenými v Rejstříku 

politických stran a hnutí. 

4.2 Programové ukotvení 
 Hnutí ANO si velmi zakládá na tom, že se, i dle registrace, jedná o hnutí, nikoliv o 

politickou stranu, vůči nimž se velmi často více či méně ostře vymezuje.
164 To je výsledkem 

jasně předdefinované image a z pohledu ANO je této skutečnosti využíváno i jako trumf vůči 

ostatním politickým soupeřům. Tito oponenti ale zase naopak disponují jiným velmi hlasitým 

argumentem – poměrně často hnutí ANO vyčítají, že nemá zkonstruovaný vlastní ucelený 

program.165 

 Užití označení „politické hnutí“ explicitně v logu, ale i komunikované běžně nezávisle 

na zobrazování logotypu, zapadá do akcentovaného étosu „nejsme politici“. Proto jedno z 

hlavních hesel: „Nejsme jako politici. Makáme.“ Tímto stylem se ANO vymezovalo vůči 

svým konkurentům a slíbilo úplně jiný střih své „politiky“. 

 Hovořilo o tom, že „v české politice jsou dosud nejúspěšnější ti, kteří dvacet let 

prolézali sekretariáty a trávili čas na stranických schůzích. Naučili se hezky mluvit a slibovat, 

výsledky za nimi ale vidět nejsou. My chceme do politiky přivést úplně jinou kvalitu lidí – 

osobnosti, které jsou úspěšné ve svých povoláních, mají za sebou zkušenosti a vědí, že cílem 

v politice není politická kariéra, ale služba této zemi. Nehledáme lidi, kteří považují za hlavní 

                                                 
162 Seznam politických stran a hnutí – Ministerstvo vnitra České republiky [online]. 14. 5. 2015 [cit. 2015-05-14]. 
Dostupné z: <http://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran/Vypis_Historie.aspx?id=368&typ=1>. 
163 Stanovy politického hnutí ANO 2011 [online]. 12. 3. 2015 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://www.anobudelip.cz/file/edee/2015/03/stanovy-ano_cistopis-3.3.2015-2.pdf>. s. 10. 
164 Odtud kupříkladu i jedno z dalších hesel, které zní: „Jsme hnutí, tak s tím pohněme.“ 
165 Nelžete, že ANO nemá program, napsal Babiš Schwarzenbergovi [online]. 30. 10. 2013 [cit. 2015-05-14]. 
Dostupné z: <http://www.novinky.cz/domaci/317715-nelzete-ze-ano-nema-program-napsal-babis-
schwarzenbergovi.html>. 
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úspěch to, že se dlouho udrželi v české politice. Chceme lidi, kteří jsou úspěšní i mimo 

politiku.“ Vedle toho se objevovala poměrně vágní a neurčitá témata typu: „Aby tu chtěly žít i 

naše děti.“, „Jasná pravidla pro všechny.“ či „Umíme dát lidem práci.“
166 To je do jisté míry 

v souladu s heslem, jímž se prezentoval Andrej Babiš na billboardech. Vedle jeho fotografie 

stálo sdělení „Jsme schopný národ. Jen nás řídí nemehla.“
167 

 Absence programových priorit a konkrétních programových bodů celkově byla, vedle 

důrazného antistranického apelu, často nahrazována právě tezí, že hnutí integruje široké 

spektrum rozličných osobností, které mají na daná témata často odlišný pohled, a tak nelze 

jednoznačně tvrdit, jak se k té či oné otázce hnutí jako celek staví. V této souvislosti se 

hovořilo i o pojmu fluidní program, což označuje takový program, který se v zásadě měnil za 

pochodu a který byl ale také v tomto případě výsledkem velmi dobře předpřipravené 

strategie.168 Babiš toto hájil slovy, že hnutí pouze jednotlivé body upravuje za pochodu. 

Zároveň připustil, že i po předčasných volbách do Poslanecké sněmovny 2013 bude ANO 

svůj program nadále vylepšovat.
169 

 Hnutí ve svých stanovách apeluje na základní morální principy a dobré úmysly. 

Definuje celkem čtyři své klíčové hodnoty a blíže je představuje. „(1) Svoboda. Svoboda 

jedince je nezpochybnitelnou hodnotou, která by měla být hybnou silou v naší společnosti. 

(…) (2) Solidarita a zodpovědnost ke spoluobčanům. Naší snahou je vytvářet stát, který 

občany příliš nezatěžuje, ale zároveň za ně jako instituce nese velkou dávku zodpovědnosti. 

(…) (3) Zdravý rozum a snaha hledat řešení. Vnímáme politiku jako službu veřejnosti, a proto 

klademe důraz na hledání řešení, které je pro nás důležitější než ideologická nálepka. (…) (4) 

Rodina a soulad mezi generacemi. Spokojená, soběstačná a dobře fungující rodina je zárukou 

dobrého fungování společnosti.“
170 

 Zajímavé je, že pouze tyto čtyři klíčové hodnoty jsou jedinou zmínkou programového 

ukotvení hnutí prezentovaného v aktuálních stanovách. Ve srovnání s předchozí verzí stanov 

se tak jedná o zcela zásadní změnu. Minulá podoba stanov totiž obsahovala článek 2 nazvaný 

Programové cíle, v němž na deseti konkrétních bodech prezentovala své priority. 

                                                 
166 Řekněte nám, co můžeme společně změnit. Propagační materiál hnutí ANO. Volby do PS PČR 2013. s. 4. 
167 PRCHAL, M. ANO: 18,65 % [online]. 21. 11. 2013 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://www.slideshare.net/marek_prchal/ano-1865>. 
168 ŠÍMA, P. Volební strategie. In: KRÁLIKOVÁ, M., ŠÍMA, P. a kol. Volební kampaně 2013: strategie, 

osobnosti, rozpočty. Devět největších kampaní pod drobnohledem. Český politický marketing, jak jste ho ještě 

nepoznali. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2014. s. 17. 
169 POKORNÝ, J. ANO mění program za pochodu. Vylepšujeme, hájí změny Babiš – iDNES.cz [online]. 23. 10. 
2013 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: <http://zpravy.idnes.cz/babisovo-ano-stale-meni-program-d35-
/domaci.aspx?c=A131022_201923_domaci_zt>. 
170 Stanovy politického hnutí ANO 2011 [online]. 12. 3. 2015 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://www.anobudelip.cz/file/edee/2015/03/stanovy-ano_cistopis-3.3.2015-2.pdf>. s. 1-4. 
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 Ty se tematicky dotýkaly například usilování o vytvoření odborně řízeného, funkčního 

a spravedlivého státu stojícího na principu svobody, demokracie, odpovědnosti a solidarity; 

prosazován byl i koncept otevřeného státu s prvky přímé demokracie a prosazování možnosti 

vyhlášení referenda; dalšími prioritami pak byly reforma veřejné správy; solidární společnost; 

potírání korupce; optimalizace daňového systému; otázka regionálního rozvoje; vzdělaná 

společnost; zdravotnický systém a zahraniční politika.
171 

 V současné době
172 webové stránky hnutí ANO v sekci O nás obsahují položku 

Program, kde je možné zhlédnout program pro volby do Evropského parlamentu, program 

pro Prahu, Programové prohlášení vlády a soubor pro volby 2013. Poslední jmenovaná sekce 

se postupně zaměřuje na priority, východiska, resortní program a zkrácený program. 

 Priority jsou uvozeny shrnujícím prohlášením: „Žijeme a pracujeme v České 

republice. Chceme, aby zde žily i naše děti. Chceme pro ně lepší budoucnost. Chceme lepší 

podmínky pro české firmy a živnostníky, kteří zde platí daně. Chceme lepší životní standard 

pro ty, kteří chtějí pracovat a mají odvahu stát na vlastních nohou, ať už žijí ve městech či na 

vesnicích. Chceme prosperující stát, který zajistí lepší podmínky mladým rodinám, sociálně 

slabým, dlouhodobě nemocným i důstojný život seniorů. Proto jdeme do politiky.“
173 Fakticky 

se tyto zmíněné teze z velké části prolínají s klíčovými prioritami definovanými v současné 

verzi stanov. Tyto priority jsou doplněny třemi hlavními pilíři, které tvoří vize typu „aby tu 

chtěly žít i naše děti“, „stejná pravidla pro všechny“ a „dáme lidem práci“.174 

 Zkrácený program pak upřesňuje vize hnutí, opakuje kupříkladu požadavek na stejná 

pravidla pro všechny, ale dále upřesňuje témata jako zajištění jednoduchých a stabilních 

pravidel pro firmy a investory; zlevnění energií; prosazení investic do infrastruktury; snížení 

DPH a nezvýšení přímých daní; zamezení únikům peněz z veřejných rozpočtů; důsledný 

výběr daní; zvýhodnění zaměstnávání absolventů, lidí nad 50 let a hendikepovaných; 

poskytnutí práce lidem; zlepšení zdravotní péče o obyvatelstvo; vrácení prestiže českému 

školství a tělovýchově, s podpořením rozšíření počtu školek a středních odborných učilišť; 

snaha o zdravotně nezávadné, kvalitní a cenově dostupné potraviny; zajištění dostatečné 

ochrany a bezpečnosti občanů; zabránění zneužívání exekucí, omezení hazardu a zamezení 

lichvě; zamezení vytváření sociálně vyloučených lokalit; požadavek na solidární společnost, 

ale bez zneužívání sociálního systému; odpolitizace vedení Nejvyššího kontrolního úřadu, 

                                                 
171 Stanovy politického hnutí ANO 2011. 2. 3. 2013. s. 1-2. 
172 Ověřeno k datu 14. 5. 2015. 
173 Priority | ANO, bude líp [online]. 2013 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: <http://www.anobudelip.cz/cs/o-
nas/program/volby-2013/priority/>. 
174 Tamt. 
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státních zastupitelství a policie; zajištění, aby politiky už nekontrolovali politici a zrušení 

trestní a přestupkové imunity poslanců a senátorů.175 Z nastíněných programových priorit je 

více než zřejmé, že se jedná o širokospektrální škálu problémů, na něž ANO cílí. 

 Andrej Babiš opakovaně proklamoval, že chce stát řídit jako firmu. O České republice 

hovořil jako o firmě s deseti miliony akcionáři v podobě občanů, která je zadlužená a má 

špatný management. Byznysovou optikou viděno Babiš tvrdil, že kdyby akcionáři mohli tuto 

„firmu“ řídit, stávající management by okamžitě vyměnili.
176 Přestože se nejedná o 

programovou prioritu v pravém a věcném slova smyslu, byla to jedna z nabídek voličům 

otevřeně učiněná, velmi mediálně prezentovaná a diskutovaná, pro potenciální voliče hnutí 

dokonce možná i přitažlivá. 

 I přes toto všechno stále však nebyl zřejmý konkrétní ideový základ, o který by se 

hnutí chtělo opírat. A to je jeden z momentů, který byl hnutí taktéž velmi často vyčítán. Při 

otázkách na to, zda se cítí být spíše subjektem levicovým, anebo pravicovým, nebyli schopni 

jeho reprezentanti dát jasnou a přesvědčivou odpověď. Andrej Babiš se na svém blogu
177, 

který mimochodem nese název Deník nepolitika, vyslovil zcela jinak. „Není žádné vlevo a 

vpravo. V České republice máme zcela jiné dělení. Na jedné straně jsou současné strany a 

současní politici a na druhé straně jsou voliči, tedy my, kteří máme jednou za čtyři roky 

možnost hodit některé ze stávajících stran hlas (projekt kmotrů Hrdličky a Janouška nazvaný 

VV mezi běžné strany nepočítám). Teď je na voličích, aby si řekli, která stávající strana jim je 

z té „druhé strany“ asi tak nejblíže. Nebo si mohou ještě vybrat hnutí, které na té „druhé 

straně“ není a nikdy nebude.“
178 Ještě v polovině roku 2012 byl však o poznání smířlivější, 

když se vyslovil v tom smyslu, že ještě hnutí nemá ujasněno, zda se nachází ve středu, v 

rozkročení nalevo či napravo.
179 

 Přesto už koncem října 2013 Věra Jourová, tehdejší místopředsedkyně hnutí, v pořadu 

Hyde park na ČT 24 připustila, že si myslí, že ANO je „lehce pravý střed“.180 V říjnu 2014 už 

                                                 
175 Zkrácený program | ANO, bude líp [online]. 2013 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://www.anobudelip.cz/cs/o-nas/program/volby-2013/zkraceny-program/>. 
176 NĚMEC, J. Stát se musí řídit jako firma, tvrdí miliardář Babiš [online]. 27. 10. 2012 [cit. 2015-05-14]. 
Dostupné z: <http://zpravy.aktualne.cz/domaci/stat-se-musi-ridit-jako-firma-tvrdi-miliardar-
babis/r~i:article:760923/>. 
177 Poté, co se stal ministrem financí, psaní příspěvků pro svůj blog ukončil. 
178 BABIŠ, A. Podporuje levici, proto volím pravici? – Andrej Babiš (blog.idnes.cz) [online]. 18. 10. 2013 [cit. 
2015-05-14]. Dostupné z: <http://andrejbabis.blog.idnes.cz/c/369510/Podporuje-levici-proto-volim-
pravici.html>. 
179 Babiš se stal předsedou ANO 2011. Zatím váhá, jestli patří k levici, či pravici [online]. 1. 8. 2012 [cit. 2015-
05-14]. Dostupné z: <http://domaci.ihned.cz/c1-56857820-babis-se-stal-predsedou-ano-2011-zatim-vaha-jestli-
patri-k-levici-ci-pravici>. 
180 Věra Jourová /ANO/ – Hyde park ČT24 – Česká televize [online]. 29. 10. 2013 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark/29.10.2013/>. 
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ale Andrej Babiš hovořil o tom, že se postupně profilují dvě politické strany: jedna levicová – 

ČSSD a jedna pravicová se sociálním cítěním – což je dle jeho názoru právě ANO.
181 Ve 

Zprávě o činnosti hnutí ANO na III. celostátním sněmu hnutí ANO 28. února 2015 zpravodaj 

Jaroslav Faltýnek uvádí, že „na jaře 2013 začala kampaň, v níž se hnutí ANO vyprofilovalo 

jako středopravé hnutí, které nechce dopustit vládu ČSSD s komunisty, a zároveň chce 

napravit škody po pseudopravicových vládách.“
182 

 Projevuje se zde jednoznačný kontinuální názorový posun, zejména v případě 

předsedy hnutí, a to od původní radikální předvolební vymezující se rétoriky vůči všem 

k opatrnému zařazení se do onoho konvenčního a původně tolik kritizovaného politického 

spektra. Na III. celostátním sněmu hnutí však lze spatřit opět prvky vymezení se vůči 

oponentům, ale i vůči koaličnímu partnerovi ČSSD. To do jisté míry může mít vliv i na 

budoucí stabilitu koalice jako celku. 

 V návaznosti na různé koaliční třenice si také velkou pozornost vyžádal poměrně 

radikální návrh na změnu celého volebního systému. Ten byl vznesen nejprve v roce 2013183, 

pak ale také při kritice koaličních partnerů, přičemž by si osobně jako efektivnější způsob 

vlády dokázal představit jednobarevnou vládu bez programových kompromisů.
184 Babiš tímto 

skrze ANO uplatňuje tezi striktně manažerského řízení i v politice.185 

4.3 Lídr hnutí a členové hnutí 
 Bez ohledu na v předchozí podkapitole nastíněnou postupnou, ovšem více či méně 

nucenou, ideovou konkretizaci hnutí platilo, že pravděpodobně nejsledovanější osobou celého 

subjektu byl (a zřejmě stále je) právě jeho zakladatel a předseda.
186 

 Andrej Babiš se narodil 2. září 1954 v Bratislavě a vystudoval Vysokou ekonomickou 

školu Bratislava, konkrétně obchodní fakultu se zaměřením na zahraniční obchod. V roce 

1978 nastoupil do podniku zahraničního obchodu Chemapol Bratislava. Na podzim 1985 byl 

vyslán jako delegát slovenské společnosti Petrimex do Maroka, kde zastupoval přibližně 15 

podniků zahraničního obchodu, např. Lignu či Motokov. V roce 1991 se vrátil do Petrimexu v 

                                                 
181 KÁLAL, J. ANO je pravicová strana se sociálním cítěním, řekl Babiš – Echo24.cz [online]. 11. 10. 2014 [cit. 
2015-05-14]. Dostupné z: <http://echo24.cz/a/w6Ux7/ano-je-pravicova-strana-se-socialnim-citenim-rekl-babis>. 
182 FALTÝNEK, J. Zpráva o činnosti hnutí ANO. In: ANO: Příležitost pro budoucnost. III. Celostátní sněm 

hnutí ANO 2011. Praha, 28. 2. – 1. 3. 2015. Vydalo hnutí ANO 2011, Babická 2, 149 00, Praha 4. s. 9. 
183 Měli bychom změnit volební systém, navrhuje Babiš [online]. 17. 11. 2013 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://www.novinky.cz/domaci/319483-meli-bychom-zmenit-volebni-system-navrhuje-babis.html>. 
184 HAVLIGEROVÁ, J. Babiš by rád vládl sám, chce většinový systém [online]. 2. 3. 2015 [cit. 2015-05-14]. 
Dostupné z: <http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/babis-by-rad-vladl-sam-chce-vetsinovy-system-1167704>. 
185 NACHTMANN, F. Většinový systém? Jen výkřiky a výmluvy oligarchy – Echo24.cz [online]. 8. 3. 2015 [cit. 
2015-05-14]. Dostupné z: <http://echo24.cz/a/iVjhp/vetsinovy-system-jen-vykriky-a-vymluvy-oligarchy>. 
186 Hnutí ANO bylo opakovaně žádáno o možnost rozhovoru s Andrejem Babišem pro účely tohoto textu, ale ani 

v jednom případě dosud zatím nebylo vyhověno. 
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Bratislavě, kde působil jako ředitel obchodní skupiny. V lednu 1993 založil v Praze se čtyřmi 

spolupracovníky společnost Agrofert.
187 Ta je dnes největším českým zemědělským, 

potravinářským a chemickým holdingem. Od srpna 2012 je předsedou hnutí ANO, a 

poslancem od ledna 2014 je 1. místopředsedou vlády pro ekonomiku, ministrem financí.188 

 Ke svému majetku však Andrej Babiš, který byl před rokem 1989 členem KSČ
189, na 

oficiálních stránkách hnutí v jeho životopisu uvádí následující: „V médiích se neustále 

objevuje polemika, jak je možné vybudovat takovou firmu, jako je Agrofert, a jak je možné tak 

zbohatnout. V první řadě musím říct, že se jedná o virtuální majetek, protože můj hlavní 

majetek je 28 listinných akcií reprezentujících 100 % základního jmění Agrofertu, které jsou 

oceňovány různými nesmyslnými částkami. Veřejnost určitě vnímá výkyvy na burze až v 

desítkách procent, a proto veškerá tvrzení o mém majetku jsou spekulace. Zdaleka 

nedisponuji miliardovými částkami v hotovosti, jako někteří pražští kmotři.“
190 Díky tomu, že 

Andrej Babiš je majitelem miliardové holdingové společnosti Agrofert, získal mnoho 

podporovatelů právě z podnikatelského prostředí.
191 

 Velmi populární je i Babišův účet na Twitteru, kde se mimochodem představuje jako 

ministr financí a občan ČR.
192 Uveřejňovány jsou zde postupně formální i neformální tweety, 

mnohdy spolu s fotografiemi. V prvním ročníku ankety Tweet roku konaném v roce 2013 se 

v kategorii Objev roku Andrej Babiš o titul podělil se stálicemi české mediální scény 

Martinem Veselovským a Robertem Zárubou.
193,194 Babiš totiž velmi svérázně tweetem z 24. 

6. 2013 ve znění „Zítra asi něco koupím“
195 předeslal velkou transakci, kdy měl podle 

                                                 
187 Název společnosti vymyslel sám Babiš a skládá se ze slov AGRO a FERT (fertilisers – hnojiva). 
188 Andrej Babiš | Vláda ČR [online]. [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: <http://www.vlada.cz/cz/clenove-
vlady/andrej-babis-115388/>. 
189 Babišovo členství v KSČ se propíralo v debatě v Praze, zasahovala i ochranka [online]. 3. 10. 2013 [cit. 
2015-05-14]. Dostupné z: <http://www.novinky.cz/domaci/315120-babisovo-clenstvi-v-ksc-se-propiralo-v-
debate-v-praze-zasahovala-i-ochranka.html>. 
190 BABIŠ, A. Můj podrobný životopis | ANO, bude líp [online]. 1. 7. 2013 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://www.anobudelip.cz/cs/o-nas/blogy/12512/muj-podrobny-zivotopis>. 
191 KRÁLOVÁ, A. Volební týmy a agentury. In: KRÁLIKOVÁ, M., ŠÍMA, P. a kol. Volební kampaně 2013: 

strategie, osobnosti, rozpočty. Devět největších kampaní pod drobnohledem. Český politický marketing, jak jste 

ho ještě nepoznali. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2014. s. 60. 
192 Andrej Babiš (@AndrejBabis) | Twitter [online]. 2012 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<https://twitter.com/andrejbabis>. 
193 Tweet roku 2013: ceny brali falešný kníže, Babiš i Šídlo – Tyinternety.cz [online]. 6. 6. 2013 [cit. 2015-05-
14]. Dostupné z: <http://www.tyinternety.cz/socialni-site/tweet-roku-2013-ceny-brali-falesny-knize-babis-i-
sidlo/>. 
194 AUST, O. Andrej Babiš, Robert Záruba a Martin Veselovský objevy roku na Twitteru, osobností Jindřich 

Šídlo – Médiář [online]. 5. 6. 2013 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: <http://www.mediar.cz/andrej-babis-robert-
zaruba-a-martin-veselovsky-objevy-roku-na-twitteru/>. 
195 Andrej Babiš on Twitter: „Zítra asi něco koupím“ [online]. 24. 6. 2013 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<https://twitter.com/andrejbabis/status/349189222000910336>. 
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některých spekulací koupit českou pobočku vydavatelství Ringier
196, nakonec ale zakoupil 

vydavatelství MAFRA.
197 Pod to spadá celá řada médií, vydává deníky Mladá fronta DNES, 

Lidové noviny a bezplatné Metro, provozuje zpravodajské portály iDNES.cz a lidovky.cz, 

vlastní také dvě pražská rádia a televizní hudební stanici Óčko.
198 

 Tímto nastala pro česká média věc téměř nevídaná. Jedním tweetem se mu je podařilo 

téměř dokonale zmást, protože nákup Ringieru byl považován téměř za hotovou věc. Mluvčí 

Agrofertu však tuto informaci postavil do roviny spekulací a popřel ji.
199 Koupí skupiny 

MAFRA se však v rukou Babiše coby lídra budoucího velmi silného politického subjektu 

začala integrovat nezanedbatelná mediální moc. 

 Navíc jeho společnost AGF Media spadající taktéž do holdingu Agrofert vydává 

bezplatný týdeník 5plus2v různých regionálních mutacích.
200 Vedle četné inzerce výrobků 

z produkce Agrofertu se zde objevuje i politická reklama. Přestože v předvolebním období byl 

poskytnut inzertní prostor i pro konkurenční politické subjekty, bylo toto periodikum 

využíváno i pro účely volební kampaně.
201 

 České vydání magazínu Forbes dokonce Babiše začátkem roku 2015 zařadilo na první 

místo žebříčku nejvlivnějších osob v českých médiích.
202 Zato v tom americkém se umístil na 

737. místě světových miliardářů, zároveň za Petrem Kellnerem jako druhý nejbohatší Čech, a 

to s celkovým jměním dosahujícím částky 2,5 miliardy dolarů.
203 Je tak nanejvýš zřejmé, že 

se v jeho rukou soustřeďuje i velká ekonomická moc. Vedle rozsáhlých investic do svého 

majetku svou pozornost směřuje i k ostatním oblastem, jako je například zdravotnictví.
204 

                                                 
196 SKŘIVÁNEK, T. Babiš kupuje český Ringier, zaplatí přes čtyři miliardy – E15.cz / zprávy [online]. 25. 6. 
2013 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: <http://zpravy.e15.cz/byznys/technologie-a-media/babis-kupuje-cesky-
ringier-zaplati-pres-ctyri-miliardy-1001088>. 
197 Nutno podotknout, že tuto transakci posvětil i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. 
198 Místo Ringieru kupuje Babiš vydavatelství Mafra – E15.cz / zprávy [online]. 26. 6. 2013. [cit. 2015-05-14]. 
Dostupné z: <http://zpravy.e15.cz/byznys/technologie-a-media/misto-ringieru-kupuje-babis-vydavatelstvi-mafra-
1001737>. 
199 VYHNÁNKOVÁ, E. Zítra asi něco koupím | NEWTON Media [online]. 26. 6. 2013. [cit. 2015-05-14]. 
Dostupné z: <http://www.newtonmedia.cz/cs/mediainfo-cz/komentare/zitra-asi-neco-koupim/detail>. 
200 AGROFERT, a.s. [online]. 2015 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: <http://www.agrofert.cz/?cId=208.>. 
201 Viz Obrázek 14: Příklad využití Babišova týdeníku 5plus2 pro volební kampaň hnutí ANO před komunálními 

a senátními volbami 2014 a pro volební kampaň do Senátu ve volebním obvodu č. 33 Děčín. 
202 Forbes: Nejvlivnějším v českých médiích je Babiš | MediaGuru [online]. 2. 1. 2015 [cit. 2015-05-14]. 
Dostupné z: <http://www.mediaguru.cz/2015/01/forbes-nejvlivnejsim-v-ceskych-mediich-je-
babis/#.VTN2zyHtmko>. 
203 Gallery: #737 Billionaires Andrej Babis – Forbes.com [online]. 2015 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://www.forbes.com/billionaires/gallery/andrej-babis>. 
204 40 nejbohatších Čechů [online]. 2014 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://www.forbes.cz/miliardari/#babis>. 
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 V souvislosti s jeho majetkem a politickými posty se začaly již po předčasných 

volbách na podzim roku 2013 vynořovat spekulace o možném střetu zájmů.
205 Sám nejdříve 

tato obvinění odmítal, nicméně celá řada médií se tímto začala vážně zabývat. Zvlášť po tom, 

co na veřejnost unikla zpráva o manuálu hnutí, který instruoval představitele ANO, jak mají 

na otázky o Babišově střetu zájmů reagovat.
206 Možný konflikt zájmů se stal objektem 

pozornosti i skupiny europoslanců
207

, Andrej Babiš posléze reagoval dopisem německé 

europoslankyni Ingeborg Gräßleové, která na toto téma vznesla dotaz. 

 V odpovědi mimo jiné Babiš zmiňuje následující: „Byl jsem na veřejnosti dostatečně 

znám již před mým vstupem do politiky. Právě nezávislá pozice mi umožňuje důsledně 

zastávat politický obsah, který legitimizovali i voliči. Neexistuje žádný zákaz, který by 

stanovil, že podnikatelé nesmí vyvíjet politickou činnost, ani zákonná povinnost prodat 

získaný majetek, akcie, podíly atd. v důsledku získání mandátu nebo funkce ve vládě. To 

ostatně ani není nutné, zejména je-li odhodlání ke změně mezi obyvatelstvem natolik silné 

jako v případě České republiky. Jistě máme ještě mnoho co dohánět v oblasti politické kultury 

a jednání, ale já jsem ve svém životě již vícekrát dokázal, že jsem spolehlivý a předvídatelný 

partner.“
208 Babiše se v reakci na kritiku své německé kolegyně zastal kupříkladu i šéf 

europarlamentní frakce liberálů a demokratů Guy Verhofstadt a označil pochybnosti okolo 

možného střetu zájmů za nepodložené.
209 

 Předsedu ANO hájí i jeho spolupracovníci, ministryně pro místní rozvoj Karla 

Šlechtová
210

, 1 místopředseda hnutí a předseda poslaneckého klubu Jaroslav Faltýnek
211 a 

mnozí další.
212 

                                                 
205 VEJVODOVÁ, A. Za stát, nebo za Agrofert: Babišovi hrozí střet zájmů [online]. 31. 10. 2013 [cit. 2015-05-
14]. Dostupné z: <http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/248184-za-stat-nebo-za-agrofert-babisovi-hrozi-
stret-zajmu/>. 
206 MARTINEK, J. Kandidáti ANO dostali od vedení předepsané odpovědi na dotěrné otázky [online]. 30. 9. 
2014 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: <http://www.novinky.cz/domaci/348964-kandidati-ano-dostali-od-vedeni-
predepsane-odpovedi-na-doterne-otazky.html>. 
207 HRUŠKA, B. Europarlament kritizuje Babiše za konflikt zájmů [online]. 24. 9. 2014 [cit. 2015-05-14]. 
Dostupné z: <http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/europarlament-kritizuje-babise-za-konflikt-zajmu-1121393>. 
208 Ohlédnutí: Dopis Andreje Babiše Ingeborg Gräßleové | ANO, bude líp [online]. 27. 2. 2015 [cit. 2015-05-14]. 
Dostupné z: <http://www.anobudelip.cz/cs/o-nas/aktuality/novinky/ohlednuti-dopis-andreje-babise-ingeborg-
grleove-20468.shtml>. 
209 Babiše se zastal šéf frakce EP: Kritika za střet zájmu je nepodložená [online]. 31. 3. 2014 [cit. 2015-05-14]. 
Dostupné z: <http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/268062-babise-se-zastal-sef-frakce-ep-kritika-za-stret-
zajmu-je-nepodlozena/>. 
210 S Babišem řešila střet zájmů. Žádný není, ale jsme obezřetní, řekla Šlechtová [online]. 2. 1. 2015 [cit. 2015-
05-14]. Dostupné z: <http://byznys.lidovky.cz/ministryne-resila-s-babisem-stret-zajmu-zadny-neni-ale-jsme-
obezretni-pripustila-gi0-/firmy-trhy.aspx?c=A150102_190326_firmy-trhy_rof>. 
211 BESSER, V. Faltýnek tvrdí, že Kalousek lže a Babiš není ve střetu zájmů [online]. 9. 4. 2015 [cit. 2015-05-
14]. Dostupné z: <http://svobodneforum.cz/faltynek-tvrdi-ze-kalousek-lze-a-babis-neni-ve-stretu-zajmu/>. 
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 V jednom z projevů, respektive ve vzájemné diskusi od řečnického pultu s 1. 

místopředsedou a předsedou poslaneckého klubu opoziční TOP 09 Miroslavem Kalouskem, 

na 26. schůzi Poslanecké sněmovny Andrej Babiš prohlásil: „Já mám střet zájmů. To všichni 

věděli! I voliči. Ale pan Kalousek nehlásil střet zájmů s Hávou, když Háva prodal solar ČEZu. 

Ani nehlásil jako svůj byt, že zdědil od Hávy atd.“
213 Diskuse o možném střetu zájmů jsou 

nicméně neustále pod drobnohledem celé řady ostatních politiků i médií.
214,215 

 Nutno podotknout, že kontroverze se objevují o kolem sponzorství hnutí Andreje 

Babiše. On sám je dle webu hnutí jedním z nepřehlédnutelných dárců, do roku 2013 hnutí 

věnoval 29,5 milionu korun. Mezi právnickými osobami zaujmou dárci jako DEZA s 10 

miliony korun, Lovochemie a Precheza každá se 6 miliony, Fatra se 3 miliony a i Synthesia se 

3 miliony korun.216 Bez zajímavosti ani není dar výrobce traktorů Zetor ve výši milion korun 

a hnutí Východočeši
217 s 831 250 korun.218 

 
Postavy předsedy hnutí ANO si všiml i prestižní americký magazín Foreign Policy, 

podle kterého má Babiš daleko vyšší ambice, nežli být pouze ministrem. Článek hledá 

spojitosti s miliardářem a někdejším italským premiérem Silvio Berlusconim, a v narážce 

hovoří o Babišovi jako o „Babisconim“. Dle magazínu zneužívá předseda ANO svou moc 

k vykreslení pozitivního mediálního obrazu a kritice ostatních oponentů. Text si ale všímá i 

antipolitického apelu hnutí spojeného s osobním kouzlem Andreje Babiše, čemuž voliči, 

soudě dle výsledků voleb, zkrátka neodolali.
219,220 

 Další kontroverze, které se okolo osoby předsedy hnutí ANO vynořily, se týkaly jeho 

údajné spolupráce s StB. Babiš měl být údajně veden v tajných svazcích pod krycím jménem 

                                                                                                                                                         
212 Téma možného střetu zájmů a minulosti Andreje Babiše se stalo i předmětem negativní volební kampaně. Viz 

Obrázek 20: Negativní volební kampaň vedená proti předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi před volbami do 

PS PČR 2013 a Obrázek 21: Anonymní negativní kampaň před komunálními volbami 2014. 
213 PČR, PS 2013-…, 26. schůze, část 326 (9. 4. 2015) [online]. 9. 4. 2015 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/026schuz/s026326.htm#r4>. 
214 Střet zájmů? Babišovy firmy berou státní miliardy útokem [online]. 16. 7. 2014 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/280281-stret-zajmu-babisovy-firmy-berou-statni-miliardy-utokem/>. 
215 Vyhnout se střetu zájmů? Prodejte podniky, zní rada Babišovi [online]. 9. 4. 2015 [cit. 2015-05-14]. Dostupné 

z: <http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/307415-vyhnout-se-stretu-zajmu-prodejte-podniky-zni-rada-
babisovi/>. 
216 Všechny tyto společnosti jsou součástí Babišova holdingu Agrofert. 
217 O hnutí Východočeši bližší poznámka v kapitole 4.5 Účast ve volbách. 
218 Starší dary | ANO, bude líp [online]. 2013 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: <http://www.anobudelip.cz/cs/o-
nas/financovani-ano/starsi-dary/>. 
219 CICHOWLAS, O., FOXALL, A. Now the Czechs Have an Oligarch Problem, Too [online]. 10. 4. 2015 [cit. 
2015-05-14]. Dostupné z: <http://foreignpolicy.com/2015/04/10/now-the-czechs-have-an-oligarch-problem-too-
andrej-babis/>. 
220 Srv. HLOUŠEK, V. Věci veřejné: politické podnikání strany typu firmy. Politologický časopis. Vol. 19, no. 
4. s. 322-340. 
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Bureš, nicméně toto nařčení odmítá.
221 Ve sdělovacích prostředcích se vynořily některé 

zprávy dokládající tuto spolupráci222
, okresní soud v Bratislavě nicméně rozhodl o tom, že 

Andrej Babiš byl ve svazcích veden neoprávněně. Přesto se však slovenský Ústav paměti 

národa vůči tomuto verdiktu odvolal.
223,224,225  

 Hnutí ANO se s tímto problémem ale během kampaně před volbami v roce 2013 

dokázalo vypořádat po svém. Snažilo se cílit i na tato ožehavá témata, která by mediální obraz 

předsedy, případně celého hnutí, svým způsobem mohla jakkoliv poškodit. Když kupříkladu 

uživatel zadal do vyhledávače klíčová slova „Andrej Babiš spolupráce s StB“, byl 

nasměrován na pečlivě připravenou stránku přímo od hnutí ANO.
226 To jen dokladovalo, jak 

moc důležitý pro hnutí jako takové jeho předseda je. 

 Přestože si volební tým v roce 2013 byl vědom nástrah, které by s sebou právě výlučná 

orientace na lídra bezprostředně přinášela, byl Babiš osobou číslo jedna. Vedle toho se 

samozřejmě tak dostávalo prostoru dalším tvářím strany tak, aby hnutí až příliš okatě nebudilo 

dojem „strany jednoho muže“. Prostor tak dostala jména jako Věra Jourová, Martin Komárek 

či Martin Stropnický. Do jisté míry se nicméně tímto způsobem projevila určitá dvousečnost, 

až schizofrennost, kdy se ANO sice snažilo komunikovat to, že životaschopnost celého hnutí 

nestojí jen na jednom muži, ale přesto byla pozornost na lídra upjata zcela zásadním a 

nepřehlédnutelným způsobem.
227 

 Tento krok byl do jisté míry výsledkem logické úvahy, už minimálně proto, že v září 

2013 se v průzkumu agentury STEM Babiš umístil na šesté příčce nejpopulárnějších politiků 

v zemi se 40% výsledkem.
228 V říjnu téhož roku si polepšil na druhé místo, které zaujal za 

prvním Tomiem Okamurou. Ve výzkumu, který realizoval taktéž STEM, dosáhl na 47% 

                                                 
221 Andrej Babiš / O StB – YouTube [online]. 17. 10. 2013 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<https://www.youtube.com/watch?v=VzfWu8xJcBo>. 
222 PERGLER, T. Babiš spolupracoval s StB, potvrzuje i český archiv [online]. 9. 3. 2014 [cit. 2015-05-14]. 
Dostupné z: <http://euro.e15.cz/archiv/babis-spolupracoval-s-stb-potvrzuje-i-cesky-archiv-1067812>. 
223 Babiš uspěl se žalobou, že je coby agent StB veden neoprávněně [online]. 26. 6. 2014 [cit. 2015-05-14]. 
Dostupné z: <http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/babis-uspel-se-zalobou-ze-je-coby-agent-stb-veden-
neopravnene/1096033>. 
224 PERGLER, T. Babiš není oprávněně evidován jako agent StB, rozhodl soud [online]. 26. 6. 2014 [cit. 2015-
05-14]. Dostupné z: <http://zpravy.e15.cz/domaci/udalosti/babis-neni-opravnene-evidovan-jako-agent-stb-
rozhodl-soud-1096434>. 
225 Soud očistil Babiše. Možná by se někteří lidé měli omluvit, řekl ministr [online]. 26. 6. 2014 [cit. 2015-05-14]. 
Dostupné z: <http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/278195-soud-ocistil-babise-mozna-by-se-nekteri-lide-
meli-omluvit-rekl-ministr/>. 
226 ŠÍMA, P. Online marketing. In: KRÁLIKOVÁ, M., ŠÍMA, P. a kol. Volební kampaně 2013: strategie, 

osobnosti, rozpočty. Devět největších kampaní pod drobnohledem. Český politický marketing, jak jste ho ještě 

nepoznali. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2014. s. 108. 
227 KOŽUŠNÍKOVÁ, L. Role lídrů v kampaních. In: Tamt., s. 48. 
228 Popularita politiků – STEM – Středisko empirických výzkumů [online]. 19. 9. 2013 [cit. 2015-05-14]. 
Dostupné z: <http://www.stem.cz/clanek/2777>. 
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popularitu.229 V zářijovém výzkumu CVVM mapujícím důvěru vybraných politiků Babiš 

opanoval sedmou příčku s 32 %.230 Platilo tedy, že pokud předseda ANO neexceloval, byl 

přesto vidět na předních příčkách, což se dalo, nejen v kampani, velmi dobře využít ku 

prospěchu nejen jeho osoby, ale zejména hnutí jako celku. 

 Osoba Andreje Babiše se tak v kampaních systematicky objevovala na celé řadě 

vizuálů. Kupříkladu spolu s výše zmíněným Martinem Stropnickým byl podepsán pod 

otevřeným dopisem směřovaným voličům před předčasnými volbami do Poslanecké 

sněmovny 2013. V něm bylo apelováno na moment změny, státní dluh, růst ekonomiky a 

vymezení se vůči ostatním politickým subjektům.
231 Tyto body byly kompatibilní s klíčovými 

prvky, o něž se ANO v kampani celkově opíralo. 

 V případě Andreje Babiše se však důraz na stranu versus na lídra například v průběhu 

volební kampaně měnil. Když ještě ANO nemělo ve svých počátcích jasně zkonstruovaný a 

komunikovatelný brand značky, zcela logicky se zaměřilo na osobu lídra a na budování právě 

jeho značky. Lídr pak mohl velmi snadno s image strany srůst a vzájemně se propojit. Osoba 

Andreje Babiše tak v roce 2013 zůstala centrální složkou zejména celé kampaně ANO.
232 

Nutno ale podotknout, že tento trend se objevil a úspěšně aplikoval i v kampaních při volbách 

do Evropského parlamentu 2014 a při komunálních a senátních volbách 2014. To už ale byla 

situace o poznání jiná a značku hnutí měli již lidé zafixovanou o něco více. 

 Babiš si jako hlavní strůjce celého projektu ANO vyhrazoval právo být u všech 

rozhodovacích procesů, a to včetně detailů. To se projevovalo zvlášť v úvodu volební 

kampaně, kdy byl předseda a zároveň celostátní lídr téměř u všeho, přičemž jeho role 

kandidáta/lídra a volebního manažera se v tomto případě výrazně překrývala. V otázkách 

kampaně platilo, že lídr měl v otázkách kampaně právo veta.
233 To fakticky potvrzuje výsadní 

postavení strůjce a lídra celého projektu, který si takto dovnitř zajištoval dostatečnou kontrolu 

nad jednotlivými prvky kampaně. 

 Co se týče členů, konkrétní základní náležitosti upravují stanovy hnutí. Ty hovoří o 

standardních podmínkách dovršení věku 18 let a neúčasti v jiné politické straně či hnutí. 

                                                 
229 Popularita lídrů – STEM – Středisko empirických výzkumů [online]. 21. 10. 2013 [cit. 2015-05-14]. Dostupné 

z: <http://www.stem.cz/clanek/2857>. 
230 Důvěra vybraným politikům [online]. 1. 10. 2013 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7066/f3/pi131001.pdf>. 
231 Viz Obrázek 18: Dopis hnutí ANO a dopis hnutí Úsvit rozšiřovaný do schránek voličům během kampaně 

před předčasnými volbami do PS PČR 2013. 
232 KOŽUŠNÍKOVÁ, L. Role lídrů v kampaních. In: KRÁLIKOVÁ, M., ŠÍMA, P. a kol. Volební kampaně 

2013: strategie, osobnosti, rozpočty. Devět největších kampaní pod drobnohledem. Český politický marketing, 

jak jste ho ještě nepoznali. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2014. s. 47. 
233 Tamt., s. 52. 
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Žadatel musí korektně vyplnit přihlášku a splnit čekatelskou lhůtu.
234 Poté se, při schválení 

Předsednictva, stává členem hnutí, který je vázán jednak stanovami hnutí, ale také Morálním 

kodexem hnutí.
235 

 Morální kodex hovoří o výkonu mandátu jako veřejné služby, v rámci níž je 

reprezentant povinen respektovat veřejný zájem a zdržet se upřednostňování vlastního 

prospěchu. Apeluje na nestrannost, objektivitu a odbornost. Daný budoucí člen se dále 

zavazuje prosazovat programové teze hnutí, nepřípustný je jakýkoliv střet zájmů, stejně tak i 

korupce a klientelismus. Pokud je proti danému reprezentantovi zahájeno trestní stíhání, musí 

neprodleně na svůj mandát, funkci i členství v hnutí rezignovat. V případě závažného a 

opakovaného porušení kodexu musí na základě rozhodnutí Rozhodčí a smírčí komise na 

mandát, funkci i členství v hnutí taktéž rezignovat.
236 

 Poslanci poslaneckého klubu hnutí ANO jsou navíc vázáni Etickým kodexem poslance 

politického hnutí ANO 2011. Na jeho základě musí dodržovat zásadu ochrany veřejného 

zájmu, zásadu otevřenosti, zásadu svědomitosti a zásadu dobrého jména Poslanecké 

sněmovny. Zároveň musí spolupracovat pouze s osobami, které splňují odborné i morální 

předpoklady pro takovou činnost. Poslanec nesmí uzavřít smlouvu s osobou jemu blízkou, na 

základě které by tato osoba byla odměňována nebo měla jiný prospěch za činnost, kterou pro 

poslance vykonává nebo za služby, které mu poskytuje. A nesmí také přestoupit v průběhu 

jednoho volebního období do jiného poslaneckého klubu.
237 

 Řadových členů vykázalo hnutí ANO ke 2. dubnu 2015 celkem 2750 členů. To 

představuje meziroční nárůst o 1186 členů.
238 Hnutí deklarovalo jistou míru otevřenosti a 

nabírání nových členů. Zvýšení počtu členů jde i ruku v ruce s vysokou popularitou Andreje 

Babiše i celého hnutí. Jen pro srovnání, v lednu 2013 mělo hnutí 545 členů.
239 

 Zajímavé je, že členové hnutí musí neprodleně písemně oznámit místní (či oblastní 

organizaci tam, kde není místní zřízena) organizaci, u které je evidován, a současně i hlavní 

kanceláři hnutí, že je proti němu na základě oficiálního postupu orgánů veřejné moci vedeno 

                                                 
234 Tu stanovy exaktně nedefinují, v dostupných mediálních zdrojích, jako je například článek na serveru 

iDNES.cz z 5. dubna 2015, se objevuje údaj „až šest měsíců“. Lze ji však zkrátit. 
235 Ten je součástí písemné přihlášky a je dostupný i na webu hnutí. 
236 Morální kodex reprezentanta politického hnutí ANO 2011 [online]. 13. 11. 2012 [cit. 2015-05-14]. Dostupné 

z: <http://www.anobudelip.cz/file/edee/ke-stazeni/clenska-prihlaska/ano-moralni-kodex-reprezentanta.pdf>. 
237 Etický kodex poslance politického hnutí ANO 2011 [online]. 1. 11. 2013 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://www.anobudelip.cz/file/edee/ke-stazeni/poslanecky-klub/eticky-kodex-poslance-politickeho-hnuti-ano-
2011.pdf>. 
238 VÁLKOVÁ, H. Stranám prudce ubývají členové, brzy mohou mít existenční potíže – iDNES.cz [online]. 5. 4. 
2015 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: <http://zpravy.idnes.cz/pocet-clenu-cxz-
/domaci.aspx?c=A150401_183007_domaci_hv>. 
239 Bude líp? Jak se z ANO stala těžká váha české politiky [online]. 28. 2. 2015 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/303087-bude-lip-jak-se-z-ano-stala-tezka-vaha-ceske-politiky/>. 
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jakékoliv řízení, a to zejména trestní, přestupkové či exekuční.
240 Do jisté míry se může jednat 

o velmi restriktivní klauzuli, protože stačí sebemenší přestupek typu špatné parkování a 

vedení hnutí o něm musí být informováno. Je nutné připomenout, že tato podoba stanov byla 

schválena bez jakékoliv diskuse delegátů III. celostátního sněmu, tudíž se s ní ztotožňují.
241 

 Hnutí ANO také využilo struktury svých členů k zapojení do kampaně a k pomoci 

s koordinací dobrovolníků v jednotlivých krajích. V době předčasných voleb 2013 struktura 

hnutí ještě nebyla zcela stabilizovaná, a tak i proto docházelo k problémům s koordinací 

dobrovolníků. ANO také hledalo své sympatizanty, kteří se mohli stát „Parťáky ANO“ a 

zúčastnit se kontaktní kampaně.
242 To v podstatě není na české politické scéně v období 

volební kampaně zvlášť novátorský přístup, podobně své (aktivní) členy do kampaně zapojily 

i ostatní etablované politické strany. 

4.4 Volební kampaň 
 Hnutí ANO pojalo kampaň před předčasnými volbami do PS PČR 2013 vskutku 

velkolepě. Vzhledem ke své historii si bylo zcela jasně vědomo naprosto zásadního rizika, 

které bylo nutno velmi profesionálně odbourat. Byla jím velmi nízká všeobecná znalost 

značky hnutí ANO. 

 Výsledky hnutí v senátních volbách 2012 nebyly zdaleka oslnivé a v porovnání 

s etablovanými politickými subjekty nebylo ANO vnímáno jako relevantní síla, která by snad 

mohla cokoliv změnit.
243 Naopak jednou z velmi silných stránek bylo finanční zázemí, jehož 

hlavním garantem byl právě předseda Andrej Babiš. I proto si mohlo hnutí dovolit najmout 

špičkové odborníky, a to i ze zahraničí, s cílem postavit vysoce profesionální kampaň
244 a 

realizovat tzv. outspend245 – na rozdíl od valné většiny ostatních stran.
246 

                                                 
240 Stanovy politického hnutí ANO 2011 [online]. 12. 3. 2015 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://www.anobudelip.cz/file/edee/2015/03/stanovy-ano_cistopis-3.3.2015-2.pdf>. s. 5. 
241 Vlastní pozorování na prvním dni sněmu hnutí ANO 2011 konaném 28. 2. 2015 od 9:00 v Centru pohybové 
medicíny, Praha. 
242 KRÁLOVÁ, A. Dobrovolníci v kampaních. In: KRÁLIKOVÁ, M., ŠÍMA, P. a kol. Volební kampaně 2013: 

strategie, osobnosti, rozpočty. Devět největších kampaní pod drobnohledem. Český politický marketing, jak jste 

ho ještě nepoznali. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2014. s. 70 
243 Bližší informace v kapitole 4.5 Účast ve volbách. 
244 Hnutí ANO si jako jediné najalo pouze externí subjekty – odborníky z americké PSB (Penn Schoen Berland), 
jmenovitě to byl Alex Braun, českých Campaigns reprezentovaných Annou Matuškovou a za MARK BBDO 

spolupracoval Petr Topinka. Jako digital director, který měl na starosti online kampaně, sociální sítě, YouTube a 

webové stránky, pak působil jeden z největších odborníků v oboru Marek Prchal. 
245 Tedy utratit za reklamu a nákup médií více než ostatní konkurenti. 
246 ŠÍMA, P. Volební strategie. In: KRÁLIKOVÁ, M., ŠÍMA, P. a kol. Volební kampaně 2013: strategie, 

osobnosti, rozpočty. Devět největších kampaní pod drobnohledem. Český politický marketing, jak jste ho ještě 

nepoznali. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2014. s. 17. 
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 Z marginálního subjektu se tak během několika týdnů stal hráč, který si na předvolební 

politické scéně uměl velmi hlasitě říci o slovo. To vše ale bylo otázkou poměrně kvalitně 

zpracované a uchopené strategie. 

 Není proto překvapením, že v otázce předvolebních průzkumů bylo nejdále právě 

ANO, které pod vedením stratéga Alexe Brauna bylo schopno zadávat externí průzkumy již 

před začátkem kampaně, v podstatě při samotném uvádění strany na trh.
247 Pro hnutí byl 

v tomto kontextu naprosto klíčový červnový benchmark248
, který pomohl jasně definovat 

cílové skupiny voličů a okruh sdělení, na něž měl být v kampani kladen jednoznačný důraz. 

To však vzhledem k předčasným volbám ještě doznalo jistých modifikací.
249 

 Díky hojně využívaným analytickým nástrojům mohlo hnutí ANO poměrně snadno 

identifikovat nejen primární cílové skupiny, ale i další segmenty voličů. Podstatnými byli pro 

ANO maloměstští, mladší a vzdělanější voliči, stejně tak jako nespokojená část populace, 

která vyjadřovala svou nelibost s dosavadním vývojem na politické scéně. Právě tato poslední 

jmenovaná skupina vyšla zřejmě nejvíce vstříc protestní rétorice hnutí. ANO očekávalo, že 

spousta jeho potenciálních voličů se pohybuje na internetu, proto si velmi zakládalo na online 

komunikaci. Vzhledem k odlišným skupinám je logické, že hnutí nepracovalo jen s jedním 

catch-all heslem, ale přizpůsobovalo je konkrétním diferencovaným skupinám voličstva. 

Typické pak bylo i časté užívání „lidového“ a neformálního jazyka jednotlivých 

komunikovaných sdělení.
250 

 Hlavní hesla, která dominovala kampani ANO, s sebou nesla jasnou významovou 

hodnotu. Ve hlavních sděleních ANO směrem k voličům se začalo objevovat i heslo „Prostě 

to…“, doplněno o výraz zařídíme a další varianty. To vymyslel šéf kampaně Petr Topinka a 

do jisté míry mělo úderným způsobem nahrazovat absenci některých konkrétních 

programových postojů. Marek Prchal to, že si z tohoto hesla dělají lidé legraci, označil za 

důkaz úspěšnosti.251 V zásadě se tak, s lehkou nadsázkou řečeno, heslo „Prostě to zařídíme“ 

stalo integrální součástí nejen kampaně, ale i programu hnutí, byť má krom jasného důrazu na 

přímost vypovídací obsahovou hodnotu limitně se blížící nule. 

                                                 
247 Navíc se jako jedno z mála uskupení věnovalo i systematičtějšímu výzkumu opozice v kampani, což je v 

českém prostředí poměrně opomíjená složka předvolebního klání. 
248 Benchmark je označení pro kvantitativní typ výzkumu. Obecně bývá prvním průzkumem, který se ve 

sledovaném období koná, je převážně realizován před ohlášením kandidatury. Bez jeho provedení je jen velmi 
obtížné stanovit efektivní strategii celé kampaně. 
249 KOŽUŠNÍKOVÁ, L. Výzkumy a jejich role v kampaních. In: Tamt., s. 30-31. 
250 KOUŽUŠNÍKOVÁ, L., LINHARTOVÁ, L. Segmentace a cílení. In: Tamt., s. 37 a 39.  
251 Heslo "Prostě to..." je geniální, tvrdí Babišův kreativec – Aktuálně.TV [online]. 15. 10. 2014 [cit. 2015-05-
14]. Dostupné z: <http://video.aktualne.cz/dvtv/heslo-proste-to-je-genialni-tvrdi-babisuv-
kreativec/r~5c7e3b9453d011e4b57a0025900fea04/>. 
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 Jednotlivé grafické vizuály pak vykazovaly jednotou grafickou linii, jíž dominoval 

předseda hnutí Andrej Babiš na fotografii v bílé košili s rozhalenkou, vyhrnutými rukávy a 

rukami v kapsách. Tím fakticky přinesla dosud nevídaný styl prezentování politiků v českých 

kampaních. Tuto linii pak následovaly i další tváře hnutí ANO. 

 Babiš se tak objevoval po boku téměř všech kandidátů na volebních billboardech
252, 

případně byl minimálně vyobrazen jakožto ne hlavní figura.
253 Viditelným přešlapem byla 

fotografie Babiše prezentovaná ve společném letáku s hnutím Severočeši.cz, kde byl, proti 

všem dosavadním zvyklostem, předseda ANO vyobrazen mírně zarostlý a ve svetru. Vedle 

toho však byla vyobrazena i jeho profesionálnější fotografie.
254 Tento vizuál byl ale skutečně 

pouze jedním z mála, který šel proti nastolené strategii.
255 Podobnou linii pak následovaly i 

spoty prezentované na oficiálním YouTube kanálu hnutí ANO.
256 

 Zajímavé je, že u hnutí v rámci kampaně vedle role jednotlivých externích odborníků 

chyběla již poměrně obvyklá pozice volebního manažera. Dá se říci, že tímto volebním 

manažerem byl právě předseda Babiš.
257 To je v praxi velmi neobvyklé řešení, protože 

z hlediska teoretických i praktických aspektů volebních kampaní se zpravidla neděje, aby 

kandidát byl zároveň svým volebním manažerem. 

 Hnutí celou kampaň řídilo převážně centralizovaně z Prahy. Míra decentralizace byla 

nízká, projevovala se zejména v distribuci materiálů, kontaktní formě kampaně a organizaci 

dobrovolníků. Přestože tyto činnosti umožňovaly regionům disponovat jistou mírou 

samostatnosti, stále všechny tyto dílčí kroky probíhaly v jisté synergii s centrem.258 

 Není bez zajímavosti, že na sociálních sítích patřilo hnutí ANO mezi jedno 

z nejviditelnějších seskupení vůbec. Jeho důraz na sociální sítě vyplynul z jednoho z mnoha 

průzkumů, které si hnutí nechalo vypracovat. Skupina lidí, na něž ANO cílilo, se na 

sociálních sítích nacházela výrazně ve vyšší míře než obecně běžný průměr české populace. I 

proto je logické, že pro komunikaci na sociálních sítích existovala jasně stanovená taktika. 

 Facebooková stránka ANO tak nastolovala konkrétní témata, vybízela fanoušky, aby 

se zúčastnili diskuse a aktivně pod zveřejněné příspěvky uveřejňovali své názory. To se 

                                                 
252 Viz Obrázek 9: Leták hnutí ANO rozšiřovaný během kampaně před předčasnými volbami do PS PČR 2013. 
253 Viz Obrázek 10: Leták hnutí ANO rozšiřovaný během kampaně před předčasnými volbami do PS PČR 2013. 
254 Viz Obrázek 11: Přední a zadní strana společného letáku hnutí ANO a hnutí Severočeši.cz k předčasným 

volbám do PS PČR 2013. 
255 Ta se očividně osvědčila a byla posléze zřejmá i v kampaních před volbami do EP, komunálními a senátními 

volbami 2014. 
256 ANO – YouTube [online]. 2015 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: <https://www.youtube.com/user/anobudelip>. 
257 KRÁLOVÁ, A. Volební týmy a agentury. In: KRÁLIKOVÁ, M., ŠÍMA, P. a kol. Volební kampaně 2013: 

strategie, osobnosti, rozpočty. Devět největších kampaní pod drobnohledem. Český politický marketing, jak jste 

ho ještě nepoznali. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2014. s. 60. 
258 KRÁLIKOVÁ, M. Míra centralizace kampaní. In: Tamt., s. 63. 
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dařilo, administrátoři stránky do diskuse taktéž zasahovali a pokoušeli se uveřejněné postřehy 

dále rozvíjet. Na konci října 2013 dosahovala metrika talking about259 přes 44 tisíc. 

Z přibližně 11 tisíc fanoušků, kterými hnutí disponovalo v půli srpna 2013, se mu podařilo 

vyšplhat až na metu 68 tisíc fanoušků, přičemž posledních 42 tisíc příznivců ANO získalo za 

říjen.
260 Neméně důležitá byla také masivní placená kampaň, v rámci níž se všemožně 

experimentovalo s celou řadou reklam cílených na konkrétní segmenty. ANO bylo také 

v kontaktu s americkou pobočkou Facebooku ve Washingtonu, s níž přímo řešilo zadávání 

reklamní kampaně.
261  

 V rámci kampaně hnutí pořádalo akce s velkým množstvím voličů, kdy kupříkladu 

kina a sály objíždělo s diskusní talk show. S politiky hnutí na nich diskutovaly známé 

osobnosti z řad jeho podporovatelů. Vedle toho také provozovalo „Dětské farmy“, což byla 

hřiště pro děti a rodiče, většinou lokalizovaná na pozemcích patřících skupině Agrofert.
262 

 Velmi viditelnou součástí kampaně ANO bylo rozdávání koblih v pražském metru, ale 

i v rámci kontaktní kampaně i na jiných místech, která kandidáti navštěvovali. De facto 

projeli všechna okresní města
263

, rozdávali sladké pečivo a další občerstvení, a také 

diskutovali s voliči a zájemci o informace. Neobvyklým prvkem kampaně byl turnaj O pohár 

Andreje Babiše v Hodoníně, jehož se zúčastnila i jedna z podporovatelek hnutí Veronika 

Žilková. ANO se pokoušelo i o door-to-door kampaň
264

, pro daný účel vyškolilo stovky 

dobrovolníků, kteří navštěvovali domy, byty a domovy pro seniory.
265 

 Nepřehlédnutým elementem v kampani celkově vzato byl spot s Vodňanským 

kuřetem
266, v němž vedle majitele Agrofertu vystupovala i česká hokejová ikona Jaromír Jágr. 

Daná reklama, která dosáhla na 400 000 zhlédnutí
267

, což byl v rámci srovnání ostatních ryze 

politických spotů všech politických uskupení výrazně nadprůměrný výsledek, sice explicitně 

                                                 
259 Metrika talking about tak, jak byla v daném období na sociální síti Facebook aplikována, označuje počet lidí, 

kteří se za posledních sedm dní zapojili do aktivit stránek. To v sobě zahrnuje „lajkování“, sdílení, komentování 

či odpovědi na pozvánky. 
260 K 14. 5. 2015 disponuje facebooková stránka hnutí ANO celkem 97 587 fanoušky. 
261 KOMÍNEK, K. Sociální sítě. In: KRÁLIKOVÁ, M., ŠÍMA, P. a kol. Volební kampaně 2013: strategie, 

osobnosti, rozpočty. Devět největších kampaní pod drobnohledem. Český politický marketing, jak jste ho ještě 

nepoznali. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2014. s. 96-97. 
262 KRÁLIKOVÁ, M. Kontaktní kampaně. In: Tamt., s. 114. 
263 Výběr konkrétních míst vycházel z průzkumů. Obecně řečeno se hnutí spíše zaměřovalo na (větší) města, 

menší obce byly spíše upozaděny. 
264 Door-to-door (d2d) je pojmenování pro techniku, která doslova znamená chození ode dveří ke dveřím za 

účelem prodat nějaký produkt či službu. Politický marketing tuto techniku přejal a využívá ji v kampaních za 

účelem přesvědčení voliče pro odevzdání hlasu konkrétní straně. 
265 KRÁLIKOVÁ, M. Kontaktní kampaně. In: Tamt., s. 116-117. 
266 Od roku 2009 je zpracovatel drůbežího masa Vodňanská drůbež součástí holdingu Agrofert. 
267 Viz  
 
Tabulka 5: Nejúspěšnější spoty jednotlivých subjektů – předčasné volby do PS PČR 2013. 
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nepodporovala hnutí ANO, vystupoval v ní však Andrej Babiš. Ten se tak mohl efektivně 

připomínat voličům i přes zákaz politické reklamy v televizi a přes omezení volební kampaně 

ve dnech voleb.268 

 Je však velmi obtížně změřitelné, jaký reálný dopad měla či mohla mít taková reklama 

na potenciální voliče hnutí ANO, na druhou stranu je neoddiskutovatelné, že v tomto případě 

lze opět legitimně hovořit o cíleném dvojím marketingu, minimálně z pohledu propagace 

osoby Andreje Babiše jako lídra konkrétního subjektu.
269 

 ANO se snažilo aplikovat i endorsement270
, který může danému subjektu v kampani 

velmi pomoci zlepšit celkové vnímání veřejností. V tomto případě byl endorsement využit i 

jako nástroj legitimizace nezavedeného subjektu. Známé osobnosti vystupovaly společně 

s kandidáty na mítincích v krajských městech.
271 

 Mezi známé osobnosti podporující ANO se postupně zařadily osobnosti jako žokej 

Josef Váňa, který svou podporu Andreji Babišovi vyslovil dokonce v přímém přenosu po 

skončení dostihu 123. Velké Pardubické
272

, majitel společnosti Student Agency Radim 

Jančura, majitel Kofoly Jannis Samaras, olympionička Věra Čáslavská a další. Mezi těmito 

osobnostmi byla uvedena i jména režisérky Olgy Sommerové a herečky Ani Geislerové, obě 

se však od této formy podpory distancovaly. První jmenovaná s odůvodněním, že se jedná o 

nesmysl, protože podporovala pouze Elišku Kaplicky, a to v komunálních volbách 2014.
273 

Druhá jmenovaná se vyslovila dosti podobně – podporovala Elišku Kaplicky, a to pouze 

v komunálních volbách, navíc s odkazem na podporu Kaplického knihovny. Hnutí ANO jako 

celek nepodporuje, i proto požádala o stažení svého jména z dané sekce.
274 

 Tyto dvě „podporovatelky“ ale nebyly jediné, které se potýkaly s nedorozuměním 

tohoto rázu. Postupně se i někteří další podporovatelé začali ohrazovat proti uvedení svého 

jména na stránkách ANO, jako houslový virtuos Jaroslav Svěcený
275

, případně deklarovali 

                                                 
268 KRÁLOVÁ, A. IPM 10 nejdůležitějších momentů voleb 2013 [online]. 28. 11. 2013 [cit. 2015-05-14]. 
Dostupné z: <http://politickymarketing.com/10-nejdulezitejsich-momentu-voleb-2013>. 
269 Focus agency. Výsledky interního výzkumu pro TOP 09. cit. dle KRÁLIKOVÁ, M., KOMÍNEK, K., ŠÍMA, 

P. Volební spoty. In: KRÁLIKOVÁ, M., ŠÍMA, P. a kol. Volební kampaně 2013: strategie, osobnosti, rozpočty. 

Devět největších kampaní pod drobnohledem. Český politický marketing, jak jste ho ještě nepoznali. 1. vyd. 
Brno: Barrister & Principal, 2014. s. 122-123. 
270 Endorsement je veřejné vyjádření podpory politickému subjektu známou osobností, případně organizací. 
271 KRÁLIKOVÁ, M. Endorsement. In: Tamt., s. 134. 
272 Velká pardubická 2013: 123. Velká pardubická – iVysílání – Česká televize [online]. 13. 10. 2013 [cit. 2015-
05-14]. Dostupné z: <http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10672583033-velka-pardubicka-
2013/213471291200002-123-velka-pardubicka-s-ceskou-pojistovnou>. 
273 BESSER, V. Olga Sommerová se distancovala od podpory hnutí ANO [online]. 19. 3. 2015 [cit. 2015-05-14]. 
Dostupné z: <http://svobodneforum.cz/olga-sommerova-se-distancovala-od-podpory-hnuti-ano/>. 
274 KÁLAL, J. ANO: ‚Podporuje nás Geislerová.‘ Herečka o tom neví [online]. 21. 3. 2015 [cit. 2015-05-14]. 
Dostupné z: <http://echo24.cz/a/wiCk3/ano-podporuje-nas-geislerova-herecka-o-tom-nevi>. 
275 Tamt. 
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promyšlení své další podpory, to byl případ herce Jakuba Prachaře.
276 Výsledkem toho je, že 

v současné době
277 sekce Podporovatelé na webu hnutí ANO dokonce chybí úplně. 

4.5 Účast ve volbách 
 První volby, do nichž kandidáti hnutí ANO zasáhli, byly volby do třetiny Senátu 

konané 12. a 13. 10. 2012. Pouze jeden ze sedmi kandidujících byl členem hnutí ANO, 

všichni ostatní byli bez politické příslušnosti.
278 Ani jeden z těchto sedmi kandidátů se 

neprobojoval do druhého kola voleb, přičemž nejúspěšnější uchazečkou o post senátora byla 

Václava Domšová kandidující ve volebním obvodu č. 47 (Náchod), a to se ziskem 8,35 %.
279 

Přitom Andrej Babiš poměrně ambiciózně předpokládal, že úspěchem pro hnutí bude, 

dostane-li se do Senátu alespoň pět ze sedmi kandidátů.
280 

 Tyto senátní volby se v některých volebních obvodech konaly souběžně s celostátními 

krajskými volbami. Těch se ale hnutí ANO nezúčastnilo
281

, protože nebylo schopno nalézt 

vhodné kandidáty, a tak adekvátním způsobem sestavit kandidátní listiny. Na druhou stranu 

tehdejší manažer hnutí Richard Brabec prohlásil, že potenciálních kandidátů by mělo ANO 

dostatek, jenže hnutí si tyto konkrétní osoby nestíhá prověřovat.
282 A tak v tomto případě šla 

volební ambice stranou a hnutí se zaměřilo až na volby do Poslanecké sněmovny, které se 

měly dle řádného termínu konat v roce 2014. 

 Nestalo se nicméně tak, protože vzhledem k pádu Nečasovy vlády
283 a po následném 

působení poloúřednické vlády Jiřího Rusnoka, která nezískala důvěru a řídila tak zemi v 

                                                 
276 BESSER, V. Olga Sommerová se distancovala od podpory hnutí ANO [online]. 19. 3. 2015 [cit. 2015-05-14]. 
Dostupné z: <http://svobodneforum.cz/olga-sommerova-se-distancovala-od-podpory-hnuti-ano/>. 
277 Ověřeno k datu 14. 5. 2015. 
278 Podle článku uveřejněného na serveru iDNES.cz 1. srpna 2012 Babiš vyjednával i s bývalým šéfem Škoda 

Auto Vratislavem Kulhánkem, či s podnikatelem Tomio Okamurou, oba však jeho nabídku ke spolupráci 

odmítli. 
279 Jmenné seznamy a přehledy | volby.cz [online]. 2012 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://volby.cz/pls/senat/se1111?xjazyk=CZ&xdatum=20121012&xv=1&xt=2>. 
280 Babiš stanul v čele svého ANO 2011 a představil sedm zájemců o Senát [online]. 1. 8. 2012 [cit. 2015-05-14]. 
Dostupné z: <http://zpravy.idnes.cz/babis-v-cele-noveho-politickeho-hnuti-dwu-
/domaci.aspx?c=A120801_125833_domaci_hv>. 
281 Přesto finančně podpořilo hnutí Východočeši, které kandidovalo v Královehradeckém kraji (dokonce mu 

pomáhalo realizovat i volební kampaň), a také hnutí M.O.R. (za Morální Očistu Regionu), to se o hlasy voličů 

ucházelo ve Zlínském kraji. Babiš pak v rozhovoru pro časopis Týden uvedl, že hnutí ANO je s výsledkem voleb 

spokojeno, protože získalo čtyři mandáty v Královehradeckém kraji jako Východočeši. Z reálného hlediska se 

však v případě hnutí Východočeši jedná o samostatný politický subjekt. 
282 Babiš nemá dost lidí pro krajské volby. Zúčastní se až boje o sněmovnu [online]. 9. 3. 2013 [cit. 2015-05-14]. 
Dostupné z: <http://domaci.ihned.cz/c1-54995150-babis-nema-dost-lidi-pro-krajske-volby-zucastni-se-az-boje-
o-snemovnu>. 
283 Nečas kauzu Nagyová neustál. Končí s ním celá vláda [online]. 16. 6. 2013 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://www.lidovky.cz/klicove-jednani-koalice-sjizdeji-se-clenove-gremia-ods-ppo-/zpravy-
domov.aspx?c=A130616_212823_ln_domov_hm>. 
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demisi, se konaly již na podzim roku 2013.
284 Do těch hnutí ANO vstupovalo jako nováček, 

avšak se silným zázemím, které mu poskytovalo zásadní konkurenční výhodu. Navíc oproti 

ostatním subjektům mělo v plánu před samotnými volbami realizovat ještě seznamovací 

kampaň, takže pro něj nebylo nejmenším problémem pouze transformovat tuto kampaň 

v ostrou kampaň volební.
285 

 Výsledky těchto voleb, které se konaly 25. a 26. října 2013, byly pro hnutí ANO 

vskutku příznivé. Dosáhlo totiž na 18,65 % hlasů, což znamenalo, že získalo celkem 927 240 

platných hlasů.
286 Stalo se tak druhou nejsilnější politickou formací v zemi a naprosto 

zásadním způsobem překreslilo politickou mapu, na níž byli voliči dosud zvyklí. 

 ANO se v těchto volbách stalo nejúspěšnějším volebním subjektem ve Středočeském, 

Libereckém, Královéhradeckém a Ústeckém kraji.
287 Nejúspěšnějším kandidátem v rámci 

celého hnutí byl jeho zakladatel a předseda Andrej Babiš kandidující v hlavním městě, který 

získal celkem 18 955 preferenčních hlasů, což činilo podíl 19,62 %. Druhý nejvyšší počet 

preferenčních hlasů obdržel kandidát z Jihomoravského kraje Martin Stropnický, konkrétně 

šlo o 10 203 hlasů a podíl 10,25 %. Třetí se pak umístil s počtem 8 680 preferenčních hlasů a 

podílem 8,72 % Rostislav Vyzula. Nelze opomenout středočeského kandidáta Miloše Babiše, 

který získal 8 628 preferenčních hlasů, a to z třináctého místa kandidátní listiny.
288 S lídrem 

hnutí ale není jakkoliv spojen, jedná se pouze o shodu jmen.
289 

 Dosažený volební výsledek pro hnutí představoval celkem 47 poslaneckých 

mandátů.
290 Zaznívaly i hlasy, že vítězem voleb sice je první ČSSD, nicméně reálného 

triumfu v tomto klání dosáhlo právě ANO.
291,292 Statistický model za použití metody 

                                                 
284 Zeman oficiálně rozpustil sněmovnu. Volby budou 25. a 26. října [online]. 28. 8. 2013 [cit. 2015-05-14]. 
Dostupné z: <http://www.lidovky.cz/zeman-oficialne-rozpustil-snemovnu-volby-budou-25-a-26-rijna-pam-
/zpravy-domov.aspx?c=A130828_092811_ln_domov_jzl>. 
285 KONRÁD, J., KRÁLOVÁ, A. Předčasné volby. In: KRÁLIKOVÁ, M., ŠÍMA, P. a kol. Volební kampaně 

2013: strategie, osobnosti, rozpočty. Devět největších kampaní pod drobnohledem. Český politický marketing, 

jak jste ho ještě nepoznali. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2014. s. 25. 
286 Celkové výsledky hlasování | volby.cz [online]. 2013 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://volby.cz/pls/ps2013/ps2?xjazyk=CZ>. 
287 Počty hlasů pro strany v % (z hlasů celkem za územní celek) | volby.cz [online]. 2013 [cit. 2015-05-14]. 
Dostupné z: <http://volby.cz/pls/ps2013/ps61?xjazyk=CZ&xv=2>. 
288 Jmenné seznamy a přehledy | volby.cz [online]. 2013 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://volby.cz/pls/ps2013/ps111?xjazyk=CZ&xkraj=0&xstrana=20&xv=2&xt=3>. 
289 BARTONÍČEK, R. Babiš jde do Sněmovny s jmenovcem, prodejci aut pomohly nahoru kroužky [online]. 26. 
10. 2013 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: <http://praha.idnes.cz/druhym-babisem-ve-snemovne-bude-prodejce-
automobilu-fyy-/praha-zpravy.aspx?c=A131026_174420_praha-zpravy_bur>. 
290 Přehled zisků mandátů | volby.cz [online]. 2013 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://volby.cz/pls/ps2013/ps53?xjazyk=CZ&xv=1>. 
291 Triumf Babiše: ČSSD má méně než v minulých volbách [online]. 26. 10. 2013 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://www.novinky.cz/domaci/317383-triumf-babise-cssd-ma-mene-nez-v-minulych-volbach.html>. 
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ekologické inference
293 říká, že elektorát hnutí ANO byl v těchto volbách tvořen z největší 

části dřívějšími nevoliči a voliči bývalých vládních stran ODS, TOP 09 a VV. Zároveň ale 

nelze explicitně tvrdit, že by Babišovo hnutí přilákalo výhradně pravicové voliče, jelikož 

právě VV ve volbách v roce 2010 sbíraly podporu napříč celým politickým spektrem. ANO 

také nezískalo mnoho voličů od ČSSD.
294 To v zásadě potvrdily i další průzkumy.

295 

 Právě zmíněná ČSSD, ANO a KDU-ČSL posléze utvořily vládní koalici s většinou 

111 hlasů.
296 ČSSD v této vládě disponuje osmi zástupci, KDU-ČSL třemi ministerskými 

posty a ANO obsadilo šest svých nominantů. Konkrétně se jednalo o Andreje Babiše jako 

ministra financí a vicepremiéra pro ekonomiku, Richarda Brabce na postu ministra životního 

prostředí, Věru Jourovou na ministerstvu pro místní rozvoj
297

, Antonína Prachaře coby 

ministra dopravy298
, na ministerstvu obrany zasedl Martin Stropnický a ministryní 

spravedlnosti se stala Helena Válková
299.300 

 Volby do Evropského parlamentu, kterých se ANO taktéž zúčastnilo, se konaly ve 

dnech 23. a 24. května 2014. Se ziskem 244 501 platných hlasů a podílem 16,13 % v nich 

zvítězilo právě hnutí ANO.
301 Připsalo si tak celkem čtyři mandáty z dvaceti jedna možných, 

když se do Evropského parlamentu probojovali Pavel Telička, který byl volebním lídrem 

                                                                                                                                                         
292 ČSSD utrpěla vítězství, králem voleb je Babiš. Okamura skoro dostihl ODS [online]. 26. 10. 2013 [cit. 2015-
05-14]. Dostupné z: <http://zpravy.idnes.cz/predcasne-volby-scitani-hlasu-dkr-
/domaci.aspx?c=A131026_131945_domaci_jav>. 
293 Statistická metoda zvaná ekologická inference určuje nejpravděpodobnější strukturu voličských přesunů na 

základě rozptylu počtu hlasů pro jednotlivé strany na úrovni obcí a městských částí. Při hodnocení přesnosti se 

neuvádí statistická chyba jako u dotazníkového šetření, ale podíl všech voličů, u nichž metoda správně odhadla 

stranu v obou volbách. V České republice bývá přesnost modelu 80-90 %. Alternativní metodou odhadu 

voličských přesunů jsou dotazníková šetření, při nichž se sociologové ptají respondentů, pro koho hlasovali v 

těchto a minulých volbách. Mnozí respondenti si ovšem předchozí volbu nemusí pamatovat, případně se k ní 

z jakéhokoliv důvodu nechtějí přiznat. 
294 GREGOR, K. Babiš sebral nejvíc hlasů ODS, Okamura Věcem veřejným [online]. 29. 10. 2013 [cit. 2015-05-
14]. Dostupné z: <http://data.blog.ihned.cz/c1-61091170-babis-sebral-nejvic-hlasu-ods-okamura-vecem-
verejnym>. 
295 DOLEJŠÍ, V. Dělat z ANO pravici? To se jim může vymstít, říká sociolog [online]. 18. 2. 2015 [cit. 2015-05-
14]. Dostupné z: <http://zpravy.aktualne.cz/domaci/prokop-k-ano/r~4bc14634b74e11e490f70025900fea04/>. 
296 Přehled zisků mandátů | volby.cz [online]. 2013 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://volby.cz/pls/ps2013/ps53?xjazyk=CZ&xv=1>. 
297 Věra Jourová se v listopadu 2014 stala členkou Evropské komise, na postu ministryně ji nahradila Karla 

Šlechtová. 
298 Dlouhodobě kritizovaný Antonín Prachař byl koncem roku 2014 nahrazen Danem Ťokem. 
299 Helena Válková byla z obdobných důvodů ve své funkci v březnu 2015 nahrazena svým náměstkem 

Robertem Pelikánem. 
300 OBRAZEM: Kdo by měl zasednout v budoucí vládě? [online]. 3. 1. 2014 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/256851-obrazem-kdo-by-mel-zasednout-v-budouci-vlade/>. 
301 Volby do Evropského parlamentu v Česku vyhrálo ANO, uspěli i Svobodní [online]. 26. 5. 2014 [cit. 2015-05-
14]. Dostupné z: <http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/sledujeme-online-vysledky-voleb-do-
evropskeho-parlamentu--1354398>. 
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kandidátky, Petr Ježek, Dita Charanzová a Martina Dlabajová.
302 Telička se s 50 784 

preferenčními hlasy umístil třetí za Jiřím Pospíšilem /TOP 09/ a Janem Kellerem /ČSSD/.
303 

 Pozoruhodné bylo, že ještě před vyhlášením konečných výsledků se předseda ANO 

Andrej Babiš veřejně smířil s porážkou od TOP 09.
304 Nakonec však jeho hnutí dokázalo, i 

když jen velmi těsně, v těchto volbách zvítězit. 

 O necelého půl roku později, konkrétně ve dnech 10. a 11. října 2014, se konaly 

komunální volby, v některých volebních obvodech i volby senátní. Ve volbách do obecních a 

městských zastupitelstev ANO získalo celkem 14 494 662 platných hlasů, což mu přisoudilo 

v celkovém součtu 1 610 zastupitelských mandátů a nepočítáme-li součet výsledku 

nezávislých kandidátů, tak i percentuálně volební vítězství.305 Naopak co do počtu získaných 

mandátů ANO, nezapočtou-li se opět výsledky jasně prvních nezávislých kandidátů, obsadilo 

až šestou pozici.
306 V souladu se svou volební strategií totiž cílilo především na města, kde 

mu také ale dařilo. Dokázalo vyhrát v polovině z 26 statutárních měst, a to zejména na úkor 

druhé ČSSD. Primátorské posty drží v Praze, Brně, Ostravě, Ústí nad Labem, Českých 

Budějovicích, Pardubicích, Liberci, Děčíně a Opavě. K tomu ANO mělo dohromady 58 

starostů a bylo součástí více než 200 koalic.
307 

 Zato v senátních volbách byl výsledek poněkud odlišný. Z celkem 26 kandidátů 

ucházejících se o přízeň voličů v prvním kole
308 jich do druhého postoupilo pouze devět. Ve 

druhém kole z těchto devíti kandidátů svůj mandát získali pouze čtyři reprezentanti hnutí, 

jmenovitě šlo o Zdeňku Hamousovou, Petera Kolibu, Zuzanu Baudyšovou a Jiřího 

Hlavatého.
309 Přestože hnutí neobhajovalo v Senátu žádný post, byly to pro něj již druhé 

volby do této instituce. 

 

                                                 
302 Přednostní hlasy pro kandidáty | volby.cz [online]. 2014 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://volby.cz/pls/ep2014/ep1511?xjazyk=CZ&xstrana=16>. 
303 Jmenné seznamy | volby.cz [online]. 2014 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://volby.cz/pls/ep2014/ep2111?xjazyk=CZ&xv=2&xt=3&xstrana=0>. 
304 Eurovolby v Česku vyhrálo ANO [online]. 26. 5. 2014 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://www.novinky.cz/domaci/337291-eurovolby-v-cesku-vyhralo-ano.html>. 
305 Výsledky voleb za území | volby.cz [online]. 2014 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://volby.cz/pls/kv2014/kv1211?xjazyk=CZ&xid=1&xv=2&xdz=7&xnumnuts=0&xstat=1&xvyber=1>. 
306 Komunální volby: ANO získalo 9 krajských radnic, ODS zachraňuje Kubera [online]. 11. 10. 2014 [cit. 2015-
05-14]. Dostupné z: <http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/288915-komunalni-volby-ano-ziskalo-9-
krajskych-radnic-ods-zachranuje-kubera/>. 
307 Milníky hnutí ANO. In: ANO: Příležitost pro budoucnost. III. Celostátní sněm hnutí ANO 2011. Praha, 28. 2. 
– 1. 3. 2015. Vydalo hnutí ANO 2011, Babická 2, 149 00, Praha 4. s. 9. 
308 Přehledy – kandidáti dle navrhující strany | volby.cz [online]. 2014 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://www.volby.cz/pls/senat/se1215?xjazyk=CZ&xdatum=20141010&xobvod=0&xstrana=768&xv=1>. 
309 Jmenné seznamy a přehledy | volby.cz [online]. 2014 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://www.volby.cz/pls/senat/se1111?xjazyk=CZ&xdatum=20141010&xv=2&xt=2>. 
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5 Úsvit přímé demokracie 
 Druhým výrazným subjektem, který zahájil svou činnost s cílem účastnit se 

předčasných voleb do PS PČR 2013, byl Úsvit přímé demokracie. Spolu s hnutím ANO ho 

spojuje celá řada faktů. Nejasnosti okolo jeho vzniku, na české poměry zčásti neobvyklé 

programové cíle, ale také nezaměnitelný předseda a lídr v jedné osobě. Jak se toto hnutí 

zapsalo na české politické scéně? 

5.1 Vznik a vývoj 
 Úsvit přímé demokracie byl bezesporu dalším novým politickým projektem, který si 

hlasitě řekl o slovo. Podle Rejstříku politických stran a hnutí byl ustaven 19. června 2013.
310 

Založil ho podnikatel a tehdejší senátor Tomio Okamura. 

 Ten sice ještě v únoru 2013 soustavně odmítal, že by chtěl zakládat jakoukoliv 

politickou stranu, být jejím předsedou, či se dokonce stát premiérem. Na svém blogu občany 

pouze vyzýval k tomu, aby převzali odpovědnost do svých rukou: „Vy, přátelé a občané, vy, 

prosím, zakládejte v regionech své strany a hnutí. Jsem připraven Vás podpořit, pokud se 

shodneme alespoň na jediné principiální myšlence – na tom, že se v první fázi pokusíme 

prosadit zákon o referendu, ve kterém by se pak hlasovalo o změně ústavy a politického 

systému směrem k posílení přímé demokracie.“
311 Nicméně v květnu téhož roku vyšla na 

veřejnost zpráva, že Okamura žádá o registraci nového subjektu
312 a v červnu se již objevila 

informace o schválení registrace a o úspěšném zápisu tohoto hnutí.
313 

 Tomio Okamura nicméně v květnu na svém blogu myšlenkově obrátil a hájil ideu 

založení nového politického subjektu, přičemž kritizoval reakce některých komentátorů a 

politiků: „Negativní, zlá reakce politiků a médií na založení hnutí Úsvit přímé demokracie se 

dala čekat. Samozřejmě to, že ze mě část médií udělá fašistu, protože úsvit má v názvu nějaká 

řecká strana
314

, to mě vážně nenapadlo, ale fantazii komentátorů se u nás meze nekladou.“
315 

                                                 
310 Seznam politických stran a hnutí – Ministerstvo vnitra České republiky [online]. 14. 5. 2014 [cit. 2015-05-14]. 
Dostupné z: <http://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran/Vypis_Rejstrik.aspx?id=392>. 
311 OKAMURA, T. Změna – Tomio Okamura (blog.idnes.cz) [online]. 26. 2. 2013 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 
<http://okamura.blog.idnes.cz/c/323351/Zmena.html>. 
312 Okamura žádá o registraci hnutí Úsvit přímé demokracie [online]. 13. 5. 2013 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/okamura-zada-o-registraci-hnuti-usvit-prime-
demokracie/r~i:article:779502/>. 
313 OKAMURA, T. Ministerstvo zaregistrovalo hnutí Úsvit přímé demokracie | Úsvit přímé demokracie Tomia 

Okamury [online]. 20. 6. 2013 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: <http://www.hnutiusvit.cz/novinky/ministerstvo-
zaregistrovalo-hnuti-usvit-prime-demokracie/>. 
314 Zde v narážce Okamura zmiňuje krajně pravicovou řeckou politickou stranu Zlatý úsvit (Χρυσή Αυγή – 
Chrysi Avgi), která se hlásí k neonacistickým a fašistickým idejím. 
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 Hnutí jako takové si klade za úkol snahu spojovat osobnosti napříč politickým 

spektrem, osobnosti z kulturního a společenského života s cílem kandidovat do Poslanecké 

sněmovny i Senátu pro získání ústavní většiny umožňující změnu Ústavy dle vize popsané 

v knize Úsvit
316.317 Autor této knihy, ekonom Pavel Kohout, se později s hnutím rozešel, 

protože odmítal výroky lídra týkající se řešení problematiky nepřizpůsobivých občanů.318 

 Ústřední postavou hnutí Úsvit byl již od počátku bezesporu její lídr a předseda Tomio 

Okamura. Byl totiž nejen nosným pilířem volebních kampaní, ale dokonce své jméno 

inkorporoval do celého názvu hnutí. To po určitou dobu neslo název Úsvit přímé demokracie 

Tomia Okamury. Dá se říci, že tento název vykazoval jistou míru autokratičnosti, a i proto, že 

se původně mělo jednat o marketingový tah, který svůj účel splnil
319

, bylo přikročeno 

k modifikaci názvu. Od 2. června 2014 neslo hnutí název Úsvit přímé demokracie.320,321 

 Daný fakt bezesporu jen podtrhuje důležitost vůdce hnutí a mělo za cíl svým 

způsobem zdůraznit autenticitu propojení Úsvitu a právě osoby jejího předsedy. V tomto 

duchu s osobou předsedy pracoval i marketingový tým při volební kampani, která byla 

vystavěna právě výlučně na jeho osobnosti. Tento politik, někdy označovaný za 

kontroverzního, a zároveň self-made man spolu se svým jasným a silným životním příběhem 

působil na voliče jako dostatečně atraktivní objekt.
322 

 Úsvit představil i své logo, které v průběhu času doznalo jistých změn. První verze 

využívala názvu subjektu umístěného v logotypu, přičemž zelená spodní linka měla 

představovat horizont, žlutý oblouk poté zářící slunce.
323 Tuto verzi používanou jen krátce 

                                                                                                                                                         
315 OKAMURA, T. Proč chtít skutečnou demokracii – Tomio Okamura (blog.idnes.cz) [online]. 10. 5. 2013 [cit. 
2015-05-14]. Dostupné z: <http://okamura.blog.idnes.cz/c/338639/Proc-chtit-skutecnou-demokracii.html>. 
316 Anotace danou knihu charakterizuje takto: „Kritika současného politického systému. Původ a zdroj jeho 

nedostatků - korupce, rozpočtového populismu, vedoucího k rostoucímu zadlužení veřejných financí, nestability 

vlád vzniklých z voleb organizovaných na principu poměrného zastoupení, programové indiference politických 

stran a nadměrné moci jejich aparátů - nalézá autor v chybně napsané ústavě. Začátek nápravy pak vidí v její 

změně.“ 
317 Stanovy politického hnutí Úsvit přímé demokracie [online]. 2014 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://www.hnutiusvit.cz/wp-content/uploads/2013/04/stanovy2014.pdf>. s. 1. 
318 Okamura přišel o svého ekonomického guru Kohouta [online]. 18. 9. 2013 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://www.novinky.cz/domaci/313647-okamura-prisel-o-sveho-ekonomickeho-guru-kohouta.html>. 
319 LANG, V. Úsvit už je jen přímé demokracie, ne Tomia Okamury [online]. 10. 6. 2014 [cit. 2015-05-14]. 
Dostupné z: <http://www.novinky.cz/domaci/338894-usvit-uz-je-jen-prime-demokracie-ne-tomia-
okamury.html>. 
320 Seznam politických stran a hnutí – Ministerstvo vnitra České republiky [online]. 14. 5. 2014 [cit. 2015-05-14]. 
Dostupné z: <http://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran/Vypis_Historie.aspx?id=392&typ=1>. 
321 Pozoruhodné je, že subjekt tento zkrácený název nesl již v sobě svého vzniku, tedy od 20. června 2013 do 3. 

července 2013. Pak se do názvu přidalo jméno předsedy hnutí a to vymizelo právě ve zmíněné datum 2. června 

2014. 
322 KOŽUŠNÍKOVÁ, L. Role lídrů v kampaních. In: KRÁLIKOVÁ, M., ŠÍMA, P. a kol. Volební kampaně 

2013: strategie, osobnosti, rozpočty. Devět největších kampaní pod drobnohledem. Český politický marketing, 
jak jste ho ještě nepoznali. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2014. s. 48. 
323 Viz Obrázek 7: Původní logo hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury. 
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nahradila modifikovaná podoba, která zachovává základní piktogram, pouze graficky mění 

styl a barevnost oblouku. Název hnutí je oproti první verzi umístěn mimo logo, ale zůstává 

jeho součástí.
324 

 Z hlediska organizačního pak platí, že statutárním orgánem hnutí je předseda, a to 

společně s výkonným tajemníkem. Tuto funkci vykonává Jan Zilvar. Hnutí aktuálně podléhá 

třetí modifikované verzi svých stanov.
325 

 Podle nich je předseda hnutí zároveň i jeho mluvčím, řídí činnost hnutí a rozhoduje o 

všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny jinému orgánu. Zároveň plní usnesení konference 

hnutí, jakožto nejvyššího orgánu tvořeného členy hnutí, a odpovídá jí za svou činnost. Vedle 

toho má všeobecnou odpovědnost za činnost subjektu mezi jednotlivými zasedáními 

konference. Funkční období předsedy, stejně jako tajemníka, je pětileté.
326 

 Hnutí bylo nejvíce rozklíženo poněkud turbulentními vnitřními událostmi roku 2015. 

Nejprve byl v lednu poslanci odvolán dosavadní předseda čtrnáctičlenného poslaneckého 

klubu Radim Fiala327
. Údajnými důvody pro tento krok měla být jeho utajená spolupráce 

s prezidentem Milošem Zemanem, a také neformální a kamarádské vztahy se zástupci jiných 

politických stran. Na jeho místo tak nastoupil dosavadní místopředseda klubu Marek Černoch. 

Novou místopředsedkyní se stala Jana Hnyková, druhým místopředsedou pak Petr Adam. 

Marek Černoch získal těsnou většinu osmi hlasů, Okamura dle svých slov hlasoval naopak 

právě pro Fialu.328 

 Poslanci a předsednictvo se poté dohodli na rozdělení hnutí a zároveň na vzniku nové 

politické strany. Okamura se k tomuto kroku svých kolegů vyjádřil jako k pokusu o likvidaci 

Úsvitu. Nová strana by podle poslanců měla hájit národní zájmy a spolupracovat s 

francouzskou krajně pravicovou Národní frontou. Černochovi měla vadit i situace okolo 

                                                 
324 Viz Obrázek 8: Aktuální logo hnutí Úsvit přímé demokracie. 
325 Seznam politických stran a hnutí – Ministerstvo vnitra České republiky [online]. 14. 5. 2014 [cit. 2015-05-14]. 
Dostupné z: <http://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran/Vypis_Historie.aspx?id=392&typ=1>. 
326 Stanovy politického hnutí Úsvit přímé demokracie [online]. 2014 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://www.hnutiusvit.cz/wp-content/uploads/2013/04/stanovy2014.pdf>. s. 3-4. 
327 Radim Fiala byl v letech 1998-2012 členem ODS. Ve volbách do Poslanecké sněmovny 2010 kandidoval v 

Olomouckém kraji jako dvojka kandidátky Občanských demokratů, a na rozdíl od lídra Ivana Langera se tehdy 

do sněmovny dostal. Byl také mezi takzvanými rebely ODS, kteří nehlasovali pro vládní balíček daňových 

změn. V říjnu 2012 členství v ODS ukončil a do konce volebního období působil jako nezařazený poslanec. V 

roce 2013 vstoupil do Úsvitu. 
328 Úsvit odvolal šéfa poslanců Fialu, vadila jeho spolupráce se Zemanem [online]. 20. 1. 2015 [cit. 2015-05-14]. 
Dostupné z: <http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/298786-usvit-odvolal-sefa-poslancu-fialu-vadila-jeho-
spoluprace-se-zemanem/>. 
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nízkého počtu členů, kdy Úsvit sice reprezentuje čtrnáct poslanců, ale členů má hnutí pouze 

devět.
329 

 Pro vznik nové strany se vyslovila většina předsednictva, proti byl předseda Okamura, 

který vzniklou situaci označil za puč, který byl dokonán. Zároveň vyzval nespokojené členy 

poslaneckého klubu, aby složili mandát a hnutí opustili. Dle něj nespokojenci stáhli své 

podpisy z návrhu nových stanov, které by nábor členů do budoucna umožnily. Kritizoval je 

také za to, že nechtěli přijmout dva aktuální zájemce. Nespokojení poslanci ale Okamurův 

návrh na přijetí dotyčný dvou uchazečů označili za účelový. Dle nich stále stanovy obsahují 

body, s nimž nesouhlasí. Konkrétně se má jednat o pětiletý mandát předsedy hnutí, který je po 

tuto dobu prakticky neodvolatelný a také možnost bez jakékoliv kontroly manipulovat 

s částkami do deseti milionů korun.
330 

 Tím se roztočila spirála vzájemných konfliktů, útoků a výpadů. V zásadě se díky tomu 

vykrystalizovaly dva tábory: předseda Okamura a Radim Fiala versus všichni ostatní. 

Vzhledem k nejasnostem ve financování hnutí, nepřehledností situace a nemožností seznámit 

se s výsledky kontroly účetnictví v březnu vystoupil i z poslaneckého klubu i poslanec Milan 

Šarapatka
331 a později v dubnu i poslanec Karel Pražák.

332 Výsledkem toho pak byly nepříliš 

ideální vzájemné vztahy a rozklížené hnutí. 

 Pořad Reportéři ČT navíc v březnu 2015 přišel s informacemi přibližujícími nejasnosti 

okolo financování hnutí. Finance za PR služby měly dle tohoto zjištění putovat k firmám, 

které doporučil Tomio Okamura. Navíc s těmito firmami komunikoval pouze on sám. 

Výsledkem měly být nadstandardní platby, smlouvy bez stanovené ceny a oficiální sídlo i ve 

zchátralém domku využívaném bezdomovci.
333 

 Některá média pak po těchto událostech začala tuto situaci nazývat jako soumrak 

Úsvitu.
334 Hnutí se nadále nerozpadlo a funguje. Poslanci, kteří zastávali opoziční názory vůči 

předsedovi Úsvitu, nadále pod hlavičkou Úsvitu vystupují a přispívají na jeho web, stejně 

                                                 
329 Poslanci Úsvitu založí novou stranu. Je to likvidace hnutí, tvrdí Okamura [online]. 10. 2. 2015 [cit. 2015-05-
14]. Dostupné z: <http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/301167-poslanci-usvitu-zalozi-novou-stranu-je-to-
likvidace-hnuti-tvrdi-okamura/>. 
330 Puč dokonán dle Okamury, Úsvit odsouhlasil novou stranu [online]. 24. 2. 2015 [cit. 2015-05-14]. Dostupné 

z: <http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/302707-puc-dokonan-dle-okamury-usvit-odsouhlasil-novou-stranu/>. 
331 Zatmění Úsvitu: Poslanecký klub opouští i Šarapatka [online]. 25. 3. 2015 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/305896-zatmeni-usvitu-poslanecky-klub-opousti-i-sarapatka/>. 
332 Drolení Úsvitu pokračuje, z jeho klubu vystoupil Pražák [online]. 2. 4. 2015 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/306758-droleni-usvitu-pokracuje-z-jeho-klubu-vystoupil-prazak/>. 
333 Úsvit dával miliony za PR firmě, která sídlí v chatrči s bezdomovci [online]. 23. 3. 2015 [cit. 2015-05-14]. 
Dostupné z: <http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/305708-usvit-daval-miliony-za-pr-firme-ktera-sidli-v-
chatrci-s-bezdomovci/>. 
334 Soumrak Úsvitu Tomia Okamury: Po roce ve Sněmovně přišel puč [online]. 2015 [cit. 2015-05-14]. Dostupné 

z: <http://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/grafika-soumrak-usvitu-tomia-
okamury/r~76180f04b12611e486b9002590604f2e/v~rozcestnik/>. 
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jako Tomio Okamura.335 Ten ovšem již není členem poslaneckého klubu a stejně jako Radim 

Fiala a poslanci Šarapatka s Pražákem působí jako nezařazení poslanci.336 

5.2 Programové ukotvení 
 Úsvit se ve svých stanovách profiluje jako subjekt, který proklamuje nutnost 

novelizace Ústavy ČR, jejímž cílem by mělo bát zastavení politického marasmu a zároveň i 

posílení prvků přímé demokracie. 

 Jako klíčové priority si hnutí stanovuje (1) zavedení přímé volby poslanců, starostů a 

hejtmanů, (2) prosazení zákona o referendech, ta by občanům dle představ Úsvitu umožnila 

vymoci si žádané změny, zejména možnost pomocí referenda prosadit, upravit či naopak 

zablokovat zákon, (4) odvolatelnost politiků prostřednictvím referenda, (5) ústavní brzdu 

bránící dalšímu neopodstatněnému zadlužování státu s cílem vyrovnaných státních rozpočtů 

s legislativou podle švýcarského vzoru a (6) oddělení moci zákonodárné od moci výkonné 

posílením role přímo voleného prezidenta a zároveň referendem odvolatelného prezidenta na 

úroveň kompetencí dnešního premiéra.
337 

 Programové teze uvedené na webu hnutí uvozuje shrnující apel, na nějž Úsvit klade 

hlavní důraz. Fakticky si žádá zásadní ústavní, politické a legislativní změny, bez nichž, dle 

Úsvitu, nebude mít tato země ani její občané úspěšnou budoucnost. A pokračuje: 

„Považujeme za nutné ukončit demo-demokracii, ve které vládnou kmotrovské stranické 

mafie. Falešné hry politických stran na levici a pravici přivedly naši republiku do bludného 

kruhu ekonomické krize, hlubokých dluhů a vysokých daní. Musíme prosadit změny, které 

vrátí občanům důvěru v demokracii. Změny, které vrátí smysl „férovému“ podnikání a poctivé 

práci. Lidé musí znovu vědět, že za své daně dostanou důstojnou penzi, vzdělání, zdravotní a 

sociální péči. Stát bude garantem jejich bezpečí a strážcem práva a svobody. Nestačí jen 

brečet a nadávat. Najděme společně odvahu a změňme naši budoucnost.“
338 

 Je zde patrný akcent na silné vymezení se vůči stávajícímu stavu a vůči politickým 

oponentům, kdy se v zásadě na velmi malém prostoru shrnují široká témata. Ta jsou 

v programových tezích dále blíže definována, jejich jádro tvoří (1) snaha o radikální změnu 

politického systému, prosazování přímé demokracie s odvolatelností politiků, (2) osobní, 

hmotná a trestní odpovědnosti politiků, (3) prosazení zákona o prokázání původu majetku, (4) 
                                                 
335 Novinky | Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury [online]. 2015 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://www.hnutiusvit.cz/kategorie/novinky/>. 
336 Nezařazení [online]. 2015 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: <http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=5601>. 
337 Stanovy politického hnutí Úsvit přímé demokracie [online]. 2014 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://www.hnutiusvit.cz/wp-content/uploads/2013/04/stanovy2014.pdf>. s. 1. 
338 Program hnutí | Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury [online]. 17. 4. 2013 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://www.hnutiusvit.cz/program-hnuti/>. 
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konec zvyšování daní, (5) vytváření nových pracovních míst – podpoříme proto podnikatele a 

živnostníky, (6) vymezení se vůči dalšímu okrádání občanů lichvářskou a exekutorskou mafií, 

(7) důraz na právo a spravedlnost, (8) odmítání drahého a nefunkčního sociálního systému, ale 

prosazování systému podporujícího všechny slušné lidi – seniory, rodiny s dětmi, zdravotně 

postižené občany i děti ohrožené bídou, (9) budoucnost bez dluhů a (10) vnímání ČR nikoliv 

jako provincie EU.339 Na tyto body pak navazuje podrobný celkový program. 

 Zároveň se však profiluje antiislámsky, až xenofobně. Spolu s ODS jeho představitelé 

demonstrovali proti islámu na akci iniciativy Islám v ČR nechceme.340 Sám Okamura 

prohlásil, aby lidé venčili prasata kolem mešit a aby nekupovali kebaby, mobilní telefony ani 

jiné zboží, které muslimové prodávají. Je to dle jeho názoru vedlejší zdroj financování 

rozmachu islámu.
341 

 Dále tvrdí, že by lidé neměli volit nikoho, kdo slibuje přistěhovalcům výhody. Už 

dříve také Okamura prohlásil, že by se cizinci po ztrátě práce měli vrátit do vlasti a neměli by 

parazitovat na českém sociálním systému. Zároveň ale deklaroval, že rozhodně není xenofob, 

přestože již několikrát pronesl velmi kontroverzní výroky právě o cizincích v ČR nebo o 

Romech.342 

 Mimoto navštívil vězně odsouzeného za rasově motivovaný trestný čin vraždy.
343 O 

nacistickém koncentračním táboře v Letech na Písecku, ve kterém za druhé světové války 

zahynuly stovky Romů, prohlásil, že šlo o pracovní tábor pro lidi, kteří se vyhýbali řádné 

práci. Řekl, že v táboře nebyl nikdo nikdy zabit – lidé dle něj umírali v důsledku staroby a 

chorob, které do tábora přivlekli kvůli svému předchozímu kočovnému stylu života.
344 

Přestože na něj bylo podáno trestní oznámení, za tyto výroky nakonec stíhán nebyl.345 

                                                 
339 Program hnutí | Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury [online]. 17. 4. 2013 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://www.hnutiusvit.cz/program-hnuti/>. 
340 ODS si podala ruku s Úsvitem. Společně demonstrovaly proti islámu [online]. 16. 1. 2015 [cit. 2015-05-14]. 
Dostupné z: <http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/298443-ods-si-podala-ruku-s-usvitem-spolecne-
demonstrovaly-proti-islamu/>. 
341 ELIÁŠOVÁ, K. Extremisté se obrací proti islámu, Okamura vyzval k venčení prasat před mešitou [online]. 3. 
1. 2015 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: <http://www.lidovky.cz/extremiste-se-obraci-proti-islamu-okamura-
vyzval-k-venceni-prasat-pred-mesitou-g03-/zpravy-domov.aspx?c=A150103_164705_ln_domov_ele>. 
342 Choďte venčit prasata kolem mešit, vyzývá Okamura [online]. 3. 1. 2015 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://zpravy.aktualne.cz/domaci/okamura-chodte-vencit-prasata-kolem-mesit-nekupujte-
kebaby/r~4cd0f8a4935811e4a7d8002590604f2e/>. 
343 Okamura přijel za vrahem do vězení. Opět populismus, kroutí hlavou Dienstbier [online]. 24. 1. 2014 [cit. 
2015-05-14]. Dostupné z: <http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/259660-okamura-prijel-za-vrahem-do-
vezeni-opet-populismus-krouti-hlavou-dienstbier/>. 
344 Okamura popřel romský koncentrák. Hanebnost na úrovni zločinu, reagují politici [online]. 4. 8. 2014 [cit. 
2015-05-14]. Dostupné z: <http://www.lidovky.cz/hanebnost-na-urovni-zlocinu-rika-kalousek-k-okamurovo-
popreni-holocaustu-1tg-/zpravy-domov.aspx?c=A140803_120959_ln_domov_sk>. 
345 Policie nebude stíhat Okamuru za výroky o koncentračním táboře v Letech [online]. 14. 11. 2014 [cit. 2015-
05-14]. Dostupné z: <http://zpravy.idnes.cz/tomio-okamura-vyroky-lety-u-pisku-zprosteni-viny-fsf-
/domaci.aspx?c=A141114_105410_domaci_aba>. 
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5.3 Lídr a členové hnutí 
 Lídr a předseda Tomio Okamura346 je českým podnikatelem a politikem s moravsko-

japonsko-korejskými kořeny. Narodil se 4. července 1972 v Tokiu. Jeho matka byla Češkou, 

otec japonsko-korejského původu. Jako podnikatel se orientoval na oblast cestovního ruchu a 

stanul kupříkladu i v prezidiu Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.347,348 

 Okamura se na základě své popularity ucházel o mandát jako nezávislý kandidát ve 

volbách v roce 2012 do Senátu. Ve zlínském volebním obvodu č. 80 zvítězil v prvním kole 

s 30,27 %, v kole druhém poté porazil svého protikandidáta Stanislava Mišáka /ČSSD/ a se 

ziskem 66,23 % usedl do horní komory Parlamentu.
349 

 Ještě předtím ale střídavě potvrzoval a vyvracel svou možnou kandidaturu na post 

prezidenta ČR. Již v roce 2011 v médiích připustil, že by se této volby mohl zúčastnit, v lednu 

2012 zase tuto zprávu dementoval. V červnu téhož roku přemýšlel o spojení s kandidaturou 

do Senátu. Po vítězství v senátních volbách povzbuzen tímto výsledkem
350 kandidaturu na 

prezidenta skutečně 20. října ohlásil, kandidátní listinu s peticí obsahující více než 63 000 

podpisů podal navrhující občan S. Brunclík 6. listopadu. Ministerstvo vnitra ale Okamurovu 

kandidaturu odmítlo s odůvodněním, že petiční arch s podpisy vykazuje velkou chybovost, na 

jejímž základě počet uznaných podpisů klesl pod zákonnou hranici 50 000.351 Přesto ještě 

před konečným verdiktem Okamura odstartoval volební kampaň
352

, nicméně se svým 

odvoláním k Ústavnímu soudu neuspěl a voleb se tak nezúčastnil.
353 

 Okamura mimo jiné před prezidentskou kandidaturou uvedl, že jeho cílem není funkce 

sbírat, ale funkce a silný mandát jsou prostředkem, jak realizovat své vize pro republiku.
354 Již 

                                                 
346 Hnutí Úsvit bylo opakovaně žádáno o rozhovor s Tomiem Okamurou, avšak dosud nebylo ani v jednom 
případě vyhověno. 
347 Blog.iDnes.cz | Tomio Okamura [online]. 2015 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://okamura.blog.idnes.cz/>. 
348 TOMIO OKAMURA | O mně [online]. 2011 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: <http://www.tomio.cz/o-mne/>. 
349 Výsledky hlasování | volby.cz [online]. 2012 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=20121012&xobvod=80>. 
350 Okamura kandiduje na prezidenta, povzbudily ho senátní volby [online]. 20. 10. 2012 [cit. 2015-05-14]. 
Dostupné z: <http://www.denik.cz/z_domova/nove-zvoleny-senator-tomio-okamura-ma-ambice-stat-se-
prezidentem-20121020.html>. 
351 FRANKO, T., NOVÁČKOVÁ, E., ŠEDO, J. Nominace kandidátů, průběh a výsledky voleb. In: ŠEDO, J. 

(ed.). České prezidentské volby v roce 2013. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 
2013. s. 40-41. 
352 Hledá se prezident: Lesk a bída kampaně. Okamura nasadil i imitátora [online]. 22. 3. 2013 [cit. 2015-05-
14]. Dostupné z: <http://zpravy.idnes.cz/hleda-se-prezident-prezidentske-volby-dhz-
/domaci.aspx?c=A130321_145757_domaci_jav>. 
353 Ústavní soud definitivně zamítl všechny Okamurovy stížnosti [online]. 10. 1. 2013 [cit. 2015-05-14]. Dostupné 

z: <http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/210366-ustavni-soud-definitivne-zamitl-vsechny-okamurovy-stiznosti/>. 
354 Okamura kandiduje na prezidenta, povzbudily ho senátní volby [online]. 20. 10. 2012 [cit. 2015-05-14]. 
Dostupné z: <http://www.denik.cz/z_domova/nove-zvoleny-senator-tomio-okamura-ma-ambice-stat-se-
prezidentem-20121020.html>. 
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začátkem roku 2013 však uvedl, že i přes svou neúčast v prvních přímých prezidentských 

volbách hodlá v roce 2018 na post hlavy státu kandidovat znovu.
355 V říjnu téhož roku potom 

deklaroval, že nemá v úmyslu být senátorem, protože prosazení přímé demokracie a dalších 

programových priorit hnutí se mu jako jedinci v Senátu nemůže podařit.
356 Díky účasti Úsvitu 

v Poslanecké sněmovně tak na svou funkci senátora zhruba po roce rezignoval.357 

 Výsledek Úsvitu v PS PČR šel pravděpodobně ruku v ruce s vysokou míry 

Okamurovy popularity. Zářijový výzkum volební popularity realizovaný agenturou STEM mu 

přisoudil 46 %, což znamenalo třetí místo za Jiřím Rusnokem, premiérem překlenovací vlády 

v demisi a Michalem Haškem, tehdy 1. místopředsedou ČSSD.
358 O měsíc později si ve 

výzkumu téže agentury vysloužil se 49 % prvenství.
359 V průzkumu CVVM týkajícím se 

důvěry vybraným politikům obsadil v září 2013 druhé místo, a to se ziskem 44 %.
360 Daná 

data jen potvrzují skutečnost, že se Okamura těšil nadprůměrné popularitě. 

 V rámci Facebooku si nelze nevšimnout toho, že diskuse v komentářích nejen na 

stránce Úsvitu, ale zejména Tomia Okamury, byly proslulé zapáleností právě Okamurových 

fanoušků a minimálně stránka lídra hnutí se vyznačovala jistou mírou cenzury ze strany 

správců stránky.
361 Fanoušci předsedy hnutí byli jednoznačně jedním z klíčových elementů, o 

který se mohl v rámci nejen své kampaně, ale uvádění značky Úsvitu na trh spolehlivě opírat. 

 Okamura tohoto elementu proto také využíval, když například velmi aktivně vyzýval 

své přívržence k e-mailovým útokům na novináře, kteří Úsvit ve svých článcích podrobovali 

kritice.362 Předseda hnutí měl taktéž hlavní slovo v rámci kampaně, i když Úsvit měl 

ustavenou funkci volebního manažera. Tento volební manažer pak postupem času během 

                                                 
355 Na prezidenta budu kandidovat znovu, slíbil Okamura [online]. 30. 1. 2013 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Na-prezidenta-budu-kandidovat-znovu-slibil-Okamura-261319>. 
356 VÍTKOVÁ, N. Mým cílem není být senátor, říká lídr Úsvitu Tomio Okamura [online]. 2. 10. 2013 [cit. 2015-
05-14]. Dostupné z: <http://zpravy.idnes.cz/predvolebni-chat-tomio-okamura-usvit-dw5-
/domaci.aspx?c=A130926_144944_domaci_jw>. 
357 Tomio Okamura: Neslíbil jsem, že budu šest let senátorem [online]. 29. 10. 2013 [cit. 2015-05-14]. Dostupné 

z: <http://www.denik.cz/z_domova/okamura-neslibil-jsem-ze-budu-sest-let-senatorem-20131029.html>. 
358 Popularita politiků – STEM – Středisko empirických výzkumů [online]. 19. 9. 2013 [cit. 2015-05-14]. 
Dostupné z: <http://www.stem.cz/clanek/2777>. 
359 Popularita lídrů – STEM – Středisko empirických výzkumů [online]. 21. 10. 2013 [cit. 2015-05-14]. Dostupné 

z: <http://www.stem.cz/clanek/2857>. 
360 Důvěra vybraným politikům [online]. 1. 10. 2013 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7066/f3/pi131001.pdf>. 
361 KOMÍNEK, K. Sociální sítě. In: In: KRÁLIKOVÁ, M., ŠÍMA, P. a kol. Volební kampaně 2013: strategie, 

osobnosti, rozpočty. Devět největších kampaní pod drobnohledem. Český politický marketing, jak jste ho ještě 

nepoznali. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2014. s. 97. 
362 FAJNOR, J. Nenapíšete-li to hezky, vypořádají se s vámi mí čtenáři, varoval Okamura redaktorku [online]. 
27. 9. 2013 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: <http://domaci.ihned.cz/c1-60880990-nenapisete-li-to-hezky-
vyporadaji-se-s-vami-mi-ctenari-varoval-okamura-redaktorku>. 
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kampaně přebíral více rozhodovacích pravomocí. Přesto platilo, že lídr mohl kdykoliv využít 

svého práva veta, a to i při strategických rozhodnutích o podobě kampaně.
363 

 Z pohledu členské základny se Úsvit oproti ostatním politickým subjektům, které byly 

vidět, taktéž poměrně zásadním způsobem lišil. Zásadním momentem byl počet členů, kterých 

bylo v době předčasných voleb 9.
364 Tento stav přetrvával až do současnosti a stal se i jednou 

z rozbušek výše popsaného rozkolu v hnutí. Tajemník Úsvitu tento stav v minulosti 

odůvodňoval tím, že cílem rozhodně nebylo mít v hnutí takzvané „velrybáře“, tedy lidi, kteří 

účelově navyšují členskou základnu.
365 Poslanci Úsvitu, kteří deklarovali záměr založit novou 

politickou stranu, však s přijímáním nových členů počítají.
366 

 Stanovy Úsvitu hovoří o tom, že členem hnutí může být občan starší 18 let. Prvními 

členy hnutí se stali členové přípravného výboru. Vedle práv a povinností, jimiž je člen Úsvitu 

vázán, také stanovy definují podmínky vyloučení. Člen je vyloučen, jestliže porušil stanovy, 

poškodil či ohrozil pověst hnutí, uvedl ve své přihlášce nepravdivé údaje, případně byl po dni 

vzniku členství pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin.
367 

5.4 Volební kampaň 
 Hnutí Úsvit se ve své volební kampani muselo opírat o zcela odlišná východiska, nežli 

ANO. Byť se také jednalo u subjekt, který se o přízeň voličů ve volbách do PS PČR ucházel 

poprvé, nemělo zdaleka tak velkorysé podmínky jako právě ANO. 

 Vzhledem k předvolebním preferencím hnutí bylo jasné, že jeho cíl je zřejmý – 

proniknout do PS. Hnutí mělo sice omezený rozpočet, ale zase viditelného lídra. Přirozeně se 

pak nabízí otázka, proč této konstelace nevyužít ve vlastní prospěch. Právě proto hnutí 

postavilo svou kampaň výhradně na Tomiu Okamurovi, jemuž byla do úst vložena líbivá 

                                                 
363 KOŽUŠNÍKOVÁ, L. Role lídrů v kampaních. In: KRÁLIKOVÁ, M., ŠÍMA, P. a kol. Volební kampaně 

2013: strategie, osobnosti, rozpočty. Devět největších kampaní pod drobnohledem. Český politický marketing, 

jak jste ho ještě nepoznali. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2014. s. 52. 
364 VÁLKOVÁ, H. Počet členů ANO strmě roste, Okamurův Úsvit zamrzl na devíti členech [online]. 11. 4. 2014 
[cit. 2015-05-14]. Dostupné z: <http://zpravy.idnes.cz/pocty-clenu-politickych-stran-usvit-dvs-
/domaci.aspx?c=A140409_171109_domaci_hv>. 
365 VÁLKOVÁ, H. Stranám prudce ubývají členové, brzy mohou mít existenční potíže [online]. 5. 4. 2015 [cit. 
2015-05-14]. Dostupné z: <http://zpravy.idnes.cz/pocet-clenu-cxz-
/domaci.aspx?c=A150401_183007_domaci_hv>. 
366 MARTINEK, J. Stranám utíkají i vymírají členové po tisících [online]. 12. 4. 2015 [cit. 2015-05-14]. 
Dostupné z: <http://www.novinky.cz/domaci/366738-stranam-utikaji-i-vymiraji-clenove-po-tisicich.html>. 
367 Stanovy politického hnutí Úsvit přímé demokracie [online]. 2014 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://www.hnutiusvit.cz/wp-content/uploads/2013/04/stanovy2014.pdf>. s. 1-2. 
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hesla. Ta byla následně zveřejňována skrze méně nákladné komunikační kanály jako 

například Facebook, a také použita v rámci meetingů na náměstích či v divadlech.368 

 To, co Úsvit z hlediska konstrukce volební kampaně naprosto odlišuje od ANO, je 

vyšší míra liknavosti a menší systematičnost, což se fakticky viditelně promítlo i do samotné 

předvolební přípravy. Na jaře 2013 si totiž hnutí externě zadalo dva průzkumy věnující se 

volebnímu potenciálu, cílovým skupinám a vnímání ústřední postavy, tedy předsedy 

Úsvitu.
369 Podle volebního manažera si hnutí nechalo radit pouze v otázce billboardů, kdy 

agentura Úsvitu poskytovala oponenturu.
370 

 I přes nižší míru dynamičnosti kampaně a implementace výsledků průzkumů do praxe 

kampaní však i Úsvit dokázal ze zadaného průzkumu vytipovat své potenciální voliče, jimiž 

byli především nespokojení lidé chtějící změnu. Jistou výhodou pak pro Úsvit mohlo být 

provázání kampaně k předčasným volbám s proběhlou roadshow Tomia Okamury jakožto 

(neúspěšného) prezidentského kandidáta.
371 

 Na vizuálech se vedle jednotlivých kandidátů objevoval i předseda hnutí. Leták 

prezentoval hlavní programové priority, následně rozšiřovaný dopis nabádal voliče k tomu, 

jakým způsobem mají upravit svůj hlasovací lístek. Dané vizuály nebyly svým způsobem 

nikterak inovativní a průlomové, nicméně svůj účel pravděpodobně splnily.
372,373 Stejně jako 

spoty prezentované na oficiálním YouTube kanálu.
374 

 Úsvit svou roli nového hráče snažícího se proniknout do PS považoval za určitou 

výhodu. I díky zkrácení volební kampaně nemuselo o přízeň voličů bojovat dlouhodobě a to 

s sebou neslo i nižší nároky na finanční prostředky, zejména pro vysvětlovací kampaň.
375 

 Volební tým, který měl na starost přípravu strategie, propagaci, produkci, tvorbu 

vizuálů i standardní marketingovou činnost, byl tvořen v jádru pěti hlavními lidmi a volebním 

lídrem. V každém kraji pak jako volební manažer působil lídr tamní kandidátky, jehož náplní 

                                                 
368 ŠÍMA, P. Volební strategie. In: KRÁLIKOVÁ, M., ŠÍMA, P. a kol. Volební kampaně 2013: strategie, 

osobnosti, rozpočty. Devět největších kampaní pod drobnohledem. Český politický marketing, jak jste ho ještě 

nepoznali. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2014. s. 17. 
369 KOŽUŠNÍKOVÁ, L. Výzkumy a jejich role v kampaních. In: Tamt., s. 32. 
370 KRÁLOVÁ, A. Volební týmy a agentury. In: Tamt., s. 61. 
371 KONRÁD, J., VOŽENÍLKOVÁ, M. Témata kampaní. In: Tamt., s. 45. 
372 Viz Obrázek 18: Dopis hnutí ANO a dopis hnutí Úsvit rozšiřovaný do schránek voličům během kampaně 

před předčasnými volbami do PS PČR 2013 a Obrázek 19: Přední a zadní strana letáku hnutí Úsvit adresovaného 

voličům v rámci předčasných voleb do PS PČR 2013. 
373 BRASSÁNYOVÁ, J. Volby 2013: Většina kampaní vyzněla naprázdno [online]. 25. 11. 2013 [cit. 2015-05-
14]. Dostupné z: <http://strategie.e15.cz/zurnal/volby-2013-vetsina-kampani-vyznela-naprazdno-1040377>. 
374 Hnutí Úsvit – YouTube [online]. 2015 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<https://www.youtube.com/channel/UCPHJot5tOukwXxFVWsoKVIQ>. 
375 KRÁLOVÁ, A. Volební týmy a agentury. In: KRÁLIKOVÁ, M., ŠÍMA, P. a kol. Volební kampaně 2013: 

strategie, osobnosti, rozpočty. Devět největších kampaní pod drobnohledem. Český politický marketing, jak jste 

ho ještě nepoznali. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2014. s. 60. 



5 ÚSVIT PŘÍMÉ DEMOKRACIE 

81 
 

práce bylo setkávání se s voliči a komunikace s příznivci. Každý z těchto lídrů měl k dispozici 

vůz opatřený polepy, a to pro účely cestování po kraji a naplánovaných mítincích. Úsvit dále 

pracoval přibližně se stovkou podporovatelů/pomocníků, kteří na volební kampani 

participovali formou distribuce letáků a další propagace hnutí. Platilo však, že rozhodujícím 

slovem disponoval Tomio Okamura, který ale vzhledem k operativnímu rozhodování některé 

úkony delegoval na volebního manažera Jana Zilvara. Ten se tak zaobíral kupříkladu i 

finanční otázkou kampaně.
376 

 Kampaň hnutí Úsvit lze popsat asi jako nejvíce centralizovanou. Vedení kampaně 

odsouhlasilo její formu, četnost výjezdů (jako například setkání s voliči), ale i lokality, kde a 

jakým způsobem má kampaň probíhat. Krajští lídři poté už jen tímto způsobem definovanou 

podobu kampaně zprostředkovávali regionům. Důvod byl prostý, právě regiony nejlépe znaly 

specifické místní podmínky a mohly tak lépe přizpůsobit dílčí kroky. Platilo však, že všechny 

aktivity regionů podléhaly schvalování centra. Regiony ani neměly vlastní rozpočty, jedinou 

výjimku tvořil Plzeňský kraj
377

, který oproti ostatním disponoval vyšší mírou autonomie.
378 

 Na své facebookové stránce zaznamenal Úsvit poměrně prudký nárůst fanoušků. Ještě 

uprostřed srpna 2013 hnutí disponovalo necelými třemi tisíci fanoušků, na konci října téhož 

roku to ale bylo už přes dvacet pět tisíc.
379 

 V rámci propagačních aktivit a PR Úsvit nepřišel s ničím převratně novátorským. Bylo 

vydáno celkem 10 tiskových zpráv a tiskové konference probíhaly v klasickém stylu s roll 

upem a lídrem uprostřed. Tiskových konferencí proběhlo celkem pět a nesly názvy jako 

Ekonomický program Úsvitu zveřejněn. Podívejte se na detaily; Poslanecký klub Úsvitu 

ustanoven! A máme již připravené návrhy zákonů.
380 

5.5 Účast ve volbách 
 Úsvit přímé demokracie za dobu své existence atakoval volební mandáty celkem ve 

čtvero volbách. Prvními, a pro hnutí zřejmě nejdůležitějšími, volbami byly ty předčasné do 

Poslanecké sněmovny konané na podzim 2013. Mezi celkovými 343 kandidáty do 

                                                 
376 KRÁLOVÁ, A. Volební týmy a agentury. In: KRÁLIKOVÁ, M., ŠÍMA, P. a kol. Volební kampaně 2013: 

strategie, osobnosti, rozpočty. Devět největších kampaní pod drobnohledem. Český politický marketing, jak jste 

ho ještě nepoznali. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2014. s. 61. 
377 V Plzeňském kraji vedl kandidátku bývalý předseda VV Vít Bárta. 
378 KRÁLIKOVÁ, M. Míra centralizace kampaní. In: Tamt., s. 63. 
379 KOMÍNEK, K. Sociální sítě. In: Tamt., s. 97. 
380 KRÁLOVÁ, A. Public relations. In: Tamt., s. 129. 
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předčasných voleb bylo plných 29 jiné politické příslušnosti – ze seskupení VV, Moravané, 

Občané 2011, Balbínova poetická strana, NO! a KSČM.
381 

 Zisk, který subjektu po volbách připadl, dosáhl celkového počtu 342 339 hlasů, což 

představovalo 6,88 %. Úsvit tak získal celkem 14 poslaneckých mandátů
382

, což je o pět více 

než má členů. Největší úspěch zaznamenal ve Zlínském kraji, tedy kraji, kde do Senátu v roce 

2012 kandidoval Tomio Okamura.383 Tam hnutí zaznamenalo 10,17 %. Dále bylo co do 

procentuálního vyjádření úspěšné i v Olomouckém a Karlovarském kraji.
384 Nejvyšší počet 

hlasů mezi kandidáty získal předseda Okamura s 8 661 přednostními hlasy, což představovalo 

21,8 % všech těchto přednostních hlasů mezi kandidáty Úsvitu. Druhý Marek Černoch 

obdržel „jen“ 1 829 těchto hlasů, třetí Radim Fiala 1 622. Mezi zvolenými poslanci byli 

jednak členové Úsvitu, pak ale také kandidáti bez politické příslušnosti, členové VV a 

subjektu Občané 2011.
385 

 Viděno optikou statistického modelu za užití metody ekologické inference je zřejmé, 

že Úsvit přímé demokracie oslovil zejména bývalé voliče VV a dále stran, které se před třemi 

lety nedostaly do Poslanecké sněmovny, především Suverenity a SPOZ. Vedle toho ale také 

dokázal získat voliče velkých zavedených stran jako jsou ČSSD a ODS, přičemž řadit sem lze 

i TOP 09. Tento zisk ale nebyl natolik markantní.
386 

 Ve volbách do Evropského parlamentu konaných ve dnech 23. a 24. 5. 2014 však 

Úsvit získal pouze 47 306 hlasů, což znamenalo 3,12 % a žádný mandát.
387 Okamura si 

přitom věřil alespoň na jedno křeslo.
388 Lídryní kandidátky měla být původně advokátka 

Klára Samková, ta ale musela tento post dát k dispozici, protože čelila podezření z nekorektní 

bankovní machinace. Lídrem kandidátky se tak stala dosavadní dvojka, prezident Asociace 

                                                 
381 Jmenné seznamy | volby.cz [online]. 2013 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 
<http://volby.cz/pls/ps2013/ps111?xjazyk=CZ&xkraj=0&xstrana=17&xv=1&xt=1>. 
382 Přehled zisků mandátů | volby.cz [online]. 2013 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://volby.cz/pls/ps2013/ps53?xjazyk=CZ&xv=1>. 
383 Ten byl však v těchto volbách lídrem kandidátky ve Středočeském kraji. 
384 Počty hlasů pro strany v % (z hlasů celkem za územní celek) | volby.cz [online]. 2013 [cit. 2015-05-14]. 
Dostupné z: <http://volby.cz/pls/ps2013/ps61?xjazyk=CZ&xv=2>. 
385 Jmenné seznamy | volby.cz [online]. 2013 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://volby.cz/pls/ps2013/ps111?xjazyk=CZ&xkraj=0&xstrana=17&xv=2&xt=3>. 
386 GREGOR, K. Babiš sebral nejvíc hlasů ODS, Okamura Věcem veřejným [online]. 29. 10. 2013 [cit. 2015-05-
14]. Dostupné z: <http://data.blog.ihned.cz/c1-61091170-babis-sebral-nejvic-hlasu-ods-okamura-vecem-
verejnym>. 
387 Celkové výsledky hlasování | volby.cz [online]. 2014 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://volby.cz/pls/ep2014/ep11?xjazyk=CZ>. 
388 Volby do Evropského parlamentu v Česku vyhrálo ANO, uspěli i Svobodní [online]. 26. 5. 2014 [cit. 2015-05-
14]. Dostupné z: <http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/sledujeme-online-vysledky-voleb-do-
evropskeho-parlamentu--1354398>. 
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českých cestovních kanceláří a agentur Roman Škrabánek.
389 Ten získal celkem 4 917 

preferenčních hlasů, další v pořadí byla se 4 308 hlasy kandidátka číslo tři Kateřina 

Radostová, třetí skončil Jiří Luska, a to s 1 422 hlasy.390 

 Komunální volby přinesly pro Úsvit jeden z problémů – nemožnost sestavit 

kandidátky i v celé řadě větších měst (Děčín, Domažlice, Karlovy Vary, Most, Opava 

apod.)391
, což se zákonitě částečně odrazilo i do volebního výsledku. Ten nakonec vzhledem 

k ambicím nebyl natolik průlomový, protože Úsvit získal pouze 63 mandátů.
392 Přitom 

kandidátů do komunálního volebního klání vyslal dohromady více než 1 500.
393 

 Senátní volby pro Úsvit dopadly velmi podobně jako ty komunální. Nominovalo do 

nich celkem deset kandidátů, nicméně žádný z nich se neprobojoval do druhého kola, což 

znamená, že počet mandátů získaných v těchto volbách byl nula. Nejvyšší počet hlasů 

zaznamenal již v Evropských volbách kandidující Roman Škrabánek, který obdržel 3 787 

hlasů. Za zmínku stojí i to, že žádný z kandidátů Úsvitu pak nebyl jeho členem
394 

 

                                                 
389 Samková prý obelhala banku, v čele kandidátky hnutí Úsvit končí [online]. 10. 5. 2014 [cit. 2015-05-14]. 
Dostupné z: <http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/272403-samkova-pry-obelhala-banku-v-cele-kandidatky-
hnuti-usvit-konci/>. 
390 Přednostní hlasy pro kandidáty | volby.cz [online]. 2014 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://volby.cz/pls/ep2014/ep1511?xjazyk=CZ&xstrana=22>. 
391 Kandidáti dle volební strany | volby.cz [online]. 2014 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv22?xjazyk=CZ&xid=1&xv=5>. 
392 Výsledky voleb za území | volby.cz [online]. 2014 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 
<http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv1211?xjazyk=CZ&xid=1&xv=2&xdz=7&xnumnuts=0&xstat=1&xvyber=1>. 
393 Kandidáti dle navrhující strany | volby.cz [online]. 2014 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv221?xjazyk=CZ&xid=1&xv=4&xnumnuts=0>. 
394 Jmenné seznamy a přehledy | volby.cz [online]. 2014 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://www.volby.cz/pls/senat/se1111?xjazyk=CZ&xdatum=20141010&xv=1&xt=1>. 
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6 ANO 2011 a Úsvit přímé demokracie optikou Sikkovy teorie 

nových politických stran 
 Obě zkoumaná politická seskupení jsou předmětem neustávající diskuse odborné, ale i 

laické veřejnosti. V českém prostředí se totiž jedná o nezvyklým způsobem konstruovaná 

politická hnutí, která díky celé škále nastíněných charakteristik a událostí přitahují pozornost, 

ať už cíleně, či naprosto nahodile. Z hlediska politologie a teoretického zkoumání lze 

vzhledem ke zvolené stěžejní teoretické koncepci dojít k několika klíčovým zjištěním. 

 Alan Sikk ve svém pojetí novosti navazující na ideu Paula Lucardieho přichází 

s rozšiřujícím návrhem teoretického rámce zkoumání nových politických stran, který se 

vyznačuje celkem čtyřmi hlavními kategoriemi nových politických stran. Vytyčený cíl této 

práce směřoval ke snaze do tohoto modelu zasadit dvě zkoumaná politická seskupení. 

 Přestože Seán Hanley hovoří při zkoumání dynamiky utváření nových stran v ČR 

v letech 1996-2010 o tom, že novost nových stran není zřejmá konceptuálně, ale ani 

empiricky, a že zkoumaná novost strany může totiž spočívat v řadě jevů, mezi něž patří její 

počátky, apely a (mimo)parlamentní statut
395

, je na základě zvolených kritérií možné, byť 

s jistými drobnými nuancemi a výhradami, k daným kategoriím dané případy přiřadit. 

 Je-li pozornost směřována na hnutí ANO, pak lze na základě dosavadního zjištění 

tvrdit, že se vyznačuje velmi nízkou mírou ideologické motivace, dokonce se jistý čas velmi 

zdráhalo jasně se ukotvit na levo-pravé politické škále. Přestože k tomuto kroku nakonec 

přikročilo, učinilo tak jen velmi opatrně. Obsah základních sdělení primárně vycházel ze 

zjištěných názorů veřejnosti, a to prostřednictvím realizovaných benchmarků a focus groups. 

 Z toho důvodu zpočátku velmi neukotvený (a úplně původně téměř neexistující) 

program, který se posléze transformoval a vykrystalizoval v konkrétnější programové teze, se 

nedá jednoznačně identifikovat jako pravicový či levicový. Navzdory tomu hnutí sebevědomě 

vstoupilo do té části politického spektra, které bylo reprezentováno jinými, již etablovanými, 

politickými stranami, vůči nimž se zcela radikálně a důrazně vymezilo. To je v souladu 

s cílem hnutí nebýt zachráncem ideologie, ale bojovat na již obsazeném ideologickém území, 

a to za využití strategicky a marketingově motivovaných užitých zbraní. 

 Vymezování se šlo fakticky ruku v ruce s absencí některých důležitých programových 

tezí a postojů, a tak v zásadě platilo, že onen moment vymezení je, s lehkou nadsázkou 

řečeno, jedním ze zásadních bodů už tak vágně střiženého programu. Vedle toho vystavělo 

                                                 
395 HANLEY, S. Dynamika utváření nových stran v České republice v letech 1996-2010: hledání možných příčin 

politického zemětřesení. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Vol. 47, no. 1, s. 132. 
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svou image na neokoukanosti, jasnosti předkládaných řešení (častokrát zmiňovaný slogan 

„Prostě to zařídíme!“) a motivu změny. Nepřehlédnutelný byl i důraz na potřebu vnést do 

celostátní politiky, ale nejen tam, odborné znalosti, které nebudou determinovány politickou 

ideologií, anebo barvou stranického dresu. Proto se hnutí opíralo nejen o odborníky z různých 

oblastí, ale i o známé osobnosti, které měly plnit zejména popularizační roli. 

 Mezi hlavními komunikačními sděleními, která byla obměňována v různých 

variantách a která byla (a jsou) součástí programových tezí a principů, jež chce ANO hájit, lze 

nalézt konkrétní opakující se apely. Patří mezi ně fenomén korupce, a to jak zavedených 

politických stran obecně, tak jejich konkrétních reprezentantů, případně korupce celého 

veřejného sektoru. Dále se jedná o s korupcí úzce svázanou problematiku hospodářské 

kriminality, která odčerpává velké množství veřejných finančních prostředků, a tedy pokud 

bude odstraněna, bude moci finanční prostředky vynakládat daleko účinněji než doposud. 

Patří sem i již zmíněné vymezení se proti všem ostatním politickým subjektům, etablovaným 

politickým stranám a stávajícím politickým strukturám, vůči nimž se do opozice staví právě 

hnutí ANO a jeho reprezentanti. Tato nová a svěží politická síla, která si z hlediska svého 

brandu zakládá na tom, že je férovým hnutím s celospolečenským záběrem, a nikoliv 

politickou stranou, pak zdůrazňuje svůj apolitický střih (onen slogan „Nejsme jako politici, 

makáme.“). 

 Veledůležitým a klíčovým stavebním kamenem celého subjektu je jeho silný lídr 

v čele. Andrej Babiš se do svého politického profilu snažil vpravit a uplatnit své manažerské 

zkušenosti z oblasti byznysu, a tak z jeho úst zaznívala slova o neotřelém fungování 

hospodářství, kdy by měl být stát řízen jako firma, řešení otázky nezaměstnanosti. Z toho se 

dovozovalo, že Babišovo impérium je velkým zaměstnavatelem a mělo by jí tak rozumět. 

Stejně jako otázce daní a podobně zaměřeným problémům. Ne nadarmo proto předseda ANO 

aspiroval na post ministra financí. 

 Dokonce z úst předsedy ANO opakovaně zaznívala teze o řízení státu jako firmy. Jak 

ale poznamenává Ondřej Císař
396 a celá řada odborníků a komentátorů, firma je z hlediska 

konstrukce a řízení ve srovnání se státem zcela odlišnou jednotkou a toto srovnání aplikovat 

nelze v praxi. Firma cílí na efektivnost, konkurenceschopnost, ale zejména na zisk. Stát sice 

lze řídit efektivně, ale nikoliv však s ohledem na byznysové pojetí konkurenceschopnosti a 

zisku. Při zahrnutí celé společnosti jako celku, tedy všech občanů, ekonomicky aktivních i 

                                                 
396 CÍSAŘ, O. ANO, budeme zklamáni! [online]. 7. 10. 2013 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://nazory.ihned.cz/c1-60973740-ano-budeme-zklamani>. 
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neaktivních, je zřejmé, že ústředním pojmem, kolem kterého toto přirovnání krouží, je 

odpovědnost. 

 Předseda hnutí posléze uznal, že stát jako firmu řídit nelze, ale že přesto ministerstvo 

financí jako firmu řídí. Dle svých slov je to možné pouze v jednobarevné vládě vzešlé ideálně 

z většinového systému.
397 Ostatně to je další z průlomových tezí, která sice vyvolala široké 

diskuse o (ne)možnosti tohoto řešení v ČR, na druhou stranu Babišovi soudě dle politických 

preferencí a průzkumů popularity dlouhodobě pozitivní body neubírá. 

 Sám se totiž v souladu s vnějším obrazem hnutí stylizoval do podoby nepolitika, 

běžného občana, kterému vadí nepořádek, korupce a nešvary způsobené dosud na moci 

participujícími politickými stranami, respektive politiky. Důležitým aspektem, kterým se i 

přes některé své více či méně nahodilé a nerealistické návrhy snažil podpořit svou 

důvěryhodnost, bylo i to, že do politiky nevstupuje pro peníze, ale jako bohatý podnikatel, 

který disponuje dostatečným majetkem na to, aby se obohacoval ještě v politice, a který je 

významným zaměstnavatelem odvádějícím vysoké částky na daních. Stejně tak zmiňoval, že 

stát ve skutečnosti prosperuje, jen je 25 let soustavně rozkrádán. I díky svým zkušenostem 

z byznysu ví, jak stát řídit a jak rozkrádání zamezit. Zdůrazňoval, že jelikož je úspěšný ve 

svých firmách, bude úspěšný i v řízení státu. Pozornosti by však neměla uniknout ani snaha 

obklopit se svými spřízněnými či blízkými osobami, a to i z koncernu Agrofert. 

 Hlavní nabídka směřovala směrem k voličům zklamaným působením etablovaných 

politických stran, podobně tak jako těm, kteří hledali alternativu a změnu, což toto apoliticky 

se profilující hnutí mohlo v daném případě poměrně spolehlivě splňovat. Hnutí ANO je 

možné na základě shrnutí dostupných a analyzovaných vlastností zařadit do Sikkovy 

kategorie projekt novosti. 

 V případě Úsvitu byla situace o dost jiná. Ačkoliv si svou premiéru ve volbách 

prvního řádu odbyl stejně jako jeho konkurenční nový subjekt, zaměřoval se na zcela odlišné 

priority, a to jak z hlediska programu, tak z hlediska dalšího působení na politické scéně. 

 Z hlediska míry ideologické motivace platí, že Úsvit není příliš silně ideologicky 

motivován – obecně se k žádné ideologii nehlásí a spíše ve svých programových tezích a 

prohlášeních míří vedle širšího motivu změny ke své hlavní prioritě, kterou je prosazení prvků 

přímé demokracie. Proto se dá jeho ideologická motivace označit jako slabá. 

                                                 
397 ELIÁŠOVÁ, K., KAMBERSKÝ, P. Některé věci jsme nedomysleli, stát nelze řídit jako firmu, přiznává Babiš 

[online]. 14. 5. 2014 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: <http://www.lidovky.cz/nektere-veci-jsme-nedomyseli-stat-
nelze-ridit-jako-firmu-priznava-babis-1ag-/zpravy-domov.aspx?c=A140514_132509_ln_domov_ani>. 
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 Je-li však pozornost směřována ke klíčovému prvku, který je fakticky inkorporován i 

do názvu celého hnutí, nelze přehlédnout skutečnost částečného neporozumění naprosto 

rozhodujícímu pojmu. Úsvit slibuje posílení prvků přímé demokracie i prostřednictvím 

zavedení přímé volby poslanců, starostů a hejtmanů. To je ovšem z hlediska politologického 

velmi nepřesné, ba až nesprávné pojetí. 

 Otázka přímé volby, a to ať už starostů, prezidenta či jiného tímto způsobem 

volitelného zástupce, je často nesprávně ztotožňována s konceptem přímé demokracie. 

Neplatí totiž, že přímá volba starostů je aktem přímé demokracie. Je to pouze odlišný 

mechanismus volby nominantů na post zastupitelský. Stanislav Balík si všímá toho, že 

kupříkladu v německé literatuře bývá velmi často teze o směšování pojmů přímé volby 

starostů a přímé demokracie směšována.
398 To se děje i v případě Úsvitu, který na svých 

oficiálních webových stránkách přináší návštěvníkům možnost participovat na anketě týkající 

se zavedení přímé volby starostů, a také nabízí možnost podpisu petice za přímou volbu a 

odvolatelnost starostů a primátorů.
399 

 Abstrahujeme-li pro účely typologizace do Sikkovy teorie od této nastíněné nuance, 

lze tematiku přímé demokracie bez dílčích výhrad považovat za stěžejní a jednoznačně 

prioritní programovou prioritu, s níž Úsvit přichází. V českém prostředí se jedná o opomíjený 

prvek, jímž se politické strany z principu nezabývají, respektive voličům ho v rámci svých 

programů explicitně nepředkládají. Zároveň toto téma není svázáno nikterak ideologicky, což 

v zásadě koresponduje s výše představenou tezí o tom, že Úsvit se jako celek ideologicky 

nikterak nevymezuje. 

 I přes jistou problematičnost uchopení lze hnutí Úsvit kategorizovat do Sikkovy 

skupiny strany mluvčích. Vzhledem k vzniklým sporům uvnitř Úsvitu ale klesá nejen hodnota 

povolebních preferencí hnutí, ale i popularita lídra, který byl, podobně jako tomu je v případě 

hnutí ANO, nezastupitelnou a nepostradatelnou osobou pro vznik i chod celého subjektu.
400 

Přestože dle Sikka tento typ politické strany mizí z politické scény až tehdy, podaří-li se mu 

reprezentované ideje začlenit do politické agendy, zdá se, že Úsvit mizí již nyní, a to optikou 

teorie předčasně. 

 Hnutí ale do jisté míry nicméně splnilo další charakteristiku, která se u tohoto typu 

subjektů může či nemusí projevit. V jeho programových a politických krocích se začal 

prakticky zcela volně formovat vlastní mix idejí, který byl do jisté míry determinován právě 

                                                 
398 BALÍK, S. Komunální politika: obce, aktéři a cíle místní politiky. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. s. 96. 
399 Viz hlavní stránka – Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury | Politické hnutí [online]. 2013 [cit. 2015-04-
01]. Dostupné z: <http://www.hnutiusvit.cz/>. 
400 Viz Graf 7: Důvěra stranickým představitelům (v %). 
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nemožností jakkoliv prosadit natolik radikální změnu Ústavy a platné legislativy k tomu, aby 

zde byla realizována přímá demokracie a všeobecné referendum přesně v takovém rozsahu, 

jak to Úsvit požadoval. 

 Proto byla prostřednictvím populárního a charismatického předsedy komunikována i 

další podružná témata, která apelovala na proměnu systému jako celku a na motiv změny. 

Jedním z velmi diskutovaných výroků bylo i ostré vymezení se vůči nepřizpůsobivým a 

cizincům, které mělo dle některých ohlasů nádech jasně xenofobního smýšlení. Přestože 

předseda a Úsvit toto nařčení jako celek odmítl, svědčí to o skutečnosti, že se neprofiloval 

výlučně jako subjekt na bázi single-issue party. Tyto strany mluvčích ale zpravidla v českém 

prostředí obecně představují spíše slabý prvek se sestupnou tendencí.
401 

 To do jisté míry potvrzuje i Úsvit, který se v současné době potýká se zcela viditelnou 

krizí hlubšího charakteru. Oproti hnutí ANO, které se naopak stalo poměrně jasnou stálicí 

české politiky, před ním v současné době stojí mnoho cest, jimiž se ubírat. Ve hře je tak 

založení odštěpenecké formace či jiné nové strany, což by více méně následovalo případ 

rozpadu VV, ve hře je ale i varianta restartu a pokračování celého projektu, stejně jako jeho 

úplného zániku.
402 

 Tyto alternativy však dalece přesahují Sikkovu koncepci nových stran. Vzhledem 

k teorii ale platí, že jak ANO, tak Úsvit, splňují i charakteristiku tzv. skutečně nových 

politických stran. I přes jisté propojení ANO s hnutími Východočeši a Severočeši.cz, a Úsvitu 

s VV explicitně nenavazovaly na žádnou z předchozích parlamentních stran. Také političtí 

představitelé dříve či později přestoupivší z jiných subjektů nehráli klíčovou roli. Tím oba 

zkoumané subjekty splňují prvek absence významných osobností předchozí demokratické 

politiky, které v obou subjektech i přes členy či reprezentanty, kteří se dříve aktivně 

angažovali v jiných stranách či hnutích, nenalezneme. Stejně tak přišly v rámci ČR s novými 

názvy a vlastní novou strukturou. Byť Úsvit v budování stranické struktury ve srovnáním 

s ANO velmi pokulhává. 

 Navzdory společným rysům, ale i četným odlišným charakteristikám obou těchto 

politických hnutí lze úspěšně dojít ze zjištění, že jak ANO, tak Úsvit jsou se Sikkovou teorií 

novosti kompatibilní a je možné je, byť s jistými drobnými výhradami, v každém případě 

přiřadit právě k jedné ze čtyř definovaných kategorií.  
                                                 
401 HANLEY, S. Dynamika utváření nových stran v České republice v letech 1996-2010: hledání možných příčin 

politického zemětřesení. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Vol. 47, no. 1, s. 126. 
402 Aktuální situace (ke 14. 5. 2015), která vzhledem ke stanovenému časovému úseku zkoumání neměla být a 

není předmětem této práce, a proto není v textu popsána a zohledněna, hovoří o tom, že Tomio Okamura a 

Radim Fiala vystoupili z hnutí Úsvit přímé demokracie a podali návrh na registraci nového hnutí Svoboda a 
přímá demokracie. To fakticky odráží správnost jednoho z výše nastiňovaných scénářů. 
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Závěr 
 Předložená diplomová práce se snažila vypořádat se s tématem nových politických 

stran v ČR. Přestože kontinuálně od 90. let 20. století v českém prostoru politické strany 

neustále vznikají, ale také zanikají, je reflexe tohoto jevu nedostatečná. Tento deficit se zvlášť 

projeví v případě, kdy se o slovo přihlásí nové strany, které mají z jakéhokoliv důvodu 

potenciál radikálně či nenápadně proměnit politickou mapu. 

 Ať už se jednalo z poslední doby zhruba pěti až šesti let o VV, ANO či Úsvit jako o 

zástupce subjektů, které se úspěšně v letech 2010, respektive 2013, probojovaly do 

Poslanecké sněmovny, stejně tak o celé řady dalších politických stran a hnutí, která za sebou 

nemají až tak bohatou historii a která sice nezaznamenala takový výsledek, ale nelze o nich 

tvrdit, že by byla výlučně neúspěšná, za tuto skupinu jmenujme Piráty a Svobodné. A 

v posledku se může jednat o skutečně málo úspěšné projekty – NS-LEV 21, VIZE 2014, LES 

a podobně. 

 Hnutí ANO a Úsvit pak byly hlavním předmětem zkoumání. Na základě jejich 

charakterizování, které bylo učiněno prostřednictvím předem zvolených kategorií tak, aby 

pokud možno co nejpřesněji dokázalo oba zvolené subjekty popsat, se oba subjekty dají 

nepřesněji zařadit právě do jedné ze Sikkovo kategorií novosti. Tím je úspěšně verifikována 

hlavní zvolená hypotéza H1. Z hlediska propojení teorie a empirie by se mohlo stát, že 

analyzovaný subjekt nebude zařaditelný do žádné z nabízených kategorií, či případně bude, 

ale s notnými výhradami. To ale nebyl případ hnutí ANO a Úsvit. 

 Pokud by se nepodařilo jednotlivé subjekty úspěšně či přesvědčivě do zvolené teorie 

typologizovat, poukázalo by to na jistou omezenou platnost Sikkovy teorie, a zároveň by to 

optikou teorie podtrhlo specifičnost zkoumaného subjektu. Nicméně je ale ze Sikkova pojetí 

zřejmé, že nekonstruuje propracovanější analytický rámec, jako například v teoretické části 

představení Barnea s Rahatem. 

 Vzhledem k tomu, že hnutí ANO odpovídá Sikkovu projektu novosti a Úsvit straně 

mluvčích, je úspěšně potvrzena i hypotéza H2. Obě tyto kategorie totiž spadají do pásma slabé 

míry ideologické motivace, což je v zásadě koherentní i s jejich programatickým profilem, 

který se k žádné z ideologií vztáhnout bezpodmínečně nedá. Navíc se obě hnutí v různé míře 

vyznačují kritickým, až antistranickým apelem, který je z konvenčního politického spektra už 

apriori prakticky vylučuje. 

 Třetí a poslední hypotéza postuluje tvrzení, že obě hnutí jsou v souladu se Sikkovým 

konceptem skutečně nových politických stran. Dané hledisko je samo o sobě charakterově a 
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obsahově problematické. Není totiž schopno odlišovat jemné odlišnosti a nuance, které byly 

patrné kupříkladu parciálního propojení VV a Úsvitu. Tyto drobnosti mohou hrát podstatnou 

úlohu. Z daného hlediska se jako lepší jeví distinkce Hugových potenciálních a skutečně 

nových politických stran, které, byť se jedná co do názvu o velmi podobná označení, skutečně 

nové strany v jeho pojetí definuje příměji. I přes diskusi o ne úplně stoprocentním splnění 

Sikkových požadavků, a to zvlášť v případě Úsvitu, se lze i přes tuto drobnou poznámku 

přiklonit k souhlasnému stanovisku a k verifikaci i třetí hypotézy H3. 

 Moment absence propracovanějších kritérií pro jednotlivé kategorie klade při širším 

zkoumání zvolených subjektů vyšší nároky na částečné subjektivní uchopení problému. 

Pokud chce určitý text představit dané subjekty výstižně a z vícero úhlů pohledu, musí chtě 

nechtě částečně volit vlastní cestu, jak k požadovanému výsledku dojít. Zřejmým úskalím 

tohoto momentu pak zůstává otázka, zda jsou konkrétní zvolené aspekty nápomocné, a 

nikoliv nadbytečné a zbytečné. 

 Při nevhodném zvolení dílčích subkapitol představujících jednotlivé strany nebo 

jednotlivá hnutí by se totiž k výsledku mohlo dojít o poznání obtížnější cestou, přičemž závěr 

by mohl být značně nejistý – konečný výsledek typologizace by tak mohl být zatížen 

nepřesností či snad dokonce chybou.  

 Sikkův koncept bezesporu má své obrovské přednosti nejen ve své výstižnosti a 

relativní logické jednoduchosti, ale i v tom, kterak spojuje ideologickou motivaci aktérů 

s jejich vstupem na (ne)obsazené území. Na druhou stranu je nutné legitimně uznat, že 

vykazuje jistá bílá místa, která by bylo vhodné zaplnit tak, aby byl analytický rámec v tomto 

ohledu více zřejmý a méně zpochybnitelný. Teorii jako takovou by to sice možná více 

svázalo, ale zároveň by ji to i více projasnilo. 

 To nic nemění na skutečnosti, že stanovené hypotézy H1, H2 i H3 byly úspěšně 

verifikovány, čímž byl splněn klíčový cíl celé práce. Text před sebe ale kladl i další neméně 

důležité úkoly, prostřednictvím nichž chtěl přispět do debaty o teoretickém ukotvení nových 

politických stran, ale i o jejich reálném fungování ve stranických systémech. 

 Hlavním záměrem při konstrukci celého textu bylo vyjít od elementárního pojmu 

politická strana a poukázat na jeho problematičnost. Nejednoznačnost nejrůznějších definic a 

přístupů českých i zahraničních autorů může čtenáře přivést k otázce, zda má vůbec význam 

pokoušet se takovou všezahrnující definici hledat. I z toho důvodu byla zvolena cesta 

diskutování stávajících vybraných přístupů, což upozornilo na charakterovou odlišnost 

nových a etablovaných politických stran. 
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 Zároveň byl kladen důraz na pojmové odlišení politické strany a politického hnutí 

z hlediska politologického, což bylo možné v kapitole tři možno konfrontovat s legislativním 

rámcem v ČR a s právním výkladem těchto dvou pojmů. Ukázalo se, že i přesto, že si ANO i 

Úsvit zakládají na tom, že se dle registrace jedná o hnutí, z hlediska zákona to nehraje roli. To 

nás může dovést ke skutečnosti, že tato dvě seskupení svou „odlišnost“ od politických stran 

inkorporovala do své image a do svého brandu, čemuž se z teoretického hlediska první 

kapitola stručně věnovala také. Motiv změny a vymezení se jde ruku v ruce i s antistranickým 

apelem, jenž byl oběma hnutími velmi často kontinuálně využíván. 

 Pro zachování jednotné teoretické linie nebyly do této práce inkorporovány koncepty 

týkající se populismu (vyjma zmínky u Bosche a Krouwela) nebo institucionalizace, třebaže 

by bylo možné je i tady relevantně uplatnit. Snahou bylo zůstat v linii politické strany – nové 

strany, přičemž by bylo zřejmě spíše kontraproduktivní práci přesytit dalšími, byť bezesporu 

podnětnými, teoretickými koncepty struktuře práce nikoliv tak úplně vyhovujícími. V zásadě 

lze říci, že práce zkoumá období po vzniku subjektu, ale zároveň charakteristiky před 

obdobím jeho institucionalizace. To nicméně neznamená, že by tyto přístupy text odmítal. 

 Zvolené teoretické směřování kapitoly číslo dvě pak, na rozdíl od první kapitoly, která 

o jednotlivých přístupech v kontextu nových stran diskutovala, nechtělo problematizovat 

jednotlivé přístupy k novým politickým stranám, ale spíše je na tomto omezeném prostoru 

výstižně zmínit či představit. Jednotlivé studie byly voleny s ohledem na dobu jejich vzniku 

tak, aby bylo pokryto delší časové období, a zároveň aby byla na první pohled zřejmá 

rozličnost a širokospektrálnost jejich záběru. Rozsáhlé empirické studie, ale i pokusy o 

konstrukci vlastních definičních přístupů či analytických rámců ke zkoumání nových 

politických stran pak představují široké pole, z něhož lze pro studium nových stran vybírat. 

 Ačkoliv pro text a hypotézy je za stěžejní vybrána Sikkova typologie, je na místě 

připustit, že i ostatní koncepty by byly přínosné, a to ať už jako celky, nebo jen zčásti. V té 

souvislosti nelze nezmínit opět Barneu a Rahata, kteří sledují novost také jako dichotomickou 

proměnnou ve smyslu strana je × není nová. Tento přístup je komparovatelný se sémantickým 

pojetím prezentovaným v úvodní části druhé kapitoly. Vezmou-li se v potaz i některé ostatní 

přístupy, je na místě se domnívat, že kritérium novosti by nemělo být nahlíženo pouze striktně 

dichotomicky, ale spíše dynamicky – to znamená jak moc a v jakých ohledech se novost 

zkoumaného subjektu projevuje. 

 Teprve pak se dají odlišit i jemné nuance, jimiž se v řadě případů nové politické strany 

vyznačují. Samo o sobě je často velmi obtížné odlišit, zda strana nová je, či není. Stejně tak je 

velmi obtížné stanovit jednotnou definici nové politické strany. Proto se vzhledem 
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k prostudované literatuře stále jeví jako nejvhodnější konstruovat a užívat nedichotomický 

teoretický rámec, jenž danému účelu poslouží lépe, a bude se moci obratně vypořádat i 

s deviantními případy. 

 Současný stav odráží skutečnost, že dostupné teorie stále nenachází konzistentní 

pohled na nové politické strany. Každá z teorií si všímá zcela jiných definičních znaků a 

východisek, vedle toho mohou být mít omezenější platnost a mohou být determinovány i 

prostředím, v němž vznikají. Proto je na místě se zamyslet, zda by nebylo na místě pokusit se 

o syntézu některých zde představených konceptů, případně, zda by nestálo za zvážení, už 

možná méně ambiciózní, vypracovat vhodný teoretický rámec nových stran odpovídající 

alespoň českému prostředí. Projev jakékoliv invence by v tomto ohledu současný stav poznání 

mohl posunout významně kupředu. 

 Jak bylo zmíněno v úvodních pasážích této diplomové práce, nástup nových 

politických stran je kontinuálním a dynamickým procesem, který je v demokratických 

společnostech vnímán jako samozřejmost. Závěry, k nimž tato práce došla, jsou vztahovatelné 

pouze ke konkrétnímu zkoumanému vzorku ve vytyčeném časovém období, a proto je nelze 

široce generalizovat i na ostatní subjekty. Zde nastíněné poznatky o analyzovaném tématu 

však mohou představovat roli jednoho z odrazových můstků pro další výzkum. 
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Summary 
 Political parties emerge, exist and fade out in time. The phenomenon of new political 

parties is a natural thing for all democratic systems. These new subjects often evolve on the 

base of a variety of motivators and can even modify the whole party system. 

 This diploma thesis has tried to connect two aspects relating to new political parties. It 

has been a presentation of theoretical framework of political parties and especially framework 

of new political parties. This starting point has been appropriately supplied by an empirical 

part which briefly introduces the Czech party system in the context of new parties. Then this 

theory has focused on the political movements ANO 2011 and Dawn of the Direct 

Democracy. Both have been assessed by the chosen Allan Sikk’s theory of newness. 

 Political party as a basic term of the diploma thesis is characterized by a difficult 

definability. New political parties equally are the subject of a lot of theoretical concepts as 

well. Some of them are consistent the others mutually deny or criticize. First of all there was 

necessary to find the way around among all these theoretical approaches. 

 After that the Sikk’s theory was confronted with political movements which 

significantly won through the Czech political scene in 2013. ANO and Dawn are closely 

connected by a lot of similarities, on the other hand there can be found many differences 

between them. The empirical part of this thesis tried to grasp the emergence and evolution of 

these two subjects, their programmes, the leader and members, electoral campaign and their 

participation in elections. The acquired findings were later assessed by the Sikk‘s theory of 

newness which is one of the most developed theories of new political parties at all. 

Concurrently it is true that this theory is criticisable from a certain point of view. 

 Altogether three hypotheses were chosen. The first of them assumed ANO and Dawn 

is classifiable to the Sikk’s theory of newness. This assumption was successfully verified 

because ANO is included to the project of newness category and Dawn is categorized into the 

prolocutors category. This way of categorization confirms a second hypothesis assuming a 

low level of ideological motivation of these actors. The selected subjects simultaneously 

verify a third hypothesis saying ANO and Dawn are a genuinely new parties. 

 This text is trying to be a compact unit building several goals ahead. Primarily it was 

the effort to reflect currently the element of new political parties in the Czech party system. In 

addition to this there was an intention to grasp two chosen subjects closely and provide their 

analysis. There was a goal to shift the state of knowledge and to contribute to the discussion 

about the suitability and effectiveness of some of the existing patterns. Thanks to the 
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introduced theoretical models, the thesis concurrently deals with the lack of Czech 

professional literature dealing with this topic which can problematize its seizing. However it 

is not an impassable obstacle. 

 The results of this work show that both ANO and Down are classifiable to the Sikk’s 

theory of newness. Simultaneously it refers to the typical features of these movements and to 

the limits of chosen theoretical conception. This text opens a new space for the next continual 

research not only of the selected political subjects but even the new political parties in 

general. 
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Stanovy politického hnutí Úsvit přímé demokracie [online]. 2014 [cit. 2015-05-14]. Dostupné 

z: <http://www.hnutiusvit.cz/wp-content/uploads/2013/04/stanovy2014.pdf>. 

Starší dary | ANO, bude líp [online]. 2013 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://www.anobudelip.cz/cs/o-nas/financovani-ano/starsi-dary/>. 

Usnesení z Celostátního sněmu politického hnutí ANO 2011 konaného dne 2. března 2013 v 

sídle hnutí [online]. 2013 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://www.anobudelip.cz/file/edee/ke-stazeni/usneseni/ano-usneseni-celostatniho-snemu-

20130302.pdf>. 

Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury | Politické hnutí [online]. 2013 [cit. 2015-04-01]. 

Dostupné z: <http://www.hnutiusvit.cz/>. 

Výzva ANO 2011 [online]. [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://www.anobudelip.cz/file/edee/ke-stazeni/ostatni/ano-vyzva-ano.pdf>. 

Zkrácený program | ANO, bude líp [online]. 2013 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://www.anobudelip.cz/cs/o-nas/program/volby-2013/zkraceny-program/>. 

BABIŠ, A. Můj podrobný životopis | ANO, bude líp [online]. 1. 7. 2013 [cit. 2015-05-14]. 

Dostupné z: <http://www.anobudelip.cz/cs/o-nas/blogy/12512/muj-podrobny-zivotopis>. 

OKAMURA, T. Ministerstvo zaregistrovalo hnutí Úsvit přímé demokracie | Úsvit přímé 

demokracie Tomia Okamury [online]. 20. 6. 2013 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://www.hnutiusvit.cz/novinky/ministerstvo-zaregistrovalo-hnuti-usvit-prime-

demokracie/>. 

 

Ostatní 

Vlastní pozorování na volebním meetingu hnutí ANO před komunálními a senátními volbami 

2014 konaném 17. 9. 2014 na Masarykově náměstí, Děčín. 

Vlastní pozorování na slavnostním zahájení činnosti Institutu pro politiku a společnost 

konaném 23. 10. 2014 od 18:00 v Žofín Garden, Praha. 
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Vlastní pozorování na konferenci Institutu pro politiku a společnost nazvané The EU and its 

most pressing problems konané 27. 2. 2015 od 16:00 v Schebek Palace, Praha. 

Vlastní pozorování na prvním dni sněmu hnutí ANO 2011 konaném 28. 2. 2015 od 9:00 

v Centru pohybové medicíny, Praha. 
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Seznam zkratek a symbolů 
ALDE – Aliance liberálů a demokratů pro Evropu 

ANO – slovenská Aliance nového občana 

ANO 2011 – Akce nespokojených občanů 

BH – islandské Občanské hnutí 

ČR – Česká republika 

ČSSD – Česká strana sociálně demokratická 

ČMKOS – Českomoravská konfederace odborových svazů 

CVVM – Centrum pro výzkum veřejného mínění 

DEU – Demokratická unie 

DŽJ – Důchodci za životní jistoty 

EP – Evropský parlament 

HDZ – Chorvatské demokratické společenství 

HSD-SMS – Hnutí za samosprávnou demokracii – Společnost pro Moravu a Slezsko 

IIPS – Institut pro politiku a společnost 

KDU-ČSL – Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 

KSČ – Komunistická strana Československa 

LES – Liberálně ekologická strana 

LIDEM – LIDEM – liberální demokraté 

LSU – Liberálně sociální unie 

M5S – Hnutí pěti hvězd v Itálii 

NS-LEV 21 – Národní socialisté – Levice 21. století 

ODA – Občanská demokratická aliance 

ODS – Občanská demokratická strana 

OECD – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

PASOK – Panhelénské sociální hnutí v Řecku 

PS PČR – Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky 

SPOZ – Strana práv občanů – Zemanovci 

SPR-RSČ – Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa 

STAN – Starostové a nezávislí 

STEM – Středisko empirických výzkumů 

SZ – Strana zelených 

VV – Věci veřejné 
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Přílohy 
Tabulka 1: Barneův a Rahatův analytický rámec pro měření "novosti" strany

403 

Tvář strany Kritérium Funkční definice 

Party-in-the-electorate Značka strany Je název strany skutečně nový, nebo obsahuje 

„staré“ jméno? 

Ideologie Jak se liší „nový“ program strany od starých 

stran a programů? 

Voliči Jak odlišná je voličská základna nové strany od 

té staré? 

Party-as-organization Formální/právní 

status 

Je strana zaregistrována jako nová? 

Instituce Byly stranické instituce odděleny a odlišeny od 

těch ve staré straně/starých stranách? 

Aktivisté Má nová strana nové aktivisty, anebo přišli ze 

staré strany/starých stran? 

Party-in-government Představitelé Jsou přední kandidáti noví (nezastávající žádný 

úřad)? Přišli všichni či většina z nich z jedné 

strany? 

Politiky Jak odlišné jsou politiky nové strany od politik 

staré strany/starých stran? 

 
  

                                                 
403 BARNEA, S., RAHAT, G. Out with the Old, In with the “New”: What Constitutes a New Party? Party 
Politics. Vol. 17, no. 3, s. 306. 
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Tabulka 2: Lucardieho typologie nových politických stran
404 

  Zaujímá strana místo již získané etablovanou stranou? 

  + – 

Ideologická motivace 
silná očišťovatelé proroci 

slabá  mluvčí 

 
 
 
 

Tabulka 3: Sikkova rozšířená typologie nových politických stran405 

  Zaujímá strana místo již získané etablovanou stranou? 

  + – 

Ideologická motivace 
silná očišťovatelé proroci 

slabá projekt „novosti“ mluvčí 

 
 
 
 
 

Graf 1: Volební účast ve volbách do PS PČR 1996-2013406 

 
 
 

                                                 
404 SIKK, A. Newness as a Winning Formula for New Political Parties. Party Politics. Vol. 18, no. 4, s. 466. 
405 Tamt., s. 467. 
406 Vlastní zpracování na základě dat ze serveru Volby.cz. 
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Tabulka 4: Volební výsledky vybraných politických stran ve volbách do ČNR a PS PČR
407 

 Rok voleb do PS PČR Volební výsledek (v %) Počet poslanců Počet ministrů 

HSD-SMS 1990 1992 10,03 5,87 22 14 - 

LSU 1992 6,52 16 - 

SPR-RSČ408 1992 1996 1998 2002 5,98 8,01 3,9 0,97 14 18 - - - - - - 

ODA 1992 1996 2002 5,93 6,36 0,5 14 13 - 3 4 - 

US-DEU 1998 2002 2006 8,6409 14,27410 0,3 19 9 - - 3 - 

SZ 2006 2010 2013 6,29 2,44 3,19 6 - - 4 - - 

TOP 09 2010 2013 16,7 11,99 41 26 5 - 

VV 2010 10,88 24 4 

 
Obrázek 1: Logo Výzvy ANO 2011 411 

 
 

Obrázek 2: Logo hnutí ANO 2011
412 

 

Obrázek 3: Staré logo Českomoravské konfederace 

odborových svazů 
413 

  
 

                                                 
407 Vlastní úprava dle Volby.cz a JARMARA, T. TOP 09 a Věci veřejné v kontextu institucionalizace českých 

politických stran po roce 1989. Politologická revue. Vol. 17, no. 1, s. 71. 
408 V roce 2002 kandidatura pod názvem Republikáni Miroslava Sládka. V roce 2006 kandidovali Republikáni 
pod Národní stranou a v roce 2010 obdrželi 0,03 % a v roce 2013 byli rozpuštěni. 
409 Pouze US, DEU obdržela 1,45 % a žádný mandát. 
410 V koalici s KDU-ČSL. 
411 Výzva ANO 2011 se špatnou barevností / logo / Font [online]. 11. 11. 2011 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://www.font.cz/logo/vyzva-ano-2011-se-spatnou-barevnosti.html>. 
412 PRCHAL, M. ANO: 18,65 % [online]. 21. 11. 2013 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://www.slideshare.net/marek_prchal/ano-1865>. 
413 Listopad | 2013 | Blog – odboryplus.cz [online]. 29. 11. 2013 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://blog.odboryplus.cz/?m=201311>. 
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Obrázek 4: Zvažované pracovní varianty při tvoření loga hnutí ANO 2011414 

 
 

 

Obrázek 5: Logo hnutí ANO 2011
415 

 
 

Obrázek 6: Variace loga hnutí ANO 2011
416 

 

 
 

                                                 
414 PRCHAL, M. ANO: 18,65 % [online]. 21. 11. 2013 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://www.slideshare.net/marek_prchal/ano-1865>. 
415 Logo ANO 2011 [online]. [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: <http://www.anobudelip.cz/file/edee/ke-
stazeni/grafika-foto/logo-ano.pdf>. 
416 JOUROVÁ, V. Ano, jsme tady [online]. 30. 4. 2013 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://www.slideshare.net/anojsmetady/vra-jourov-ano-jsme-tady>. 
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Obrázek 7: Původní logo hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
417 

 

 

 
Obrázek 8: Aktuální logo hnutí Úsvit přímé demokracie

418 

 
 

 
Tabulka 5: Nejúspěšnější spoty jednotlivých subjektů – předčasné volby do PS PČR 2013

419 

 SPOT POČET ZHLÉDNUTÍ 

SZ Ondřej Liška: Barva tvýho hlasu 320 000 

ANO ANO, zatočíme s korupcí 200 000 

TOP 09 Agent TOP 009 180 000 

KDU-ČSL KDU-ČSL má politiky nové generace pro volby 2013 47 000 

ODS TV volební spot ODS – Volím pravici 40 000 

SPOZ Jaromír Dušomír 38 000 

ÚSVIT I. volební spot hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia 

Okamury 28 000 

ČSSD Volte ČSSD! Fungující stát prosadí jen silná vláda 13 000 

KSČM kanál neaktivní - 

 

                                                 
417 OKAMURA, T. Ministerstvo zaregistrovalo hnutí Úsvit přímé demokracie | Úsvit přímé demokracie Tomia 

Okamury [online]. 20. 6. 2013 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: <http://www.hnutiusvit.cz/novinky/ministerstvo-
zaregistrovalo-hnuti-usvit-prime-demokracie/>. 
418 Logo Úsvit [online]. [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://www.hnutiusvit.cz/download/loga/Usvit_prime_demokracie_2.pdf>. 
419 KRÁLIKOVÁ, M., KOMÍNEK, K., ŠÍMA, P. Volební spoty. In: KRÁLIKOVÁ, M., ŠÍMA, P. a kol. Volební 

kampaně 2013: strategie, osobnosti, rozpočty. Devět největších kampaní pod drobnohledem. Český politický 

marketing, jak jste ho ještě nepoznali. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2014. s. 124. 
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Graf 2: Vývoj volebních preferencí politických subjektů – předčasné volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR 2013 (v %)420 

 

 
Graf 3: Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2013 (v %)421 

 

                                                 
420 Vlastní úprava dle TNS AISA: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2013: závěrečná zpráva z 

výzkumu veřejného mínění realizovaného výhradně pro Českou televizi [online]. říjen 2013 [cit. 2015-05-14]. 
Dostupné z: <http://img.ct24.cz/multimedia/documents/52/5172/517145.pdf>. 
421 Celkové výsledky hlasování | volby.cz [online]. 2013 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://volby.cz/pls/ps2013/ps2?xjazyk=CZ>. 
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Graf 4: Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2014 (v %)422 

 
 
 
 

Graf 5: Celkový zisk hlasů v komunálních volbách 2014 (v %)
423 

 
 

                                                 
422 Celkové výsledky hlasování | volby.cz [online]. 2014 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://volby.cz/pls/ep2014/ep11?xjazyk=CZ>. 
423 Výsledky voleb za území | volby.cz [online]. 2014 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 
<http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv1211?xjazyk=CZ&xid=1&xv=1&xdz=7&xnumnuts=0&xstat=1&xvyber=1>. 
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Graf 6: Celkový zisk mandátů v komunálních volbách 2014424 

 
 

Obrázek 9: Leták hnutí ANO rozšiřovaný během kampaně před předčasnými volbami do PS PČR 2013
425 

 

 

                                                 
424 Výsledky voleb za území | volby.cz [online]. 2014 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://volby.cz/pls/kv2014/kv1211?xjazyk=CZ&xid=1&xv=2&xdz=7&xnumnuts=0&xstat=1&xvyber=1>. 
425 Archiv autora. 
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Obrázek 10: Leták hnutí ANO rozšiřovaný během kampaně před předčasnými volbami do PS PČR 

2013426 

 

Obrázek 11: Přední a zadní strana společného letáku hnutí ANO a hnutí Severočeši.cz k předčasným 

volbám do PS PČR 2013
427 

 
                                                 
426 Archiv autora. 
427 Archiv autora. 



PŘÍLOHY 

X 
 

Obrázek 12: Přední a zadní strana letáku kandidátky hnutí ANO Marcely Dvořáčkové do Senátu ve 

volebním obvodu č. 33 Děčín
428 

 

Obrázek 13: Přední a zadní strana letáku hnutí ANO pro komunální volby 2014 ve statutárním městě 

Děčín
429 

 
                                                 
428 Archiv autora. 
429 Archiv autora. 
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Obrázek 14: Příklad využití Babišova týdeníku 5plus2 pro volební kampaň hnutí ANO před komunálními 

a senátními volbami 2014 a pro volební kampaň do Senátu ve volebním obvodu č. 33 Děčín
430 

 
 

Obrázek 15: Na volebním meetingu hnutí ANO před komunálními a senátními volbami 2014 na 
Masarykově náměstí v Děčíně se zdarma podávalo občerstvení z produkce firmy Penam (součást holdingu 

Agrofert)431 

 

 

                                                 
430 Archiv autora. 
431 Archiv autora – volební meeting hnutí ANO, komunální a senátní volby 2014, Masarykovo náměstí v Děčíně, 

17. 9. 2014. 
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Obrázek 16: Na volebním meetingu hnutí ANO před komunálními a senátními volbami 2014 na 
Masarykově náměstí v Děčíně se zdarma podávalo občerstvení z produkce Kosteleckých uzenin (součást 

holdingu Agrofert)432 

 
 

Obrázek 17: III. Celostátní sněm hnutí ANO se konal v bezprostřední blízkosti sídla Agrofertu
433 

 

 
                                                 
432 Archiv autora – volební meeting hnutí ANO, komunální a senátní volby 2014, Masarykovo náměstí v Děčíně, 

17. 9. 2014. 
433 Archiv autora – III. Celostátní sněm hnutí ANO, Praha Chodov, 28. 2. 2015. 
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Obrázek 18: Dopis hnutí ANO a dopis hnutí Úsvit rozšiřovaný do schránek voličům během kampaně před 

předčasnými volbami do PS PČR 2013
434 

 
Obrázek 19: Přední a zadní strana letáku hnutí Úsvit adresovaného voličům v rámci předčasných voleb 

do PS PČR 2013
435 

 
 

                                                 
434 Archiv autora. 
435 Archiv autora. 
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Obrázek 20: Negativní volební kampaň vedená proti předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi před 

volbami do PS PČR 2013
436 

 

Obrázek 21: Anonymní negativní kampaň před komunálními volbami 2014
437 

 

                                                 
436 Archiv autora. 
437 Archiv autora. 
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Graf 7: Důvěra stranickým představitelům (v %)
438 

 
 
 
 

Graf 8: Srovnání povolebních šetření (v %)
439 

 
 

                                                 
438 Důvěra stranickým představitelům – duben 2015 [online]. 27. 5. 2015 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7377/f3/pi150427.pdf>. 
439 Stranické preference a volební model v dubnu 2015 [online]. 23. 4. 2015 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

<http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7375/f3/pv150423.pdf>. 
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Tabulka 6: Politické apely vybraných "nových" českých stran v letech 1996-2013440 

  Zaujímá strana místo již získané etablovanou stranou? 

  + – 

Ideologická motivace 

silná očišťovatelé 

DEUUS 

TOP 09 

SNK-ED (2006) 

proroci 

SZ 

republikánské odštěpky 

DSSS 

Suverenita 

slabá projekt „novosti“ 

VV 

SPOZ 

SNK (2002) 

ANO 2011 

mluvčí 

DŽJ 

moravští regionalisté 

Úsvit přímé demokracie 

 
 

                                                 
440 Vlastní úprava dle HANLEY, S. Dynamika utváření nových stran v České republice v letech 1996-2010: 
hledání možných příčin politického zemětřesení. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Vol. 47, no. 
1, s. 125. 




