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Anotace 

Předkládaná diplomová práce se týká Hnutí ANO 2011 v komunální 

politice. Konkrétně se zabývá vybranými statutárními městy ve volebním období 

2014-2018 s důrazem na stabilitu koalic, kterých bylo ANO součástí. Dále se 

práce zaměřuje na místní organizace ANO, které se v průběhu volebního období 

potýkaly s vnitřními problémy vycházejícími ze specifické povahy ANO. 

ANO je považováno za tzv. business-firm stranu, která stojí na silném 

lídrovi z podnikatelského prostředí s malou členskou základnou a 

charakteristickou orientací na marketingové strategie a externí odborníky. 

Typickým příkladem business-firm strany je Forza Italia založená v 90. letech 

italským podnikatelem a později premiérem, Silviem Berlusconim. Povaha 

ANO, jako business-firm strany, může mít vliv na komunální úroveň, kde se 

místní organizace řídí dle pokynů vedení a postrádají potřebnou míru autonomie 

pro rozhodování na nejnižší úrovni politiky. 

 

Annotation 

This diploma thesis presents Hnutí ANO 2011 as a Czech local governance 

participant. Having put emphasis on ANO’s local organizations, the diploma 

thesis deals with particular situations in selected statutory cities during the 2014-

2018 electoral cycle. As the electoral cycle went by, internal problems in local 

organizations emerged which ended up with party board abolishing some of the 

organizations. Coalitions in which ANO participated also were affected by those 

problems. In some cities, however, coalitions persisted and ANO local 

organizations had not suffer with internal problems, study of which also became 

a part of the research in the thesis.  

Having a strong leader from the business environment and limited 

membership, ANO 2011 is considered to be a business-firm party focused on 

marketing strategies and external specialists. As a typical business-firm party 

instance Forza Italia can be named, established in 1990s by Italian businessman 

and future prime minister Silvio Berlusconi. Business-firm party character of 

ANO may affect local governance where ANO’s local organizations follow 



ANO party board’s instructions and those organizations lack of autonomy to 

make their own political decisions. 
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Úvod 

Komunální volby v roce 2014 znamenaly zásadní zvrat. Od sametové 

revoluce v roce 1989 byla komunální politika stabilním prvkem českého 

politického systému. Primátoři vydrželi ve funkcích celé volební období, koalice 

byly stabilní. Tento fakt se ovšem naprosto rozvrátil vstupem hnutí ANO 2011 (dále 

ANO) do komunální politiky. Nový subjekt vzniklý v roce 2011 razantně změnil 

poměry v komunálním systému. Koalice se rozpadají. Primátoři se ve volebním 

období střídají. Celý systém ve velkých městech je narušený. Místní organizace 

ANO se ruší zásahem vedení. Takové případy se staly v Opavě nebo Ústí nad 

Labem. Někteří členové ANO, kteří se posléze stali nezařazenými, měli mnohdy 

dilema, zda zůstat v koalici nadále, nebo přejít do opozice. Zastupitelstvo a rada se 

tak stala nestabilní a neměla jistotu, v jakém složení a v jakém počtu bude dále 

zasedat. Rušení místních organizací je navíc krokem, který se do té doby využíval 

pouze v krajních případech. Zatímco do roku 2014 bývali primátoři většinou 

z ČSSD, ODS či z lokálních uskupení, tak po roce 2014 se k nim přidali i politici 

z ANO. Mnohdy s nejednotnou místní organizací v zádech. Rozpady a neshody 

uvnitř místních organizací se jeví jako zásadní příčina, která vede k nestabilitě 

koalic a celého komunálního systému v České republice po roce 2014. Bývalí 

členové ANO již v roce 2016 zakládají nový politický projekt PRO 2016, který 

kandidoval v několika městech již v roce 2018 na komunální úrovni (Deník, 2. 6. 

2016). Založení nové strany jen dokazuje výraznou proměnu v komunálním 

systému. 

Hnutí ANO představuje pro český stranický systém nový typ strany, který 

stojí na silném lídrovi, nemá vyprofilovanou ideologii a členská základna není tak 

důležitá, jako pro masové strany ve 20. století. Odborníci nazývají tento typ strany 

jako tzv. business-firm party model (Hopkin, Paolucci, 1999; Charvát, Just, 2010). 

ANO je novou stranou založenou v roce 2011. Navazuje tak na předchozí nové 

strany, které zvláště po roce 2010 začínají více než kdy jindy ovlivňovat politické 

prostředí. Na rozdíl od ostatních nových stran jako byly Věci veřejné (dále VV) či 

Úsvit přímé demokracie se ANO dokázalo prosadit i do komunální politiky a 

etablovalo se tak téměř na všech politických úrovních. ANO dosáhlo úspěchu po 

komunálních volbách v roce 2014, když se dostalo do zastupitelstev většiny 
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velkých měst. Zástupci hnutí následně promlouvali do složení nových koalic a ve 

vyjednávání byli úspěšní, a nakonec v několika koalicích zasedli.  Právě komunální 

politika může sloužit jako test, zda strana může pomýšlet na další rozvoj či nikoliv. 

Úsvit přímé demokracie a Věci veřejné nedokázaly voliče přesvědčit 

v komunálních volbách a počet jejich zastupitelů byl marginální. Zato ANO 

dokázalo oslovit voliče, dokázalo svojí politikou oslovit občany i na komunální 

úrovni a jak ve volebním období 2014-2018, tak i v současném má v několika 

statutárních městech primátora a zasedá tak v radě měst. Nejasný je ovšem postoj 

Andreje Babiše k obecním zastupitelstvům. V knize, O čem sním, když náhodou 

spím, kterou vydalo ANO v roce 2017, se lze totiž dočíst, že „nejdůležitějším 

politikem bude starosta. Samozřejmě přímo volený. Máme asi 6 250 starostů a 

primátorů a ti budou doopravdy vládnout.“ (Hnutí ANO 2011, 2017, s. 126) Měl 

by přímo volený starosta větší kompetence a vládl by sám bez zastupitelstva a rady? 

Tato otázka je velmi nejasná. Města a obce by podle Andreje Babiše měly dostat 

více pravomocí v oblasti podnikání, sociálních služeb nebo sportu. A občané obcí 

by mohli v budoucnu hlasovat o tom, jak chtějí nakládat s rozpočtem. Zda jej 

investovat do výstavby nového dětského hřiště či do nových chodníků (tamtéž). 

Nové návrhy v oblasti komunální politiky jsou výrazným zásahem do činnosti 

zastupitelstva, rady a starosty. Tímto způsobem rozpoutané diskuze přinášejí další 

změnu do komunální politiky, která do té doby byla stabilní. 

Povaha a charakter ANO se jeví jako hlavní příčina rozpadů místních 

organizací. ANO bylo založeno shora a nevzešlo tak od lidí, které spojuje jednotné 

téma či ideologie. Tradiční politické, lze říci i masové strany, byly založeny 

zezdola, tudíž sami členové zakládali místní organizace stran. Tak tomu bylo 

například u České strany sociálně demokratické (dále ČSSD) a dalších tradičních 

českých, potažmo československých stran. Nicméně je nutné zmínit, že fenomén 

zakládání stran shora není neobvyklý. V posledních letech došlo k takovému 

založení u několika politických stran. Je to zmíněný Úsvit přímé demokracie, 

později transformovaný do Svobody a přímé demokracie Tomia Okamury (dále 

SPD), Věci veřejné). Tudíž ANO není jediným subjektem takto založeným na 

komunální úrovni. Rozdílný je taktéž mechanismus rozhodování, který je u ANO 

velmi centralizovaný a místní organizace nemají tolik autonomie v rozhodování, 

jako tradiční politické strany.  
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Literatura v oblasti komunální politiky je v českém politologickém prostředí 

velmi bohatá. Využít se dají práce brněnského politologa Stanislava Balíka, který 

se zabývá komunální politikou. Asi nejhodnotnější knihou je v této problematice 

Komunální politika, postihující všechny zásadní faktory české komunální politiky, 

které jsou výrazně odlišné od zbytku Evropy. Na brněnské Masarykově univerzitě 

vyšla v druhé polovině roku 2018 publikace Lubomíra Kopečka, Víta Hlouška, 

Romana Chytilka a Petry Svačinové s názvem Já platím, já rozhoduji! (Kopeček, 

Hloušek, Chytilek, Svačinová, 2018), která se zabývá podnikatelskými stranami a 

politickými podnikateli.  Dále lze využít studie a články Petra Jüptnera, který se 

komunální politikou taktéž zabývá na Institutu politologických studií Univerzity 

Karlovy. Rozpadem koalic na české komunální úrovni se ve svém příspěvku 

Rozpady koalic v České republice: komparace napříč statutárními městy zabývá 

Lucie Němcová na VIII. Kongresu České společnosti pro politické vědy. 

Problematice nových stran se věnuje několik autorů, do českého prostředí zasadil 

typologii nových stran Seán Hanley (Hanley, 2011), který se nové české strany 

pokusil kategorizovat. Business-firm strany jsou popsány ve studii dvou badatelů 

Jonathana Hopkina a Cateriny Paolucci z roku 1999, ze které vychází další 

výzkumy v oblasti business-firm stran. Business-firm strany v České republice se 

pokouší charakterizovat Petr Just a Jakub Charvát (Charvát, Just, 2016).  

 

Cíle práce a metodologie 

Cílem diplomové práce je analýza místních organizací ANO a jejich role 

v koalicích ve volebním období 2014-2018. Práce si klade za cíl zodpovědět na 

výzkumnou otázku, jaký vliv má na rozpad koalic povaha samotného hnutí ANO? 

ANO kandidovalo v roce 2014 převážně ve velkých městech, a to je 

důvodem, proč byla pro analýzu místních organizací ANO vybrána statutární 

města. Následující graf č. 1 ukazuje přehled koalic ve všech statutárních městech 

ČR ve volebním období 2014-2018. 
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Zdroj: autor, monitoring médií 

 

V grafu je znázorněn jak přehled rozpadu koalic vlivem ANO, tak koalice, 

které vydržely celé volební období. Více než polovina koalic ve statutárních 

městech vydržela, konkrétně ve 13 případech. V 10 případech se koalice rozpadly 

vlivem ANO a nevydržely tak celé volební období. Zbylé dvě koalice se taktéž 

rozpadly, nicméně ANO na tento rozpad nemělo vliv, i když bylo součástí těchto 

koalic. Koalice se ale rozpadly z jiného důvodu. V rámci všech, nejenom 

statutárních měst je situace pro ANO ještě více tristní. Hnutí ANO se rozpadla 

každá druhá koalice. Komunisté se k ANO blíží, protože se jim rozpadla každá 

čtvrtá koalice. Na opačném pólu stojí TOP 09, které se podařilo udržet 15 koalic ze 

16 (Mačí, 29. 9. 2018). 

 

Pro samotnou analýzu místních organizací ANO byl ze statutárních měst 

vybrán vzorek sedmi případů.  Konkrétně se jedná o: Brno, Kladno, Liberec, Opava, 

Ostrava, Pardubice a Ústí nad Labem. 

Tabulka č. 1 udává přehled o vzorku sedmi statutárních měst vybraných v této 

diplomové práci. Ve všech sedmi případech bylo ANO v první koalici ihned po 

volbách. Jak je patrné, v pěti městech se koalice rozpadla a nevydržela celé volební 

období, zatímco ve dvou případech koalice vydržela po celé období.  

 

52 %40 %

8 %

Graf č. 1: Koalice ve statutárních městech 

ČR - volební období 2014-2018

Koalice vydržely celé

volební období

Koalice nevydržely  - vliv

ANO

Rozpad koalice z jiného

důvodu
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Tabulka č. 1: Vzorek sedmi měst a stabilita koalic 

Zdroj: autor, obsah tabulky dle monitoringu médií 

 

  Výběr sedmi měst v této práci je reflektován jak geograficky, tak počtem 

případů v jednotlivých krajích. Dva případy jsou vybrány z Moravskoslezského 

kraje, Opava a Ostrava, protože celkový počet rozpadlých koalic je v tomto kraji 

největší – 4 případy. Kromě dvou výše zmíněných měst se koalice rozpadly také 

v Havířově a Frýdku-Místku. Po jednom případu je posléze zastoupen kraj 

Liberecký, Jihomoravský a Ústecký.  

V kraji Jihočeském se koalice rozpadla v Českých Budějovicích, nicméně 

tento rozpad nese stejné znaky jako v Brně, které je druhým největším městem 

v České republice, a proto bylo vybráno právě z tohoto důvodu. Brno vzbudilo 

mediální zájem i v současném volebním období, kdy vítězné ANO bylo obejito 

koalicí čtyř stran, a to i přesto, že ANO mělo již předjednanou podporu na další 

volební období.  

Kraj Plzeňský, konkrétně statutární město Plzeň nemělo koalici, ve které by 

ANO bylo součástí. Karlovy Vary, kde se také rozpadla koalice, opět vykazuje 

stejné příčiny rozpadu jako v Ústí nad Labem, a proto byl kraj karlovarský 

vynechán. Ústí nad Labem bylo vybráno z důvodu většího zásahu a zájmu ze strany 

vedení ANO, které s v místní organizaci Ústí nad Labem velmi angažovalo.  

Královehradecký kraj, podobně jako Plzeňský neměl žádný případ rozpadlé 

koalice a v Hradci Králové, centru kraje, ANO ve volebním období 2014-2018 

nezasedalo v koalici. Stejně tak tomu bylo i v Jihlavě, jediném statutárním městě 

Město 
Vydržela koalice celé volební 

období? 

Brno Ne 

Liberec Ne 

Opava Ne 

Ostrava Ne 

Ústí nad Labem Ne 

Kladno Ano 

Pardubice Ano 
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kraje Vysočina. V Olomouckém a Zlínském kraji k rozpadu koalice v žádném ze 

statutárních měst nedošlo.  

Dva případy, kde nedošlo k rozpadu koalice, a přesto bylo ANO přítomno 

v koalici, jsou Pardubice a Kladno. Obě města byla vybrána opět na základě 

geografie, protože kraj Pardubický a Středočeský neměl žádné zastoupení ve 

vzorcích měst. I když Olomoucký a Zlínský kraj nemají také zastoupení, Morava, 

jako geografický celek je zastoupena ve třech případech. Středočeský kraj je také 

největším krajem v České republice. Kladno a Pardubice byly vybrány z důvodu 

stability koalice, a to i přes fakt, že v obou městech usedly v koalici různé politické 

subjekty. Nejvíce se tento fakt projevuje právě v Pardubicích, kde se utvořila 

koalice, která by na celostátní úrovni byla v současné politické situaci velmi 

nepravděpodobná.  

Metodologicky je práce vedena kvalitativním výzkumem a jako metoda je 

vybrána případová studie. Případová studie je vhodná metoda k analýze malého 

počtu případů, které se nedají zobecnit do jasně formulovaného závěru. Každý 

případ je něčím jedinečný, má vlastní charakteristiky, a tak nejde všechny 

zformovat do jednoho uceleného rámce. U této předkládané diplomové práce jsou 

jednotlivými případy myšlena statutární města1. Statutární města2 patří mezi velká 

sídla v České republice, a tak mediální pokrytí politiky ve městě a celkový dopad 

komunální politiky je zde vyšší než u menších sídel.  

Jako metoda sběru informací jsou použity polostrukturované rozhovory a 

monitoring médií. Typ polostrukturovaného rozhovoru se používá, když je nutné 

minimalizovat variaci otázek kladených dotazovanému. Redukuje se tak 

pravděpodobnost, že se data získaná v jednotlivých rozhovorech budou zásadně 

lišit (Hendl, 2016, s. 177). Takto vedené rozhovory dále umožňují tazateli rozdělit 

otázky do několika okruhů, což poté usnadňuje orientaci jak autorovi, tak čtenáři 

práce (Flick, 2009, s. 156). Polostrukturované rozhovory jsou vedeny s politiky za 

                                                           
1 Statutární město je takové město, které se dělí na samosprávné části, které se nazývají např. 

městskými obvody či městskými částmi. 

 
2Konkrétně se jedná o města: Brno, České Budějovice, Děčín, Frýdek-Místek, Havířov, Hradec 

Králové, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jihlava, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Liberec, Mladá 

Boleslav, Most, Olomouc, Opava, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Prostějov, Přerov, Teplice, Třinec, 

Ústí nad Labem, Zlín. Praha je někdy označována také jako statutární město, ale tato práce 

zařazuje Prahu samostatně jako Hlavní město Prahu, dle zákona 131/2000 Sb. Zákon o hlavním 

městě Praze. Třinec se stal statutárním městem až 31. 8. 2018 a je tak pro tuto práci nerelevantní. 
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ANO, v každém z měst alespoň s jedním z představitelů ANO a alespoň s jedním 

představitelem jiné politické strany či hnutí. Pro polostrukturované rozhovory byl 

vytvořen jednotný scénář, který obsahuje devět otázek a je rozdělen do tří bloků. 

První blok obsahuje otázky vztahující se ke vztahu místní organizace a vedení 

ANO, druhý blok je tvořen otázkami vedoucími k samotné místní organizaci a třetí 

blok se týká oblasti koalic a koaličních partnerů, kteří spolu s ANO vládli na 

radnicích. Scénář polostrukturovaného rozhovoru je přiložen v příloze práce. 

 Forma oslovení byla pomocí e-mailu či telefonicky k domluvě osobní 

schůzky. Získat rozhovory od politiků za ANO bylo velmi obtížné. Zvláště byly 

rozhovory obtížné získat od politiků ANO, kteří se v průběhu volebního období 

rozešli se stranou a byli vedeni jako tzv. nestraníci či založili vlastní politické hnutí. 

Již domluvené schůzky byly na poslední chvíli zrušeny, často se dostávaly 

negativní odpovědi na žádosti o rozhovory, a to i přes to, že polostrukturované 

rozhovory byly navrženy od začátku jako anonymní. Stejně tak anonymní jsou 

rozhovory s představiteli jiných politických stran či hnutí.  

Představitelé ostatních stran byli do výzkumu zařazeni, protože se účastnili 

koaličních vyjednávání o nové politické reprezentaci města a měli tak možnost 

zhodnotit postup a chování místní organizace ANO. Takovéto informace mají pro 

práci velmi vypovídající hodnotu a práce tím získá na objektivitě. V tomto případě 

byla komunikace výrazně lepší. 

Z důvodu anonymity rozhovorů byla vytvořena „kódovací“ tabulka č. 2, která 

zpřehledňuje a vysvětluje použité kódy v empirické části diplomové práce. 
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Tabulka č. 2: Kódování respondentů dle měst a stran 

Město 
Kód respondenta 

za ANO 

Kód respondenta 

za jinou stranu 

Politická 

strana/hnutí 

respondenta 

mimo ANO 

Brno R1 A R1 N ČSSD 

Kladno R2 A R2 N 
Volba pro 

Kladno 

Liberec R3 A, R 3AA R3 N ODS 

Opava R4 A, R 4AA R4 N KDU-ČSL 

Ostrava R5 A R5 N KDU-ČSL 

Pardubice R6 A R6 N KDU-ČSL 

Ústí nad Labem R7 A R7 N Pro! Ústí 

Zdroj: autor 

 

V Liberci a Opavě byli za ANO dotazováni dva respondenti, proto se 

v tabulce u těchto měst objevují dva kódy. Ve všech ostatních městech byl 

dotazován jeden respondent za ANO a jeden respondent za jinou politickou 

stranu/hnutí. Tudíž je počet respondentů 16. 

Pro správné pochopení a interpretaci různých orgánů ANO je zařazen i 

výňatek ze stanov hnutí, aby orientace v textu byla přehlednější a srozumitelnější. 

ANO se skládá z Celostátního sněmu, Výboru a Předsednictva. Tyto orgány mají 

celostátní působnost. Krajské orgány jsou Krajský sněm, Předsednictvo a Kontrolní 

komise. Oblastní orgány ANO se skládají z Oblastního sněmu, Předsednictva a 

Oblastního revizora hospodaření. A závěrem orgány místní působnosti, tedy 

místních organizací jsou Místní sněm, Předsednictvo a Místní revizor hospodaření. 

Podle stanov je místní organizace základní organizační jednotkou Hnutí působící 

zpravidla v hranicích obce. Pro založení místní organizace je třeba pěti členů Hnutí 

v obci a o žádosti rozhoduje Předsednictvo ANO. Předsednictvo ANO také 

rozhoduje o zrušení místní organizace. Pokud počet členů místní organizace klesne 
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pod tři, tak místní organizace zaniká a její působnost se přesouvá na oblastní 

úroveň. Místní sněm místní organizace volí předsedu a až dva místopředsedy a 

podává zprávu o činnosti a hospodaření místní organizace (Stanovy Hnutí ANO 

2011). Místní organizace jsou tedy základní organizační jednotkou. MO má svého 

předsedu a může mít jednoho či dva místopředsedy. Tento fakt je důležité zmínit, 

protože většinou právě předseda a místopředseda jsou ve vyjednávacím týmu, který 

se snaží dojednat koalici po komunálních volbách.  

Ve třetí kapitole se často užívá termín „vedení“ nebo „vedení ANO“. Tímto 

zobecněným termínem je myšleno Předsednictvo ANO 2011, které je statutárním 

orgánem hnutí, a Výbor, který je nejvyšším orgánem hnutí mezi sjezdy, dle stanov 

ANO 2011 (Stanovy hnutí ANO 2011). Předsednictvo se každé dva roky mírně 

změní. Následující tabulka č. 3 ukazuje členy Předsednictva ANO v období 2015-

2017 a 2017-2019, jedná se o období, které je pro diplomovou práci klíčové. 

 

Tabulka č. 3: Členové Předsednictva ANO 

Rok Členové Předsednictva 

2015 

Andrej Babiš, Jaroslav Faltýnek, Petr 

Vokřál, Jaroslava Jermanová, Radmila 

Kleslová, Jan Volný, Martin Stropnický, 

Richard Brabec, Margita Balaštíková, 

Martin Komárek, Jan Řehounek, Radek 

Hloušek a Radek Popelka 

2017 

 

 

 

 

Andrej Babiš, Jaroslav Faltýnek, 

Richard Brabec, Jaroslava Jermanová, 

Petr Vokřál, Martin Stropnický, Radek 

Vondráček, Jan Volný, Jan Řehounek, 

Jana Vildumetzová, Ladislav Okleštěk, 

Monika Oborná, Roman Kubíček a 

Josef Bělica  

Zdroj: anobudelip.cz 

 

 

Termín „vedení“ je tedy použitý jako zobecňující termín. Dále je uváděn pojem 

„místní organizace“ či „MO“. Pojem místní organizace je u ANO bráno jako MO 

na nejnižší úrovni, v městském obvodu či v městské části. Pro jednu 
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„celoměstskou“ organizaci se u ANO používá pojem „oblastní organizace“. V této 

práci je ovšem použitý pojem „místní organizace“, který je v tradičních stranách 

běžný pro celé území města a pro srozumitelnost je tento pojem uváděn. 

Monitoring médií je prováděn prostřednictvím serveru anopress IT, který 

monitoruje tištěná i elektronická média včetně regionálních mutací v České 

republice. Časové vymezení je v tomto případě od druhého dne komunálních voleb, 

tj. 11. 10. 2014 a je do voleb v roce 2018, tj. do 5. 10. 2018. 

 

Struktura práce 

Diplomová práce je rozdělena do tří částí. První část se týká teoretického 

ukotvení ANO v rámci nových stran. Na nové strany se dívá několik autorů 

odlišným pohledem a tyto pohledy jsou v úvodní teoretické části představeny. Dále 

je ANO klasifikováno jako relativně nový typ strany, tzv. business-firm model 

strany, který je také někdy označován jako typ podnikatelské strany. Poslední část 

úvodní kapitoly se zaměřuje na okolnosti vzniku ANO a jeho dosavadní politické 

kariéře. 

Druhá kapitola se věnuje zahraničním stranám, které se stylem řízení a 

politickým úspěchem podobají ANO. Je zde nastíněn italský příklad úspěchu strany 

Forza Italia, bývalého italského premiéra a podnikatele Silvia Berlusconiho. Dále 

je zde představena švýcarská politická strana v jednom z kantonů, Lega dei 

Ticinesi, která byla založena taktéž podnikatelem bez předchozích politických 

zkušeností. Krátce se kapitola dotýká i dalších zemí a politických business-firm 

stran. 

Třetí kapitola se věnuje již samotným případovým studiím sedmi měst na základě 

polostrukturovaných rozhovorů a monitoringu médií. V případové studii se kapitola 

věnuje výzkumu místních organizací ANO a povaze ANO jako hnutí založeném na 

centralizovaném vedení. Právě tyto faktory mohou mít vliv na charakter a stabilitu 

koalic ve statutárních městech. 
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1.  Teoretické a kontextuální zakotvení 

1. 1  Nové strany 

 Nové strany jsou významným badatelským objektem napříč Evropou. Na 

významu získaly hlavně v průběhu a po tzv. finanční krizi v roce 2008. Dopady této 

krize se hlavně projevily v jižní části Evropy – v Řecku, Itálii, Španělsku či 

Portugalsku. Je tak zajímavým faktem, že se v České republice objevují nové 

strany, které se spíše objevují v jižních státech Evropské unie. Tyto státy byly 

ekonomickou krizí postiženy mnohonásobně více než Česká republika, a přesto se 

i zde podobný typ stran vyskytuje. Literatura je v ohledu zkoumání nových 

politických stran vcelku bohatá. Každou politickou stranu je možné při svém vzniku 

považovat za novou, píše Alan Sikk (Sikk, 2005, s. 397, cit. podle Šárovec 2016, s. 

20). Stejný autor posléze přidává definici nových stran: „nové politické strany 

nejsou nástupkyněmi žádné z předchozích parlamentních, mají nový název a 

strukturu a mezi jejich hlavními členy nejsou žádné významné osobnosti předchozí 

demokratické politiky“ (Sikk, 2005, s. 399, cit. podle Šárovec, 2016, s. 16). Nová 

strana může mít dvojí význam podle Aira Hina – legislativní a volební. Volební 

vznik stran je zaměřen na nereprezentovaná témata, která voliči chtějí řešit či 

souvisí s tím, že zavedené strany tyto témata nechtějí vytahovat. Legislativní vznik 

stran souvisí s proporcionalitou volebního systému. Tento vznik se vztahuje na 

země, jejichž systém spíše brání vstupu nových stran do parlamentů (Šárovec, 2016, 

s. 11). Zcela odlišnou definici nových stran nabízejí izraelští politologové Shlomit 

Barnea a Gideon Rahat. Ve svém výzkumu rozebírají vznik nových stran spíše 

filozoficky – sémantický význam slova nový je takový, že nová strana je nová 

tehdy, pokud se odkazuje na něco starého. V nové straně musí být protiklad strany 

staré a na tomto základě se posléze dá definovat strana nová. Barnea a Rahat 

používají kritéria k definici nové strany – jedná se o následující kritéria: 

a) Je nový název skutečně nový, nebo obsahuje „staré“ jméno? 

b) Jak se liší nový program strany od starých stran a programů? 

c) Jak se liší voličská základna nové strany 

d) Je strana zaregistrována jako nová? 

e) Byly stranické instituce odlišeny od starých stran? 

f) Má strana nové aktivisty, nebo přišli ze starých? 
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g) Jsou přední kandidáti noví, nebo zastávali dříve veřejný úřad? 

h) Jak odlišné jsou politiky nové strany od starých stran? (Šárovec, 2016, s. 

14) 

Výše uvedená kritéria stojí za analýzu na příkladu ANO, proto se na ni bude 

odkazovat v části textu, která je věnována ANO jako nové straně. 

Výzkum nových stran ve střední a východní Evropě se potýká s malou 

hloubkou analýzy problému, jak píše Viera Žúborová v článku Newcomers in 

Politics? The Success of New Political Parties in the Slovak and the Czech Republic 

After 2010? (Žúborová, 2015, s. 92) Poukazuje na práci Paula G. Lewise, který 

tvrdí, že výzkum nových stran je spíše soustředěn na zkoumání samotného vzniku 

nové strany. O to méně se poté soustředí na konkrétní výstupy a výsledky celého 

politického systému včetně takového fenoménu, jako je vstup nových stran do 

tohoto systému (Lewis, 1998, cit. podle Žúborová 2015, s. 92). Žúborová se 

v článku věnuje novým stranám v České republice a na Slovensku. Zmiňuje zde, že 

pro oba státy je typické, že jsou státy unitárními a je tak malá pravděpodobnost 

vzniku určité regionální strany. Jinými slovy říká, že pokud vznikne nová strana, 

má šanci se prosadit na celém území státu. Tento fakt potvrdilo ANO ve volbách 

v roce 2017, kdy znásobilo svůj zisk z voleb v roce 2013. Zároveň v posledních 

volbách dokázalo vyhrát ve všech okresech České republiky. Novost strany je 

značně problematická a v odborné literatuře se můžeme setkat s několika typy 

definic, ale jednoznačně přijímaná definice nové politické strany neexistuje. 

Následující rozčlenění reflektuje podrobněji práce politologů na téma nových 

politických stran, jak jej ve svých studií popsali. 

 

 

1.1.2 Nové strany pohledem Paula Lucardieho a Alana Sikka 

Paul Lucardie publikoval v roce 2000 studii s názvem Prophets, Purifiers and 

Prolocutors. Towards a Theory on the Emergence of New Parties (Lucardie, 2000). 

V této studii se zabývá novými stranami v západní Evropě a snaží se je diferencovat 

pomocí společných znaků. V několika bodech Lucardie popisuje charakteristiky 

nových stran a okolnosti vzniku. Autor na prvním místě zmiňuje skutečnost, že 

nové strany potřebují získat pro svůj projekt co nejvíce voličů, aby téma začalo 
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rezonovat ve společnosti a strana tak získala nějakou šanci svůj program prosadit 

(Lucardie, 2000, s. 182).  

Největším přínosem práce je již zmíněné rozdělení nových stran. Lucardie 

tyto strany rozděluje na tzv. očišťovatele, proroky a mluvčí. Očišťovatelé jsou 

takové strany, které nastolují dříve podávaná témata ve srozumitelné a zároveň 

nové podobě pro voliče. Může se jednat o zdánlivě konzervativní téma, kterému 

strana udělá „reklamu“, zviditelní ho a snaží se ho prosadit v jiném formátu. 

Dalšími v pořadí nových stran jsou „proroci“. Tento typ strany přináší úplně nová 

témata do politiky, někdy se snaží o „rokkanovské“ štěpení, aby z něho mohla 

vzniknout nová strana. Ve své době (70. a 80. léta 20. století) mohla být za 

prorockou stranu považována Strana zelených, která přinesla do té doby 

nediskutované téma ochrany přírody a postmateriálních hodnot vzešlých ze 

společenských proměn v 60. letech. Třetím typem nových stran jsou tzv. mluvčí, 

kteří reprezentují opomíjené nebo nereprezentované zájmy.  

Lucardie hovoří o očišťovatelích, že jsou schopni získat více křesel 

v parlamentu než proroci. Pro voliče jsou v daný moment očišťovatelé atraktivní. 

Jak ovšem Lucardie dodává, z dlouhodobé perspektivy mají větší šanci prorazit a 

konsolidovat se „proroci“. Je to dáno novostí tématu a potenciálním získáním 

nových voličů. Lucardie dále zdůrazňuje, že nové strany musí získat alespoň 

minimum finančních prostředků, členy a zdroje k tomu, aby mohly být úspěšné. 

Členská základna nemusí být pro strany už tak nepostradatelná, jako u masových 

stran, přesto je pro chod i nových stran velmi důležitá. Dále autor poukazuje na 

rozdíl v úspěchu nových stran v poměrném a většinovém volebním systému. Ve 

většinovém systému moc šancí na úspěch nemají. Jedině mohou uspět v případě, 

jak uvádí Lucardie, že budou prosazovat a reprezentovat konkrétní regionální 

zájem. V poměrném systému je mnohonásobně větší šance na zastoupení několika 

reprezentantů v parlamentu (Lucardie, 2000, s. 182).  

Na Lucardieho rozdělení tří typů nových stran navazuje Alan Sikk, který 

přidává novou čtvrtou kategorii: tzv. „projekt novosti“ (Sikk, 2011). Projekt novosti 

nezávisí na ideologii, jako v případě očišťovatelů, ale závisí pouze na tom, že strana 

je nová. Sikk uvádí, že takovéto strany jsou „očišťovatelé light“ – záleží jim na 

odlišném stylu toho, jak dělat politiku. Nezáleží jim tak na věcném obsahu toho, co 

prosazují. Jako příklad udává italskou stranu Forza Italia založenou Silviem 
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Berlusconim, který využil pomyslné „díry“ na italské středopravé scéně a vytvořil 

tak silnou stranu, která si zakládala právě na novosti (Sikk, 2011, s. 467). 

1.1.3 Nové strany a projekt novosti dle Alana Sikka 

Sikk ve své studii uvádí i další příklady úspěšných nových evropských stran. 

Zaměřuje se hlavně na pobaltské republiky, kde se od konce 90. let utvořilo několik 

zajímavých politických subjektů. V Litvě byla v roce 1998 založena Nová Unie 

kolem Arturase Paulauskase, který stranu dovedl v roce 2000 k vítězství. Za čtyři 

roky uspěla další nová strana, Labour Party. Tu založil podnikatel ruského původu 

Viktor Uspakič. V Lotyšsku vznikla v roce 2002 strana New Era pod vedením 

Einarse Repše. Z trojice zemí ještě zbývá zmínit Estonsko a původní mládežnickou 

komunitu straně Pro Patria Union, která se nazývala Res Publica. Pod tímto 

názvem se posléze transformovala na stranu a sklidila úspěch v prvních letech 

nového tisíciletí (Sikk, 2005, s.468). Mezi čtveřicí stran je Res Publica jedinou 

stranou nevzniknuvší kolem jedné osoby, ale na základě společného zájmu několika 

lidí. Tím se odlišuje jak od ostatních stran v regionu, tak i od Forzy Italia, a i hnutí 

ANO. Autor v studii ukazuje výzkum European Election Study, který se zaměřuje 

na to, jaké problémy nejvíce tíží obyvatele každého ze tří pobaltských států a 

ukazuje také, jaký procentní podíl má daný problém u voličů nových stran. Celkem 

jasně se ukazuje, že voliči nových stran jsou více nespokojení s politikou než voliči 

stávajících politických stran. Největší takový rozdíl je v Litvě, kde voliči Labour 

Party vyjadřují vyšší nespokojenost s nezaměstnaností, cenou potravin a platy než 

voliči parlamentních stran (Sikk, 2005, s. 470-471). V Estonsku a Lotyšsku jsou 

také rozdíly, ovšem nejsou tak vysoké jako v Litvě. 

 

1.1.4 České nové strany dle Seána Hanleyho 

Podívejme se nyní na Lucardieho typologii a Sikkovu přidanou kategorii z českého 

pohledu. Jako pomůcka poslouží článek zahraničního badatele zabývajícího se 

českými novými stranami, Seána Hanleyho. Hanley publikoval článek s názvem 

Dynamics of New Party Formation in the Czech Republic 1996-2010: Looking for 

the Origins of a ´political earthquake. Hanley se zabývá novými stranami v ČR a 

zároveň rozděluje nové politické strany do jednotlivých kategorií. Na rozdíl od 
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Lucardieho a Sikka, rozřazuje strany na základě českého stranického systému. 

Nové strany v českém prostředí rozděluje do 3 skupin:  

a) strany, jež prvně soutěží ve volbách, 

b) strany, které se odštěpily od zavedených stran 

c) strany účastnící se pravidelně voleb, ale ještě nikdy nepronikly do 

parlamentu (Hanley, 2011, s. 120-121).  

K bodu „a“ patří např. ANO. Není ovšem jasně definováno, zda myslí volby, 

do kterých jde úplně poprvé – tudíž by komunální volby v roce 2014 tímto kritériem 

neprošly, jelikož prvními volbami, kde ANO kandidovalo, byly senátní volby 

v roce 2012. Ovšem lze předpokládat, že Hanley myslel první volby do Senátu, 

Poslanecké sněmovny nebo obecních zastupitelstev. V tom případě by se staly 

komunální volby prvními, protože v předchozích komunálních volbách, v roce 

2010, ANO nekandidovalo. Pro sněmovní volby v roce 2017 by do této kategorie 

spadaly například Realisté či Dobrá volba pro Česko. Bod „b“ je příklad stran, které 

se odštěpily od existující strany. Jako příklad lze uvést Unii svobody odštěpenou 

v roce 1998 od ODS. Poměrně nedávný je také příklad TOP 09. Ta se oddělila od 

KDU-ČSL v roce 2009. K bodu „c“ se může zařadit strana Petra Cibulky – Volte 

Pravý Blok kandidující od roku 2002. Zatím ovšem nikdy nepronikla do Parlamentu 

České republiky. Takových stran je celá řada, ještě lze zmínit Dělnickou stranu 

sociální spravedlnosti či Korunu Českou. 

Pokud se podíváme zpět na Lucardieho řazení, tak Hanley pro případ České 

republiky mezi „očišťovatele“ řadí strany jako Demokratická unie, Unii svobody a 

TOP 09, která je i v současném parlamentu. TOP 09 se dá nazvat odštěpeneckou 

stranou, protože část bývalých členů KDU-ČSL přešla právě do TOP 09. 

Nejviditelnějším politikem byl tak bývalý předseda lidovců Miroslav Kalousek, 

který TOP 09 společně zakládal s Karlem Schwarzenbergem. Svým programem se 

řadí mezi konzervativní strany, ale například v zahraniční politice dokáží zaujmout 

tématy, která jsou srozumitelná i pro liberální a mladší voliče. Mezi „proroky“ řadí 

Hanley Stranu zelených, Dělnickou stranu sociální spravedlnosti nebo stranu Jany 

Bobošíkové, Suverenitu. Nejúspěšnější stranou se stala Strana zelených, která se 

dostala do parlamentu v roce 2006. Od té doby se jí nepodařilo znovu do parlamentu 

vstoupit, možná důvodem je i fakt, že ekologie se stala automatickým tématem 

všech hlavních politických stran a zelení se tak musí orientovat i na jiná témata. 
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Avšak zatím se jim nepodařilo těmito tématy oslovit větší skupinu voličů. „Mluvčí“ 

na české politické scéně byli Důchodci za životní jistoty nebo Moravané, tedy 

strany, které byly nejvíce činné v první polovině 90. let a reprezentovaly zájmy, 

které byly ostatními stranami opomíjeny. A nakonec je zde poslední kategorie 

„projekt novosti“, kam Hanley řadí Věci veřejné jako nejideálnějšího představitele 

této kategorie. Autor publikoval článek ještě předtím, než ANO vstoupilo do 

politiky, proto v článku není hnutí zařazeno do žádné kategorie. Jak bude patrné 

dále v textu, ANO lze pouze zařadit do kategorie „projekt novosti“.  
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1.2  Business-firm party model 

Teorie politických stran má za sebou kontinuální vývoj, který souvisí 

s reálnými změnami v elektorátu voličů i se změnami ve společnosti po druhé 

světové válce. Od dosud nepřekonané monografie francouzského politologa 

Maurice Duvergera, Politické strany/Les partis politique, ve které rozdělil strany 

na masové a kádrové se vývoj stran dostává až k tzv. networkovým a franchisovým 

stranám. Nové strany získávající vliv jak v západní, tak ve východní Evropě se 

různě zařazují do různých typů stran a jsou podrobeny analýzám. Od stran 

kádrových, masových přes catch-all a kartelové strany se teorie dostává až k tzv. 

manažerskému typu moderní strany (Klíma citován dle Just, Charvát, 2016, s. 86), 

který je znám také jako bussiness-firm party model. V souvislosti s klesající 

členskou základnou v tradičních stranách v západní Evropě se lídři stran stávající 

více autonomní, mají více moci a pomáhají si různými marketingovými a 

mediálními experty. Identifikace voliče se stranou je výrazně nižší, než tomu bývalo 

v éře masových stran (Carty, 2004, s. 5). Business-firm party model je rozpracován 

ve známém článku Jonathana Hopkina a Cateriny Paolucci The Business Firm 

Model of Party Organization. Autoři navazují na rozdělení stran podle Angela 

Panebianca. Panebianco vymezuje nový typ strany a to tzv. volebně-profesionální 

(Panebianco 1988). Tento typ strany je opakem masových stran. Soustředí se na 

období před volbami, má profesionální aparát a centrální vedení. Na stejném 

principu stojí i business firm model. Hopkin a Paolucci dávají tomuto typu strany 

šest kritérií, které ho nejlépe charakterizují (Hopkin, Paolucci, 1999, s. 332-334); 

(Just, Charvát, 2016). Vycházejí přitom ze zkušeností dvou evropských stran, které 

řadí mezi právě bussiness firm party modely. První z nich je Unión de Centro 

Democrático (UCD), strana, která provedla Španělsko cestou od autoritářského 

režimu Franca až k demokracii. Lídrem této strany byl Adolfo Suaréz. Druhou 

stranou je Forza Italia, která byla založena Silviem Berlusconim – podnikatelem a 

majitelem několika médií. Strana zaplnila středo-levý prostor po křesťanských 

demokratech a po celá 90. léta byla vedoucí silou v italské politice. Strana UCD 

založená Alfonsem Suarézem, který byl jmenován premiérem Španělska Juanem 

Carlosem, po smrti Franca. Suaréz provedl Španělsko cestou od autoritářství 

k demokracii. Podstatu business-firm party modelu naplňuje strana v tom, že byla 

řízena striktně Suarézem. V prvních svobodných volbách po Francově smrti v roce 



18 
 
 

1977 se kandidátky sestavovaly pouze se souhlasem Suaréze. Suaréz byl v té době 

také ředitelem španělské televize, a tudíž ovládal mediální scénu ve Španělsku. 

Taktéž styl volební kampaně mířil na všechny obyvatele Španělska, žádná jednotící 

ideologická linka nebyla v kampani přítomna. UCD vyhrálo volby a následující 

dekádu ovlivňovalo politiku Španělska. Je nutné zmínit, že v pozitivním smyslu. 

Forza Italia byla založena Silviem Berlusconim, který vlastnil významná italská 

média, a dokonce i fotbalový klub – AC Milán. Moc se soustředila pouze kolem 

vedení strany. V něm byli zastoupeni lidé kolem Fininvestu, Berlusconiho 

koncernu založeného v roce 1978.  Lze říci, že jak v UCD, tak ve Forze Italia se 

vše odehrávalo kolem úzké skupiny lidí. Silný leadership je nedílnou součástí stran, 

které se řadí mezi business-firm modely, protože jsou řízeny podobně jako 

soukromé společnosti. Další text se vrací k šesti kritériím, které charakterizují právě 

tento stranický model tak, jak jej popsali Hopkin a Paolucci. 

Prvním kritériem business firm modelu je, aby určitý podnikatel měl politické 

zájmy, který stranu založí a zpočátku ji také financuje. Druhým kritériem je absence 

ideologie. Strana není založena na myšlence jakékoliv ideologie – byla založena 

shora, tudíž motorem nejsou lidé, shlukující se za určitým cílem. Cíle strany jsou 

formulovány na základě veřejného mínění občanů. Třetí charakteristika tohoto typu 

strany je slabá vnitrostranická institucionalizace. V těchto typech stran nejsou 

oblastní či krajské orgány tak silné, jako je tomu u zavedených stran. Souvisí to 

právě s faktem, že strana či hnutí nebylo založeno od spodu, tj. od občanů, ale shora. 

Podnět k zakládání krajských organizací tedy přichází od zakladatele. 

Čtvrtým bodem jsou odborníci nijak nespojení se stranou. Většinou jde o 

profesionály z různých oborů – politický marketing, ekonomie, byznys, kteří ovšem 

pro stranu pracují externě a nejsou členy. Strana si tedy „nevychovává“ osobnosti, 

ale využívá prostředí z praxe. Pátým kritériem je fakt, že členská základna nehraje 

u business firm modelu žádnou roli. Cílem není mít plno členů, ti slouží pouze jako 

aparát ve straně, působí na různých funkcích – např. ministr, hejtman, primátor. 

Důvod, proč se takové strany nesnaží o získání členů, je obsažen v posledním 

kritériu. Přístup, jakým strana vnímá voliče, je čistě konzumentský. Volte nás, my 

se o politiku už postaráme. Členové by do strany/hnutí mohli přinášet některá 

témata, která nesouzní s původním záměrem konkrétního zakladatele. Důležité je 

pro stranu volič, pomyslný konzument její politiky, nikoliv člen. André Krouwel 
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rozlišuje dva sub-typy business firm party modelu. První sub-typ je takový typ, 

který je přímo spojený s již existující soukromou společností, jejíž struktury jsou 

přímo spojeny s politickou stranou/hnutím (Krouwel, 2006). Jedná se tedy o případ, 

kdy je firma přímo spojená se stranou, například manažeři jednotlivých sekcí či 

filiálek přecházejí volně do stranických struktur. Druhý sub-typ představuje 

separátní a novou formu strany, která je také založena z iniciativy podnikatele, ale 

není napojena na žádnou soukromou firmu. Krouwel uvádí příklad k prvnímu typu 

Forzu Italia a k druhému typu uvádí stranu Pima Fortuyna.3 

 

1.3  České business firm strany 

Vedle hnutí ANO existují či existovaly v České republice další business firm 

strany. Těmto stranám se věnují jednak politologové Petr Just a Jakub Charvát 

v článku z roku 2016 Business-Firm Parties and the Czech Party System after 2010 

a pak také brněnští politologové Vít Hloušek, Lubomír Kopeček, Roman Chytilek 

a Petra Svačinová v knize Já platím, já rozhoduji! z roku 2018.  

 

1.3.1 Věci veřejné 

První stranou úzce spjatou s podnikatelskými vazbami se staly v roce 2010 Věci 

veřejné. Věci veřejné mají původ v roce 2001, i když více známější se staly až po 

vstupu do Parlamentu ČR, v roce 2010. V roce 2001 vznikly VV jako primárně 

komunální hnutí. V roce 2002 byla zaregistrována jako politická strana pod 

vedením Stanislavy Moravcové. Od roku 2005 byl předsedou Jaroslav Škarka, 

který se objevuje v politice i ve vládním angažmá strany. Od této doby se strana 

začíná spíše zabývat celostátními tématy korupce. Do té doby kritizovala především 

pražské korupční prostředí (Hloušek, Kopeček, Chytilek, Svačinová, 2018, s. 62).  

Velmi výraznou a známou postavou VV se stal Vít Bárta. Bárta vlastnil spolu 

se svým bratrem Matějem bezpečnostní agenturu ABL4, která se ve vládním 

                                                           
3 Pim Fortuyn byl nizozemský politik kritizující islám, multikulturalismus v Nizozemsku. V roce 

2002 založil vlastní stranu Pim Fortuyn Lijst. Šestého května 2002 byl na Fortyuna spáchán 

atentát. 
4 Agentura bílého lva. Byla založena v roce 1998. Od roku 2012 změnila vlastnické struktury a 

nese nový název Mark2 Corporation Czech.  
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působením VV ukázala jako klíčový motiv vstupu Víta Bárty do politiky. VV 

představily velmi zajímavou marketingovou kampaň právě před parlamentními 

volbami v roce 2010. Svým heslem zatočíme s politickými dinosaury rozhýbali 

politické vody v českém stranickém systému. Kampaní oslovili i několik známých 

osobností, mezi nimi vynikal do té doby investigativní novinář Radek John, který 

se po vstupu do vlády stal ministrem vnitra. Na voliče zajisté zapůsobily i billboardy 

s několika političkami VV vyfotografovaných v plavkách5. Společenská poptávka 

po nové straně s jasně protikorupčním programem se ukázala ve výsledku VV ve 

volbách v roce 2010, kdy strana získala 

Co je pro business-firm model důležité, je skutečnost, že stranu převzal 

podnikatel Vít Bárta. I když protikorupční rétorika vypadala velmi nadějně, záhy 

se ukázalo, že Bárta nestojí o vyčištění politického prostředí. Stojí hlavně o své 

zájmy. Toto vyplynulo z tajného dokumentu nazvaného Strategie 2009-2014. Bárta 

chtěl vytvořit nejsilnější soukromou bezpečnostní agenturu v ČR a prostřednictvím 

ní chtěl získávat státní zakázky. Argumentoval tím, že 40 % zakázek v EU dostávají 

bezpečnostní agentury právě ze státního sektoru. Cíle byly tedy vstup do vlády, 

vytvoření vlády ODS a VV na pražském magistrátu a ovládnutí Prahy 1 a 5 

(Kmenta, Dolejší 7. 4. 2011). Z protikorupční strany se tak stala fraška. Z výše 

uvedeného je patrné, že strana byla vedena autoritativně za účelem soukromých 

aktivit a zájmů hlavního představitele, Víta Bárty. Rozhodovací mechanismy v 

praxi ve VV nefungovaly, všechna zásadní rozhodnutí dělal Bárta. I když struktura 

strany se nijak nelišila od ostatních parlamentních stran nelišila, protože měla 

trojstupňovou hiearchii6, tak v oblasti členství měla strana velmi přísná pravidla. 

Tzv. „véčkaři“ byli registrovanými sympatizanty, ale nebyli členy. Členové strany 

museli splnit přísné „přijímací“ řízení, které se sestávalo například z předložení 

čistého rejstříku trestů a do celého procesu byly zapojeny i externí personální 

agentury (Stauber, citován podle Kopeček, Hloušek, Chytilek, Svačinová 2018: 

75). „Véčkaři“ se mohli zúčastnit i referend, nicméně tato referenda byla 

zmanipulováno vedením strany, což opět ukazuje na absenci vnitrostranické 

demokracie.  

                                                           
5 Konkrétně se vyfotografovaly: Kristýna Kočí, Lenka Andrýsová, Kateřina Klasnová a Karolína 

Peake 
6 Místní, krajská a republiková úroveň 
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Po volbách v roce 2010 vládu ODS, TOP 09 a VV. Průběh vládnutí 

v neúplném volebním období byl spojený s četnými kauzami a vydírání koaličních 

partnerů právě od VV. Uvnitř samotné strany se objevovaly kritické hlasy, které 

směřovaly k vedení strany. Nejednotný byl i poslanecký klub VV. V roce 2011 byl 

Bárta obviněn spolustraníky z uplácení a ve stejném obdob byla zveřejněna i 

zmíněná strategie 2009-2014. Bárta podal demisi, kterou tehdejší prezident Václav 

Klaus přijal. Problémy s VV ovšem vyvrcholily na jaře v roce 2012, kdy byl Vít 

Bárta odsouzen za uplácení podmíněně u Obvodního soudu v Praze (Nohl, 13. 4. 

2012). Čtyři dny poté oznámila Karolina Peake opuštění VV a založení nové strany, 

která se následně jmenovala LIDEM (Liberální demokraté). Spolu s ní přestoupili 

do LIDEM i zbylí ministři za VV – Kamil Jankovský a Pavel Dobeš7. LIDEM 

vstoupila do vlády místo VV a vláda se držela ještě rok, než padla v červnu 2013. 

VV přešly do opozice a její obliba strmě klesala a počet sympatizantů se postupně 

snižoval (Kopeček, Hloušek, Chytilek, Svačinová, 2018, s. 70-72). Vít Bárta se 

pokoušel dostat do Poslanecké sněmovny ještě v roce 2013, kdy neúspěšně 

kandidoval za Úsvit přímé demokracie. Tím se tak pomalu uzavřela historie první 

podnikatelské strany v ČR, než ji nahradilo ANO. VV se definitivně rozpustily 

v roce 2015 a strana LIDEM se přetransformovala do uskupení Řád národa, ve 

kterém však již Karolina Peake nefigurovala. 

 

1.3.2 Úsvit přímé demokracie 

Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury má stejné časové ohraničení 

založení jako ANO. Po pádu vlády Petra Nečase byla jmenována tzv. úřednická 

vláda Jiřího Rusnoka, která ovšem nedostala důvěru parlamentu.8 Tato fakta 

prohloubila už tak nedostatečnou důvěru občanů v politiku a byl utvořen prostor 

pro protestní strany a hnutí. Jedním z nich byl i Úsvit přímé demokracie. Celá 

politická strana stála na svém lídrovi Tomio Okamurovi, který se v roce 2012 stal 

senátorem za okres Zlín. Posléze v roce 2013 kandidoval na prezidenta České 

republiky. Nejvyšší správní soud po přezkoumání všech podpisů došel k závěru, že 

                                                           
7 Kamil Jankovský jako ministr pro místní rozvoj a Pavel Dobeš jako ministr dopravy 
8 Vláda existovala od 10. 7. 2013 do 29. 1. 2014. Dne 7. 8. 2013 nedostala vláda důvěru a do 

konce vládla v demisi. 

 



22 
 
 

část podpisů byla neplatná a vyřadil tak Okamuru z volby9 (lidovky.cz, 23. 11. 

2012). Vyřazení využil Okamura pro svůj mediální obraz a stal se velmi známým 

(Kopeček, Hloušek, Chytilek, Svačinová, 2018, s. 150-153). V červnu roku 2013 

byl založen Úsvit, který měl v programu hlavní bod, a to aplikaci přímé demokracie 

do české politiky.  

Z hlediska business firm party modelu je to, že Okamura postavil celou stranu 

na sobě a dle toho vypadaly také stanovy. Lídr je dle stanov v podstatě 

neodvolatelný a má velké pravomoci. Právě neodvolatelnost lídra a směřování 

strany pouze na jednu osobu se stala hlavní příčinou rozkolu, který úsvit zažil v roce 

2015. Poslanci Úsvitu si dlouhodobě stěžovali na minimální vliv ve straně. 

Předseda strany měl dle stanov právo rozhodovat o všem, o čem nerozhodují jiné 

orgány strany, což z předsedy dělá neomezeného vládce nad celým subjektem 

(Kopeček, Hloušek, Chytilek, Svačinová, 2018, s. 161). Několik poslanců Úsvitu 

odvolalo místopředsedu Radima Fialu a nahradilo jej Markem Černochem, což 

Okamura označil za puč (tamtéž). Nesrovnalostí s Úsvitem bylo více, například 

nevyjasněné financování, kdy na Tomio Okamuru padlo podezření, že ze strany 

vyvádí peníze (Stuchlíková, Koděra 8. 4. 2015). Financování strany bylo v rukou 

pouze tří lidí, předsedy, tajemníka a revizora, jenž měl pouze pozorovací funkci. 

Vzhledem k této skutečnosti vzrůstá domněnka, že Úsvit byl založen jen pro 

finanční obohacení Tomia Okamury.  

Nestandardní je také velmi nízký počet členů, kdy členů Úsvitu bylo pouze 

devět. Neotevřenost strany se jistě podepsala na malé institucionalizaci strany, která 

je klíčová pro přežití v politickém systému. Po puči, který vedl hlavně Marek 

Černoch se utvořila nová strana – Úsvit-Národní koalice, která se mimo jiné spojila 

s Blokem proti Islámu v roce 2015. V roce 2018 se Úsvit přeměnil pouze na spolek. 

Tím končí působení Úsvitu v české politice. 

Tomio Okamura se nevzdal a společně s Radimem Fialou založili novou 

stranu SPD – Svoboda a přímá demokracie (SPD). A to za velmi kuriózní situace, 

kdy byl Okamura stále předsedou Úsvitu, jelikož byl dle stanov neodvolatelný. SPD 

byla registrována v červnu 2015 a Okamura se poučil z přílišné izolace vůči okolí, 

a v průběhu roku 2015 byly založeny některé krajské organizace – například 

                                                           
9 Spolu s Okamurou byla vyřazena i Jana Bobošíková a Vladimír Dlouhý 
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v Olomouckém, Zlínském či Ústeckém kraji. V souvislosti s migrační krizí 

v Evropě SPD pořádala v krajích protiislámské demonstrace, a tím u mnoha voličů 

získala na popularitě. Přímá demokracie je pořád jedním z hlavních témat, ale číslo 

jedna je protimigrantský postoj. V krajských volbách v roce 2016 se už dostala do 

zastupitelstev a v Ústeckém kraji je dokonce v koalici společně s KSČM a ČSSD 

(Kopeček, Hloušek, Chytilek, Svačinová, 2018, s. 184). V roce 2017 se SPD 

podařilo dostat do Poslanecké sněmovny se ziskem Organizačně je SPD vedena 

jinak než Úsvit, hlavně na místní a krajské úrovni. Silný předseda ovšem Okamura 

zůstává nadále. SPD má potíže se zákony, kdy například poslanec Miloslav Rozner 

popíral holocaust (Čemusová, 20. 12. 2018), nebo další poslanec, Lubomír Volný, 

který draze pronajímá byty lidem v nouzi. Strana přitom takové občany nazývá 

„parazity“ (Janouš, Janoušek, 1. 11. 2017). SPD se nadále pokouší aplikovat přímou 

demokracii a poukazuje na problémy údajné islamizace Evropy a přijímání 

uprchlíků ze zemí zasaženými válečnými konflikty. 

I když z hlediska Hopkina a Paolucci SPD nemá všechny rysy business-firm 

modelu, jako je třeba konkrétní firma, která stranu financuje, má Okamura styl 

vedení, který je tomuto modelu velmi blízký. Nízkým počtem členů, silným a 

v podstatě neodvolatelným předsedou se Tomio Okamura a jeho strana dá zařadit 

mezi tzv. podnikatelské strany, a to i ve smyslu zisku z těchto aktivit. 

 

1.4  Založení Hnutí ANO a jeho působení v politice 

ANO je v českém politickém systému novou stranou. Hnutí založil v roce 

2011 Andrej Babiš a poprvé kandidovalo do senátních voleb v roce 2012. V knize 

Babiš. Příběh oligarchy, píše autor Tomáš Pergler o začátku zájmu Andreje Babiše 

vstoupit do politiky: „Kdy přesně se Andrej Babiš rozhodl vstoupit do politiky, není 

snadné určit. Jisté je, že jako jeden z impulzů zapůsobila zkušenost s Klausovým 

vetem vyšších příměsí biopaliv. Vzápětí si také ověřil, že lidé slyší na jednoduchá 

protikorupční hesla a nechají se snadno zlákat pro podporu nových politických 

subjektů. Na konci května 2010 se uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny. 

Babiše tehdy evidentně zaujal téměř jedenáctiprocentní zisk Věcí veřejných, které 

posléze vstoupily do koalice s ODS a TOP 09“ (Pergler, 2014, s. 130-131). Andrej 

Babiš se zde projevil jako schopný manažer a vycítil tak potřebu lidí po další nové 
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straně, jelikož v době vzniku ANO byly Věci veřejné ve vládě a důvěra v ní byla 

značně nízká.10  

Inspirace úspěchem Věcí veřejných jistě Babiše motivovala a vznikl tak 

nápad na české poměry velmi netradičního pojetí strany jako centrálně řízené firmy, 

o kterém bude řeč později. Jisté tak je, že 19. 10. 2011 podal Babiš registraci 

několika názvů budoucího hnutí ANO k Úřadu průmyslového vlastnictví (Eliášová, 

Malý, 20. 10. 2011). Vzniklo tak občanské sdružení Akce nespokojených občanů 

(odtud pak zkratka ANO), které Babiš inicioval a chtěl tak vyvolat zájem u občanů 

nespokojených s politickou situací za koaliční vlády ODS+TOP09+VV v letech 

2010-2013. S občanským sdružením měl Babiš veliké plány, chtěl zaplnit 

„Václavák“, získat osobnosti pro novou vizi pro Česko, transformovat sdružení 

v politickou stranu a prorazit do Poslanecké sněmovny v dalších volbách v roce 

2014. (ihned.cz, 8. 11. 2011). Andrej Babiš již od začátku 90. let vlastní 

potravinářský koncern Agrofert, pod který spadá více než 250 firem a je tak druhým 

nejbohatším Čechem (Forbes, 2017) Využil tak kontaktů na ředitele různých firem 

spadajících pod Agrofert a obeslal je s výzvou k připojení se k novému rodícímu se 

hnutí. Doslova Babiš psal: „Cílem tohoto sdružení je vybudování spravedlivější 

společnosti, funkčního a právního státu. ANO 2011 by se mohlo stát organizátorem 

všech hnutí, iniciativ a lidí, kteří chtějí v této zemi zásadní změnu“ (Babiš, 2011, 

cit. podle ihned.cz, 8. 11. 2011)  

O půl roku později se transformace stává skutečností, neboť je nové politické 

hnutí registrováno u Ministerstva vnitra.11 V následujících měsících objíždí se členy 

hnutí kraje a představuje nové hnutí. Členové občanského sdružení museli podat 

přihlášku ke členství v novém hnutí znovu, protože dle legislativy nelze přestoupit 

ze sdružení do strany/hnutí (novinky.cz, 29. 5. 2012).  

Dle Jaroslava Kmenty, investigativního novináře a bývalého zaměstnance 

Mafry, šel Babiš do politiky kvůli svému byznysu, a nikoliv kvůli boje s korupcí: 

„Hnacím motorem Andreje Babiše přitom nebyla touha vrátit vládu do rukou lidu, 

jak o tom zpívá Marta Kubišová ve své písni Modlitba pro Martu. A nebyla to ani 

                                                           
10 CVVM, data za leden 2013 

https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a1492/f9/pi130205.pdf 

 
11 konkrétně se jedná o datum 11. 5. 2012 
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naivní snaha pomoct dobré věci a odstranit z politiky skupiny výběrčích, kteří 

bohatli na tom, že v prostředí byznysu prodávali politiky, kteří zrovna pásli. Babiše 

hnal dopředu jeho byznys. Potřeboval uchránit své firmy před nájezdem 

konkurence, chtěl mít dohled nad rozhodováním o dotacích a nechtěl vzdát boj 

s Poláky o miliardy korun z nepovedené privatizace Unipetrolu.“ (Kmenta, 2017, 

s. 136). 

 

1.5  ANO jako nová strana 

Z hlediska teorie je nutné se opět podívat na osm kritérií izraelských 

politologů, kteří stanovili sémantický význam nových stran (Šárovec, 2016, s, 14). 

Z hlediska ANO jsou tato kritéria důležitá pro vymezení, zda je ANO opravdu 

novou stranou dle jejich kritérií.   Prvním kritériem je, zda je název strany nový či 

přebírá něco starého. V případě ANO se jedná o nový název, žádná jiná strana 

neměla takový název. Rok v závorce může asociovat jinou stranu, která se taktéž 

přihlásila k roku vzniku strany, a to TOP 09, kde číslovka „09“ symbolizuje rok 

2009, kdy strana byla zaregistrována.  

Druhým kritériem je, jak se liší program strany od ostatních stran. Zde je 

nutné rozlišit dvoje volby, první v roce 2013 a druhé v roce 2017. V prvních 

volbách se ANO programem podobalo Věcem veřejným, a to konkrétně 

protikorupčním programem, kontrolou veřejné správy a efektivním výběrem daní 

(Věci veřejné, 2010). Tudíž lze říci, že ve volbách v roce 2013 ANO nepřišlo 

s úplně novým programem. Co se dá považovat u ANO za nové je „prosazení 

odpolitizování vedení Nejvyššího kontrolního úřadu, policie a státních 

zastupitelství“. Tento návrh měl zavést nový způsob jmenování a odvolávání např. 

nejvyššího státního zástupce. Volby v roce 2017 představují „vysátí“ tradičních 

levicových témat jako je zvyšování důchodů, růst mezd a ochrana nerostných 

surovin ležících na území státu. V programu se nadále objevuje boj proti korupci a 

taktéž e-government (ANO 2011, 2017). E-government se v posledních měsících 

objevuje hlavně v souvislosti s úspěchem Pirátské strany, která digitalizaci a 

elektronickou správu státu prosazuje jako hlavní bod. Zda ANO reagovalo 

nezávisle, nebo zda do programu zařadilo bod účelově je nyní vedlejší. Důležité je, 

že se zde e-government objevil a může tak být považován za nový program, ale 
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s vědomím Pirátské strany je diskuze značně zkreslená. Zde ANO vybralo program 

zčásti ČSSD a taktéž komunistům. Dle druhého kritéria tedy nelze považovat ANO 

za novou stranu, jelikož nepřišlo s programem, který je alespoň z poloviny jiný. Do 

určité míry kopíruje program Věcí veřejných z roku 2010 a ve volbách v roce 2017 

zase přebírá program levicových stran (tamtéž).  

Třetí kritérium se týká voličské základny. A to způsobem, jak se liší voliči 

nové strany od starých stran. Toto kritérium lze chápat jako fluktuaci voličů během 

volebních období. S voličským chováním souvisí také volatilita, která se měří tzv. 

Pedersenovým indexem volební volatility. Lukáš Linek vypočítal volatilitu od 

voleb v roce 1992 až do roku 2013 (Linek, 2014, s. 27).  Z výsledků zcela zřetelně 

vyplývá, že volby v roce 2010 a 2013 vykazují velkou míru volatility. Ještě v roce 

2006 se volatilita pohybovala okolo 19 %, v roce 2010 to bylo 39 % a v roce 2013 

pouze o procento méně – 38 %. Oboje volby byly soubojem nových stran, které 

dosud nekandidovaly, a tudíž se tak tímto faktem volatilita zvýšila. Pro ODS 

znamenaly volby 2013 těžkou porážku a část jejich voličů přešla právě k ANO. 

Další významnou skupinou byli voliči Věcí veřejných, kteří taktéž přešli k ANO. 

Volby v roce 2017 naopak způsobily odchod voličů ČSSD a KSČM k ANO 

(Beníšková, 23. 10. 2017). Noví voliči ANO jsou tak ve skutečnosti bývalí voliči 

pravice i levice, takže jak moc se liší nový volič ANO od starých stran, nelze tak 

jednoznačně určit, protože ANO dal volič hlas jak ODS, tak i nakonec bývalý volič 

ČSSD.  

Čtvrté kritérium dle Barney a Rahata se týká právní registrace politické 

strany. V České republice se strana nebo hnutí musí registrovat u Ministerstva 

vnitra a z tohoto hlediska bylo v roce 2012 registrováno ANO úplně nově.12  

Páté kritérium souvisí s případným odštěpením strany a vytvoření nové, 

protože se zabývá oddělením institucí od staré strany. ANO se od žádné strany 

neoddělilo, a tak nemohlo oddělit či odlišit instituce.13  

Šesté a sedmé kritérium spojím dohromady, protože se týká v podstatě 

stejného tématu, a to předchozího působení předních činitelů strany a předchozího 

                                                           
12 U čtvrtého kritéria by neuspěla strana Řád národa – Vlastenecká unie, která se transformovala 

z bývalé strany LIDEM vzniklé v roce 2012. LIDEM se v roce 2014 přejmenovaly na VIZE 2014 

a od roku 2015 působí pod současným názvem. 
13 V případě odštěpení TOP 09 od KDU-ČSL převzala TOP 09 strukturu KDU-ČSL v regionech a 

byla tak úspěšná v zavedení po celém území ČR i v následujících volbách v roce 2010. 
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působení aktivistů nebo členů hnutí. O několika čelních představitelích ANO je 

známo, že v minulosti byli členy v jiné politické straně – např. první místopředseda 

Jaroslav Faltýnek byl až do roku 2012 členem ČSSD. Bývalá místopředsedkyně 

sněmovny a dnes hejtmanka za Středočeský kraj, Jaroslava Pokorná Jermanová, 

byla členkou ODS, ze které v roce 2011 vystoupila a v roce 2012 vstoupila do 

ANO. Mediálně známí politici za ANO tedy dříve působili v jiných stranách. 

Předseda Andrej Babiš nebyl po roce 1990 v žádné politické straně, dokud nezaložil 

ANO. Nelze se zaměřit na všechny členy ANO, tak není možné naprosto přesně 

určit, zda jsou členové úplně noví, nebo zda dříve byli členy jiných stran. Jak poté 

odlišit ještě fakt, že někteří mohli kandidovat na veřejné funkce jako nezávislí za 

určitou stranu? 

A závěrem osmé kritérium je soustředěno na odlišnost politik od ostatních 

stran. ANO nevzniklo „rokkanovským“ štěpením, takže o úplně novém tématu 

nemůže být řeč. Co se týká obsahu politiky, tak jak je zmíněno výše, ANO přebírá 

témata dle potřeby od pravice a levice a může být považováno za populistické.  

ANO má v programu, Co je jiné, je forma komunikace s voliči a využívání 

politického marketingu nejen v době před volbami, ale přes celé volební období. 

Jedná se tak o permanentní kampaň, které ostatní strany nedokázaly efektivně 

zachytit. Ovšem politický marketing zřejmě nespadá do kategorie „politik“. V této 

kategorii se ANO nijak neliší od ostatních stran. Závěrem lze tedy shrnout, že 

z hlediska nové strany dle Barney a Rahata může být ANO klasifikováno pouze 

v prvním kritériu – novým názvem, ve čtvrtém – novou registrací a částečně 

v šestém – minulostí členů a aktivistů.  

 

1.6  ANO jako projekt novosti 

Vraťme se ke studii Seána Hanleyho, který rozřazuje české politické strany. 

Hnutí bylo založeno jako iniciativa Andreje Babiše v souvislosti s údajnou korupcí, 

která systémově prorostla do veřejné sféry (Historie ANO). Hnutí není ideologicky 

vyprofilované, staví na propracovaném politickém marketingu a snaží se odlišovat 

stylem politiky od tzv. tradičních stran. Strana se neodštěpila od žádné parlamentní 

strany, tudíž nemůže být považována za očišťovatele ani nepřišla s úplně novým 

programem, podle kterého by se dala zařadit např. mezi proroky.  
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Mluvčí charakterizuje to, že se snaží ukázat na málo nebo vůbec 

reprezentované zájmy, což ANO také nečinilo. Jedinou kategorií, do které lze ANO 

zařadit, je tak projekt novosti. Hnutí se zaměřilo na strategii, že strana je úplně nová 

a není tak „zkažená“ politickým prostředím. Přišlo s programem boje proti korupci, 

výraznou kampaní opřenou o silný kontakt s voliči a po celé vládní angažmá, tj. od 

ledna 2014 do voleb v roce 2017, hnutí neustále s voliči komunikovalo, využívalo 

politického marketingu a vytvářelo dojem, že se stará o voliče i v průběhu vládnutí, 

a nikoliv pouze v období před volbami.  

 Na webových stránkách hnutí ANO se lze dočíst, že ANO získalo v roce 

2013 ve volbách téměř milion hlasů a stalo se tak nejúspěšnějším novým politickým 

subjektem v České republice (Historie ANO). Ve volbách v roce 2017 dostalo hnutí 

už 1,5 milionu hlasů a vyhrálo volby. V české perspektivě se tak jedná o ojedinělou 

věc, když předchozí nové strany – myšleno Věci veřejné a TOP 09 – nezvýšily svůj 

zisk v následujících volbách, ale naopak, zisk se v případě TOP 09 ztenčil z 11, 99 

% hlasů v roce 2013 na 5, 31 % v roce 2017 (volby.cz). Věci veřejné ani do voleb 

v roce 2017 nekandidovaly, protože strana v roce 2015 přestala existovat 

(novinky.cz, 12. 8. 2015) Seán Hanley také Věci veřejné zařadil do projektu 

novosti. Jednalo se o úplně novou stranu přicházející s bojem proti politickým 

dinosaurům a bojem proti korupci. Ovšem později se ukázalo, že strana se později 

vyprofilovala jako podnikatelský projekt Víta Bárty (Kmenta, Dolejší, 7. 4. 2011). 

Výrazně však ovlivnily rozhodnutí Andreje Babiše vstoupit do politiky. 

1.7  ANO jako business firm strana 

ANO 2011se svou strukturou a způsobem vedení odlišuje od většiny českých 

politických stran od roku 1989. Nejvýraznějším rysem je skutečnost, že strana byla 

založena shora, nikoliv zdola, od občanů, jak tomu bylo zvykem od počátků 

politických stran v západní Evropě. Tento fenomén není v poslední době ojedinělý. 

V České republice takto vzniklo již několik politických stran. Další nespornou 

charakteristikou je nízký počet členů, který se nedá srovnávat s počtem členů např. 

ČSSD nebo KDU-ČSL.  

Počet členů ANO se ovšem vyvíjí v čase. Na začátku roku 2013 mělo ANO 

500 členů. A v březnu roku 2014 už byl počet 1 500. Jaromír Hasoň z ANO k tomu 
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dodává: „Aktuálně evidujeme 6 442 zájemců o členství. Dá se říct, že se začali hlásit 

právě v období voleb.“ (Součková, Měřička, 31. 3. 2014).  

 

Tabulka č. 4: Počet členů ANO 

Rok Počet členů 

2013 500 

2014 1 500 

2017 3 000 

2018 3 264 

Zdroj: Součková, Měřička, 2014; Mazancová, 2018 

 

Počet členů se nadále zvyšoval i v dalších letech. Na konci října 2017 byl 

počet přes tři tisíce, v květnu 2018 to bylo 3 264 členů. Na strany s velkou členskou 

základnou je tento počet stále nedosažitelný, ale to je dáno právě povahou business-

firm strany. KDU-ČSL měla 25 000 členů v roce 2018 a ČSSD měla ve stejném 

roce 17 683 členů (Mazancová, 10. 6. 2018). Dle stanov je procedura přijetí člena 

rozdělena do dvou úrovní. První úroveň začíná okamžikem, kdy občan podá 

přihlášku a vyplněný životopis na hlavní kancelář ANO, která materiály předá 

oblastní organizaci místa trvalého pobytu občana. V této organizaci se rozhoduje o 

tom, zda se občan stane tzv. čekatelem na členství. Čekatel má právo dotazovat se 

na informace o hnutí a má právo status čekatele obnovit či pozastavit, a to v případě, 

pokud oblastní organizace požaduje další materiály či požaduje, aby čekatel vyřešil 

své problémy bránící mu vstupu do hnutí. Poté postupuje přihlášku krajské 

organizaci. Čekatel nemá právo volit. Druhá úroveň se týká již přijetí a z čekatele 

se tak stává člen hnutí. O přijetí člena rozhoduje pouze Předsednictvo hnutí a nelze 

se proti němu odvolat. Členovi může skončit členství v případě, že se dopustil 

závažného porušení stanov, jednal v rozporu se zájmy ANO, nebo uvedl nepravdivé 

a zkreslené informace v přihlášce do hnutí (stanovy ANO). 

  ANO taktéž provádí tzv. permanentní kampaň, a to nejenom na celostátní 

úrovni, ale i na úrovni komunální. Charakter komunikace má pak za následek to, že 

občané jsou zmateni, zda výroky pronesené lídrem jsou součástí celostátní kampaně 

nebo míří do sféry krajské či komunální (Chytilek, 2012, s. 216). Sám Andrej Babiš 
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na sněmu v roce 2019 říkal delegátům, že ANO je hnutím pro všechny občany. 

Nerozlišuje mezi pravicí a levicí, chtějí být catch-all party (ČT, 17. 2. 2019). 

ANO naplňuje podstatu business-firm modelu tak, jak jej definovali Hopkin 

s Paolucci. Na začátku byl Andrej Babiš, podnikatel a zakladatel velké 

potravinářské firmy Agrofert, který vstoupil do politiky v roce 2011, respektive 

v roce 2012. V sub-typech, které představuje Krouwel se dá ANO zařadit do 

prvního typu, tedy takového, který je přímo spojen s existující soukromou firmou. 

V tomto případě se jedná o koncern Agrofert14. Napojení je zde zřejmé, například 

z faktu, že Jaroslav Faltýnek, první místopředseda hnutí, je členem představenstva 

právě Agrofertu. Dalším příkladem může být Pavel Strolený, pracující ve firmě 

Alimex koncernu Agrofert, či Hana Mazochová z přerovské Prechezy, patřící 

taktéž do Agrofertu (Cápová, 2016).  Hnutí postrádá jakoukoliv ideologii, není 

možné ho zařadit na klasickou škálu, levice-pravice. Členy nespojuje nějaká hlavní 

ideologie, za kterou by se identifikovali. Programem v roce 2013 se spíše blížilo 

pravici, ve vládě podporovalo ovšem zvyšování minimální mzdy a přebíralo tak 

voliče levici, aby nakonec mělo „image“ sociální strany, což se prokázalo hlavně 

ve volbách 2017, kdy přebralo podstatnou část voličů sociální demokracie.  

Třetí bod je u ANO sporný. Ve stanovách sice jsou vyjmenovány orgány 

hnutí15, ale nakolik jsou rozhodnutí těchto orgánů skutečně brány v potaz ve vedení, 

je těžké určit. Narážím na změnu stanov, která proběhla v únoru 2017 (Rozehnal, 

2017). V nich delegáti odsouhlasili větší pravomoci předsedovi hnutí – například 

může zasahovat do kandidátek.   

Čtvrtý bod se týká různých odborníků, nijak nespojených se stranou. Zde se 

nabízí uvést příklad „guru Máry“, který se jmenuje Marek Prchal a je odborníkem 

na správu sociálních sítí a politického marketingu. V ANO není členem, a navíc 

v minulosti pracoval i pro jiné politické strany (irozhlas.cz, 24. 10. 2017). Před 

volbami 2013 prováděl rozsáhlý výzkum veřejného mínění interně pro ANO, 

Alexander Baum (Králíková, Šíma, 2014). Experty a odborníky si hnutí najímá, 

                                                           
14 Koncern Agrofert je česká společnost založená Andrejem Babišem, který jej dle zákona v roce 

2017 přenechal svěřenskému fondu. Agrofert sdružuje 250 firem v České republice, Slovenské 

republice, Maďarsku a ve Spolkové republice Německo. Andrej Babiš jej založil v roce 1995 

z Podniku zahraničního obchodu Petrimex. Agrofert je největším koncernem v České republice 

v oblasti zemědělství, potravinářství a chemie. 
15 Jedná se o Celostátní sněm, Výbor a Předsednictvo. V rámci regionálních orgánů se struktura 

dělí na krajské, oblastní a místní orgány.  
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funguje tedy jako firma, která si platí za výzkum např. spokojeností na pracovišti, 

či zkoumá, jaké psychologické aspekty mají její zaměstnanci.  

Pátý a šestý bod spolu úzce souvisí – členská základna a konzumentský 

přístup k voličům. Cílem ANO není být masovou stranou s velkým počtem 

straníků. Konzumentský přístup znamená, že se na chodu a programu strany volič 

vůbec nepodílí. S tím souvisí i kampaň ANO, která se zkráceně točí okolo řešení 

problémů, my to vyřešíme, prostě na to dohlédneme. Taková hesla vzbuzují pocit, 

že se lidé nemají o politiku starat, pouze odevzdat hlas ve volbách a oni (ANO) se 

již o to postarají. Tímto způsobem se spíše v lidech pěstuje lhostejnost a negace 

vůči občasné aktivitě a společnosti. 

Kopeček, Hloušek, Chytilek a Svačinová v knize Já platím, já rozhoduji! 

říkají, že se ANO povedlo v určité míře etablovat. To se u podobných nových stran 

v ČR v minulosti nepodařilo. Autoři knihy se shodují v tom, že za tím stála 

postupná proměna hnutí od roku 2013 do 2015, která zahrnovala i střet 

s místopředsedy na sněmu v roce 2013 (Kopeček, Hloušek, Chytilek, Svačinová 

2018, s. 100-101). Od roku 2013 se ANO soustředí pouze na lídra a jedná se o tzv. 

mentalitu bunkru, kde rozhoduje pouze úzké vedení. V roce 2015 sněm hnutí 

rozhodl o tom, že předseda ANO může škrtat kandidáty do voleb a vedení má právo 

zasahovat do personální politiky na krajské a místní úrovni. Vedení taktéž jmenuje 

předsedy krajských organizací, které se posléze stávají velmi vlivnými. Proměna 

ANO se také týkala „systému bezpečnostních pojistek“ (tamtéž), které se sice 

objevovaly už před rokem 2013, ale naplno se je podařilo rozvinout až kolem roku 

2015. Mezi takové pojistky patří například prověřování kandidátů na volené veřejné 

funkce, vysoké bariéry pro vstup do hnutí a již zmíněná kontrola a jmenování 

krajských předsedů. Výsledkem je pak vysoká soudržnost ANO, která se tváří 

nikoliv jako politická strana, ale jakási forma politické firmy. Vedení dosazuje 

vybrané lidi na stranické funkce a nasazovalo a nasazuje i kandidáty do voleb do 

PSČR bez ohledu na to, zda má kanadidát nějaký vztah ke kraji, kde kandiduje. 

Dosazování kandidátů do krajů, ke kterým nemají žádný vztah není jen záležitostí 

ANO, ale týká se i ostatních stran. Například KDU-ČSL nasadila v roce 2010 jako 

lídra v Královéhradeckém kraji Cyrila Svobodu, i přesto, že nemá ke kraji žádnou 

vazbu (lidovky.cz, 11. 10. 2010). Na druhou stranu je plno poslanců, kteří kandidují 
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ve vlastním kraji, jako je Lubomír Zaorálek za ČSSD, který pravidelně je jedničkou 

na kandidátce v Moravskoslezském kraji (volby.cz).  

Problémem takto dosazených kandidátů do různých krajů mohou být osobní 

vztahy mezi daným kandidátem a členy místní organizace. Členové mohou být vůči 

takovému člověku podezřívaví, neví, proč ho vedení do kraje „nasadilo“ a mohou 

se domnívat, že člověk bude informovat vedení strany o tom, co se uvnitř místní 

organizace děje. Větším problémem je pak situace, kdy vedení vymění lídra 

kandidátky např. do voleb do Poslanecké sněmovny. Tato situace spíše přináší tlaky 

mezi novým a vyměněným lídrem. ANO s tím má ostatně zkušenost z Prahy, kdy 

pražský lídr na primátora Patrik Nacher byl pouze tři měsíce před volbami nahrazen 

podnikatelem Petrem Stuchlíkem (irozhlas.cz, 16. 7. 2018). Nicméně dosazení 

Martina Komárka se týkalo voleb do PSČR v roce 2013 a nikoliv komunálních 

voleb, kde přece jen záleží na lokálních politicích.  

1.8  ANO a volby 

Jako první volby, do kterých se hnutí ANO přihlásilo, byly senátní volby 

v roce 2012. Do těchto voleb hnutí nasadilo hnutí kandidáty do sedmi volebních 

obvodů. Konkrétně se jednalo o: Benešov, Brno-město, Chomutov, Mladá 

Boleslav, Náchod, Prahu 2 a Prahu 8. Ani jeden z kandidátů se nedostal do druhého 

kola a volby tak úspěšné nebyly. Nejvíce procent hlasů dostala v obvodě Náchod, 

Václava Domšová – 8,35 %.16 

Hnutí se po senátních volbách začalo připravovat na volby do sněmovny 

v roce 2014. Avšak okolnosti způsobily, že se konaly předčasné volby již na podzim 

v roce 2013.17 Začala tak předvolební kampaň, ve které bylo nové hnutí výrazně 

viditelné. Je otázkou, zda Andreji Babišovi předčasné volby vyhovovaly či nikoliv, 

                                                           
16 Obvod Benešov – Ivana Dobešová – 7,25 %, obvod Brno-město – Rostislav Vyzula – 6,06 %, 

obvod Chomutov – Milada Benešová – 6,94 %, obvod Mladá Boleslav – František Petrtýl – 7,40 

%, obvod Praha 2 – Milan Hulík – 3,48 %, obvod Praha 8 – Petr Binder – 4,92 % Poslední 

jmenovaný Petr Binder byl jediným kandidátem, který byl v době voleb členem hnutí. Ostatní 

kandidáti byli vedeni jako bezpartijní, navržení za ANO  
17 Dne 13. 6. 2013 provedla policie zásah na Úřadu vlády, kde zadržela tehdejšího premiéra za 

ODS Petra Nečase a jeho šéfku kabinetu úřadu Janu Nagyovou, podle které se celá kauza začala 

nazývat tzv. Kauzou Nagyová. Policie zásah provedla z podezření z korupce a zneužití pravomocí 

úřední osoby. Policie dále zasahovala na ministerstvu obrany, Lesích ČR, pražském magistrátu a 

v několika soukromých firmách. Zásah způsobil demisi vlády Petra Nečase 17. 6. 2013. Následně 

se 20. 8. 2013 rozpustila Poslanecká sněmovna, když pro návrh hlasovalo 140 poslanců. Na 

základě rozhodnutí Poslanecké sněmovny, prezident republiky vyhlásil předčasné volby na 25. a 

26. 10. 2013. (Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, 2013) 
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protože v jednom rozhovoru prohlásil, že kdyby byly volby v roce 2014, tak by 

ANO volby vyhrálo. Shodou okolností tak před předčasnými volbami v roce 2013 

mělo ANO již pronajaté billboardy, které měly vést k větší propagaci právě před 

volbami v roce 2014. Hnutí vsadilo na protikorupční kampaň a naštvání části 

veřejnosti proti politické atmosféře v průběhu roku 2013. Viditelná volební kampaň 

a silný lídr v čele zapůsobil a ANO skončilo překvapivě na druhém místě se ziskem 

18,65 %. Sociální demokraté ve volbách zvítězili a sestavili koaliční vládu s ANO 

a lidovci. V průběhu volebního se již ukazovaly rozdíly mezi způsobem vedení 

stran.  

Zatímco ANO je řízeno centrálně a v lehké nadsázce můžeme říct, že o všem 

rozhoduje Andrej Babiš, tak v ostatních stranách převažují demokratické orgány, je 

brán zřetel na členskou základnu a na regionální organizace. Volby byly tak 

odrazovým můstkem na aktivním působením ANO ve vysoké politice. Dalšími 

volbami byly volby do Evropského parlamentu, kde ANO získalo 16,13 % hlasů a 

volby ovládlo a získalo čtyři europoslance. Ve stejný rok se konaly volby 

komunální, kde ANO získalo celkem 1 600 mandátů. Oproti tomu první vítězná 

strana na mandáty, KDU-ČSL získala přes 3 500 mandátů (volby.cz). Ovšem 

komunální politiku a komunální volby nelze zkoumat jako jeden celek, protože 

každá ves či město je něčím specifické a nelze tyto výsledky nějak univerzálně 

interpretovat (Jüptner, 2004, s. 82). V paralelně konaných senátních volbách už 

ANO dokázalo proniknout se čtyřmi novými senátory i do horní komory 

parlamentu.18  

Velmi tvrdou ránou pro ČSSD, nejsilnější parlamentní stranu, byly krajské 

volby, které ukázaly postupnou dominanci ANO v české politice. Hnutí zvítězilo 

v devíti krajích a zvítězilo i v krajích se silnou dominancí ČSSD v posledních 

letech. Jedná se o Moravskoslezský a Ústecký kraj. I když ne všude se podařilo 

vítězné straně sestavit krajskou vládu19, tak trend pro další parlamentní volby byl 

jasný. Znovu se taktéž volilo do třetiny Senátu, kde ANO znovu nebylo tak úspěšné, 

                                                           
18 Novými senátory byli zvoleni: Zuzana Baudyšová (Praha 9), Zdeňka Hamousová (Louny), Jiří 

Hlavatý (Trutnov) a Petr Koliba (Ostrava-město) 
19 Příkladem spojení stran proti ANO může být situace hned v den voleb v Královehradeckém 

kraji, kde vznikla koalice ČSSD, ODS, TOP 09,Koalice pro Královehradecký kraj, Starostové a 

Východočeši 
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jak by si předseda Babiš přál, neboť získal pouze tři senátory20. Na celostátní úrovni 

však ANO potvrdilo dominanci a s 29,64 % vyhrálo volby do sněmovny, kde 

obsadilo 78 mandátů. Těmito volbami se tak završilo období neustálého vzestupu 

nové strany založené v roce 2012. 

  

                                                           
20 Noví senátoři: Jiří Dušek (Brno-město), Ladislav Václavec (Bruntál), Jaroslav Větrovský 

(Tábor) 
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2. Business-firm strany v Evropě 

Současný směr vzestupu a etablování se protestních stran a hnutí 

nenacházíme pouze v České republice. Tento trend je patrný v celé Evropě a lze 

k nim zařadit i volební vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských 

volbách v roce 2016. V Evropě lze zaznamenat začátek protestních stran a hnutí 

v období hospodářské krize, která započala v roce 2008. Hlavně jižní státy Evropy 

tuto krizi pocítily nejvíce, a tak se zde začaly formovat první politické strany 

založené na kritice tradičních stran a nabízející rychlá řešení. Mezi ně lze zařadit 

určitě řeckou stranu Syrizu, jejíž vliv vzrostl v době tzv. řecké dluhové krize 

(euractiv: 2015). Vrcholní představitelé strany požadovali odchod země z eurozóny 

a návrat k řecké měně drachmě. Strany, které se více podobají ANO, je nutné hledat 

v Itálii. 

 

2.1 Forza Italia  

 Italský stranický systém je velmi dynamický, a to především od 90. let. 

V roce 1992 začala v Itálii protikorupční akce s názvem „Čisté ruce“ (Mani Pulite), 

která vedla k destrukci první italské republiky, která trvala od roku 1945 právě do 

roku 1992/1993 (Vannucci, 2009). V akci čisté ruce šlo o zatýkání vlivných 

podnikatelů a politiků. Celá aféra nejvíce poškodila do té doby dominantní 

Křesťanskou demokracii (Democrazia Christiana, DC), která byla v období první 

republiky takřka hegemonní stranou, neboť ovládala celé středopravé spektrum. 

V době přerodu do druhé italské republiky, se začíná prosazovat italský podnikatel 

Silvio Berlusconi. Využil situace a začal kritizovat předchozí éru křesťanské 

demokracie a nabízel rychlá a efektivní řešení. Itálie byla známá také jako země, 

kde vládne tzv. partitokracie, neboli vláda politických stran, které mají až přespříliš 

vlivu a moci na italskou politiku. V této atmosféře byla strana Silvia Berlusconiho 

naprostou revolucí, neboť za celou stranu de facto rozhodoval pouze Berlusconi. 

Pro italské voliče se tak otevřela nová alternativa v italské politice.  

Andrej Babiš je často přirovnáván právě k Silviu Berlusconimu. Jak Babiš, 

tak Berlusconi nezačínali jako politici, ale oba byli úspěšnými podnikateli. 

Berlusconi je v Itálii mezi 10 nejbohatšími podnikateli (Zambas, 2017), stejně tak 
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je v České republice i Andrej Babiš, který je druhým nejbohatším Čechem. Silvio 

Berlusconi od 70. let vlastní vlivná média, jako je například Mediaset, sdružující 

10 televizních kanálů v Itálii a má také podíl ve společnosri Endemol (bbc.com, 5. 

3. 2018) Z výše uvedených skutečností poté vyplynuly obavy, že veřejné mínění 

ovlivňuje ve svůj prospěch. Stejně tak si počíná i Andrej Babiš. Babiš na začátku 

90. let založil holding Agrofert, který se později stal největším potravinářským 

koncernem v České republice. Po vstupu do politiky se začíná zajímat i o média a 

v roce 2013 kupuje vydavatelství Mafra, které vydává velký deník Mladá fronta 

DNES a Lidové noviny (lidovky.cz, 26. 6. 2013) Andrej Babiš nakupuje mediální 

domy i v současnosti. Na podzim roku 2018 koupil vydavatelství Bauer Media 

(echo24.cz, 9. 10. 2018).  

Andrej Babiš přesto ještě na Silvia Berlusconiho nemá v tom, že nevlastní 

žádný fotbalový klub. Berlusconi totiž od roku 1986 vlastnil známý italský klub, A. 

C. Milán. A jako velmi důležitý fakt, spojující oba politiky, je faktor vítězství ve 

volbách a účast na vládě. Babiš a jeho hnutí ANO skončilo druhé v roce 2013 při 

první účasti ve volbách do Poslanecké sněmovny a v roce 2017 dokonce celé volby 

vyhrálo.  

Silvio Berlusconi založil v roce 1994 politické uskupení Forza Italia, 

v překladu „Itálie do toho“, se kterým taktéž sklízel úspěchy a stal se nejdéle 

sloužícím předsedou vlády v poválečné historii Itálie (bbc.com, 5. 3. 2018). 

Brněnští politologové k tomu dodávají, že: Berlusconi prezentoval Forzu pod 

značkou novosti, což propojoval se slogany o boji proti korupci a neefektivitě 

dosavadního stranického vládnutí. (…) Její volební program z roku 1994 byl ovšem 

spíše jakýmsi neutrálně laděným ´nákupním seznamem´ řešení praktických 

problémů a nikoliv klasickým politickým manifestem s ideovou vizí. Tato 

programová vágnost zůstala straně vlastní i v budoucnu, a své zaměření pružně 

posouvala dle měnících se nálad voličů. Provázely to Berlusconiho proklamace o 

racionálním řízení země ´jako firmy´. Českým uším znějí tato slova velmi povědomě 

(Kopeček, Hloušek, Chytilek, Svačinová 2018, s. 18); (Ignazi 2017, citován podle 

Kopeček, Hloušek, Chytilek, Svačinová 2018, s. 18). 

Od roku 1994, kdy se Berlusconi pohybuje v politice, byl celkem třikrát 

premiérem Itálie. Poprvé se jím stal 24. dubna 1994. Ale jak to bývá v italském 

politickém systému obvyklé, jeho vláda dlouho nevládla. Již v lednu roku 1995 
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končí jako předseda vlády. Podruhé se stává premiérem v roce 2001 a je jím až do 

roku 2006, což je na italské poměry velmi dlouhá doba. A potřetí je předsedou vlády 

od roku 2008 do roku 2011.  

Počet členů Forza Italia není tak velký, jako u tradičních italských stran. 

V roce 2007 měla strana 400 000 členů (Signore, 10. 3. 2007). Obyvatel Itálie je 

kolem 60 milionů. Křesťanská demokracie má 2 300 000 členů, což opět ukazuje 

na charakter business-firm strany, který se vyznačuje menší členskou základnou. 

Italský volební systém pro komunální volby je odlišný pro obce pod 15 000 

obyvatel a nad 15 000. Nad hranicí patnácti tisíc obyvatel se volí přímo starosta ve 

dvou kolech a zvlášť zastupitelstvo. Tudíž může vzniknout situace, kdy starosta je 

z jiné strany než většina zastupitelstva (Švadlenková, 2013). Poslední komunální 

volby v roce 2016 přinesly pro Forza Italia ve čyřech největších městech následující 

výsledky. Výsledek je brán pouze pro stranu, nikoliv pro celou koalici. Koalice se 

v Itálii běžně vytvářejí, ale tato tabulka pracuje pouze se ziskem hlasů pro Forza 

Italia. 

 

Tabulka č. 5: Forza Italia – komunální volby 2016 

Město Výsledek Primátor 

Řím 4,27 % Ne 

Milán 20,20 % Ne 

Neapol 9,60 % Ne 

Turín 4,65 % Ne 

Zdroj: Ministero dell´Interno, 2016 

 

Forza Italia nemá na primátorském postu žádného zástupce. Ze čtyř 

největších měst dokázala nejvíce oslovit voliče v Miláně, kde získala 20 % hlasů. 

V ostatních městech jsou výsledky pod 10 %. Politologové tvrdí, že Berlusconimu 

se nepodařilo efektivně využít potenciál na lokální úrovni, který Forza Italia měla. 

Berlusconi několikrát měnil stranickou strukturu, protože nebyl úspěšný ve všech 

typech voleb: „První krize nastala už krátce po volbách v roce 1994, které Forzu 

Italia vynesly k vládní moci. Stranou vedená vládní koalice se rychle rozpadla a 
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Berlusconi se z premiérského křesla ocitl v opozici. Další šok následoval v lokálních 

volbách v roce 1995, které strana prohrála, protože jí chyběly robustnější struktury 

na této politické úrovni“ (Kopeček, Hloušek, Chytilek, Svačinová). I přes odchod 

Berlusconiho se straně nadále nedaří oslovit voliče na nejnižší, komunální, úrovni. 

2.2 Hnutí pěti hvězd 

U italské politiky je nutno se ještě chvíli zdržet, neboť v poslední dekádě se 

objevila úplně nová strana řazená mezi protestní populistické strany, Hnutí pěti 

hvězd. Hnutí pěti hvězd (italsky Movimento 5 Stelle) bylo založeno italským 

bavičem Guiseppem Piero Grillem (známější pod jménem Beppe Grillo) v roce 

2009, jako následek finanční krize, která na italské ekonomice zanechala výrazné 

stopy (theweek.co.uk, 5. 3. 2018). Grillo dlouhodobě kritizoval italskou vládnoucí 

třídu od 90. let s odůvodněním, že pro obyčejné Italy dělají velmi málo. Kritizoval 

také to, že motivací mít mandát není služba občanům, ale získání imunity, zvýšení 

vlastního bohatství a pocit moci (Lanzone, Woods, 2015, s. 60). Beppe Grillo je 

zakladatelem, lídrem strany, ale kandidátem na premiéra v posledních volbách byl 

Luigi di Maio. Rozdíl mezi ANO a Hnutí pěti hvězd je tak patrný v tom, že 

zakladatel strany Andrej Babiš, je premiérem a podílel na koaliční vládě 

ČSSD+ANO+KDU-ČSL od roku 2014-2017, zatímco Beppe Grillo se osobně nijak 

nepodílí na vládní účasti své strany. Připomíná to tak situaci v Polsku, kde lídr 

Práva a Spravedlnosti, Lech Kaczynski, taktéž nezasedá ve vládě, pouze vše řídí 

z povzdáli. 

 V Itálii se zvýšila nezaměstnanost, především u mladých lidí. Podobná 

situace se vyskytla také ve Španělsku, kde například vznikla politická strana 

Podemos, reagující také na finanční krizi. Ač byla finanční krize pozorovatelná 

v celé Evropě, tak v České republice nebyla tak výrazná, jako v jižních státech 

Evropské unie. A přesto se zde vyprofilovalo politické hnutí ANO, které se hlavně 

v prvních volbách řadilo mezi protestní strany a mělo rysy, jako strany Hnutí pěti 

hvězd a jiné. Zůstává otázkou na stole, zda vzestup strany souvisí spíše 

s protikorupční rétorikou hnutí a podporou společnosti v tomto tématu, nebo zda 

souvisí s ekonomickou krizí.  

Hnutí pěti hvězd ze začátku požadovalo vystoupení Itálie z eurozóny a 

NATO. Vytyčilo si tak cíle, které následně upravovalo dle nálad veřejnosti. Dá se 
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tak považovat také v jistých bodech za business-firm model, i když v jeho čele 

nestojí žádný podnikatel. Propracovanou marketingovou strategií cílí hlavně na 

mladé voliče, kteří jsou frustrováni z politických stran. Gianroberto Casaleggio se 

dá přirovnat k českému „Márovi“, Marku Prchalovi, který je hlavním šéfem 

marketingu u ANO. U Pěti hvězd je to právě Casaleggio, který se pomocí internetu 

snaží zaktivizovat co nejvíce dobrovolníků, kteří pomáhají v kampani a šíří tak dále 

politický program Pěti hvězd (theatlantic.com, 2. 3. 2018). Postupně se dostalo 

k ekonomickým tématům a velmi populární se stal návrh, který zvyšoval minimální 

mzdu na 780 €. Tento krok výrazně stranu „vystřelil“ směrem k vyšším volebním 

preferencím (independent.co.uk, 6. 3. 2018). V prvních volbách do parlamentu 

v roce 2013, kde Hnutí kandidovalo, získalo 109 křesel a skončilo třetí, což byl 

velký úspěch. Do vlády se Pět hvězd zatím nedostalo, ale v opozičních řadách bylo 

velmi viditelné. Úspěch to byl i z hlediska faktu, že Hnutí pěti hvězd kandidovalo 

samo, nikoliv jakou součást určité koalice. Koalice v Itálii se tvoří před každými 

volbami, většinou s jinými názvy a kandidují v nich různé strany v různém počtu. 

Politologové se shodují v tom, že tyto koalice přináší nestabilitu do vlády a 

zapříčiňují tak, krátké trvání italských vlád. Předchozí premiér za socialisty, Matteo 

Renzi, navrhoval výraznou změnu ústavy týkající se také úpravy voleb a pravomocí 

Poslanecké sněmovny, která se měla dostat více pravomocí než Senát, protože nyní 

jsou obě komory symetrické. V roce 2016 se konalo referendum, kde 59,11 % 

voličů vyslovilo s návrhem nesouhlas, a tak nestabilita vlád bude pokračovat i 

nadále. Spíše než racionální důvody celého návrhu, zvítězila teze, že referendum je 

o setrvání Mattea Renziho v premiérském křesle. Toto tažení především iniciovalo 

Hnutí pěti hvězd společně s Ligou severu, o které bude řeč v další části textu. Po 

neúspěšném referendu podala opravdu vláda Mattea Renziho demisi (Guardian, 5. 

12. 2016). 

Od roku 2015, kdy Evropa čelí tzv. migrační krizi, vzrůstá i popularita Pěti 

hvězd. Itálie čelí migraci dlouhodobě, jako první země v Evropské unii byla 

vystavena migrační vlně již v roce 2011. Avšak s nárůstem migračních vln hlavně 

v roce 2015, se téma migrace stalo hlavní událostí v celé Evropě. V souvislosti 

s problémem migrace se Pět hvězd dostalo v preferencích na přední příčky. Začalo 

tak s přípravami na volební kampaň před volbami do Poslanecké sněmovny, které 

se konaly 4. 3. 2018. Hnutí pěti hvězd se v kampani soustředilo hlavně na zastavení 
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nelegální migrace do Itálie, snížení nezaměstnanosti a kritikou dosavadních 

tradičních politických stran. Ve volbách Hnutí skončilo druhé a obsadilo 225 křesel 

ze 630 v poslanecké sněmovně. První skončila středopravicová koalice, ve které 

byla „Liga severu“, která taktéž odmítala nelegální migraci a zásadně se zasazovala 

o zlepšení ekonomické situace Itálie (theguardian.com, 5. 3. 2018).  

Obě strany nakonec sestavily společně koalici, avšak žádný z lídrů se nestal 

premiérem. Oba politici se shodli na „třetí nezávislé osobě“ a to právníkovi 

Giuseppe Contem. Lídr za Ligu Severu, Matteo Salvini se stal ministrem vnitra a 

lídr Hnutí pěti hvězd, Luigi di Maio, se stal ministrem práce, sociální politiky a 

ekonomického rozvoje. Hnutí pěti hvězd tak nyní působí v italské vládě a nadále se 

soustřeďuje na několik témat. Způsob, jakým se hnutí prezentuje, je dle některých 

odborníků brán jako populistický, navíc v kombinaci s další populistickou stranou, 

Ligou severu. Nicméně stabilita této koalice je nyní také otázkou, zvlášť po 

uniklých nahrávkách mezi Angelou Merkel a italským premiérem Contem, kde 

Conte říká, že Hnutí pěti hvězd strmě klesá popularita a tlačí tak na Conteho, aby 

v rámci migrační politiky dělal více (Harzer, 1. 2. 2019). Koalice se tak potýká 

s nestabilitou, která se projevuje i nyní, kdy lokální volby konané na různých 

místech Itálie Hnutí pěti hvězd prohrává. I na této lokální úrovni jsou koalice 

nestabilní a ostatní politické strany vyjadřují nesouhlas jít spolu s Pěti hvězdami do 

koalice (Johnson, Ghiglione, 26. 2. 2019). To se stalo například na Sicílii a na stole 

nyní leží otázka, zda koalice vůbec přežije po květnových volbách do Evropského 

parlamentu. 

Počtem členů se Hnutí pěti hvězd nepřibližuje velkým politickým stranám 

v Itálii. Hnutí má 135 000 členů, což je málo k poměru úspěšnosti na celostátní i 

lokální úrovni (Movimento 5 Stelle, 2019). Komunální volby v roce 2016 dopadly 

ve čtyřech největších městech Itálie, pro hnutí velmi dobře. Kromě Neapole 

dokázalo Pět hvězd ve všech městech dosáhnout dvouciferného výsledku. 
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Tabulka č. 6: Hnutí Pěti hvězd – komunální volby 2016 

Zdroj: Ministero dell´Interno, 2016 

V hlavním městě Itálie, Římě, dokázalo hnutí vyhrát a získalo tak post 

primátorky, kterou je Virginia Raggi. I v Turíně má Pět hvězd primátorku, 

konkrétně Chiaru Appendino. Pro stranu, která měla v roce 2016 ještě malé 

zkušenosti s politikou, je výsledek voleb velmi dobrý. Ovšem Hnutí kandiduje 

pouze ve velkých městech, menší sídla zůstávají neobsazena kandidáty za Pět hvězd 

(Fratte, Baker, 2019). Hnutí Pěti hvězd se tak tímto rovná českému ANO, které 

dokáže ve velkých městech taktéž sestavit kandidátku, ale na menší municipality 

již nemá personální kapacity. 

2.3 Lega dei Ticinesi 

Pozoruhodný příklad business-firm modelu se nachází ve Švýcarsku. 

Ticinská liga vznikla v roce 1991 a jako politické hnutí je činné i dnes. Švýcarský 

politický systém je specifický v tom ohledu, že je charakterizován vysokou mírou 

decentralizace. Ta se odráží na kantonální, tak na obecní úrovni. Švýcarsko má 

Národní radu s 200 reprezentanty a horní komoru tzv. Radu států, která je 

zastoupena 46 členy. Ve Švýcarsku zasedá také vláda, avšak má pouze 7 členů a 

omezuje se na celostátní společné politiky. Veškerá váha leží na kantonech, které 

mají vysokou míru samostatnosti. To platí také o obcích, které jsou na 

středoevropské poměry velmi autonomní. 

Kanton Ticino je většinově italský a má svou vlastní vládu a zastupitelský 

sbor. Hlavním městem kantonu je Bellinzona a největším městem je Lugano. Ligu 

založil v roce 1991 podnikatel Giuliano Bignasca, který do té doby neměl žádné 

politické zkušenosti. Bignasca podnikal v oblasti nemovitostí a byl navázaný na 

klientelistickými vazbami na vlády v Ticinu (Mazzoleni, Voerman, 2016: 6). Avšak 

Město Výsledek Primátor 

Řím 35,32 % Ano 

Milán 10,40 % Ne 

Neapol 9,66 % Ne 

Turín 29,96 % Ano 
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vláda v roce 1991 zakázala veřejné soutěže v oblasti nemovitostí a Bignasca by tak 

přišel o část zisku. To bylo důvodem, proč Bignasca vstoupil do politiky. V roce 

1991 se konal ustavující „sjezd“, kde byli pouze tři členi a ti zvolili Bignascu jako 

„doživotního prezidenta“ Ticinské ligy (tamtéž). Business-firm model je 

charakterizován právě malým počtem členů, respektive není zde kladen důraz na 

členskou základu. Veškerá rozhodnutí je v kompetenci prezidenta, neexistuje zde 

tedy konsensus napříč členy, kterých je stejně velmi málo. Je velmi obtížné spočítat 

počet členů či sympatizantů, protože Liga a obecně business-firm strany nejsou 

založeny na členské základně, tudíž je tento údaj nepodstatný z jejich pohledu. Již 

od roku 1991 Bignasca se rozhodl Ligu zaregistrovat jako hnutí. Ve švýcarském 

právním řádu je rozdíl mezi stranou a hnutím. V českém právním systému není 

žádný rozdíl mezi politickou stranou a politickým hnutím. Švýcarská politická 

strana má formálnější nároky například na členství, zatímco hnutí je bez „regulace“ 

(Albertazzi 2014, citován podle Mazzoleni, Voerman 2016, s. 6).  

Giuliano Bignasca se zkušenostmi z byznusu si dokázal podmanit celou 

stranu a jako tak zvaný lokální patron v Luganu poměrně dost ovlivnil politický 

systém v kantonu. Do hnutí se přidávali další sympatizanti či „členové“ a Bignasca 

začal více tolerovat názorovou pluralitu v hnutí, protože Liga byla již na politické 

scéně Ticina již dobře zavedená. Liga byla brána jako primárně protestní strana, 

která bojovala proti regionálním poměrům v kantonu Ticino. Po celé dekády 

kartelově spolupracovaly středo-pravé a levicové strany a Ticinská liga odhodlaně 

vstoupila tento kartel narušit. Nicméně pro švýcarský politický systém se Ticinská 

liga stala velmi nestabilní a partneři se obávali jít s nimi do koalic (Mazzoleni, 

Voerman, 2016, s. 788-789). Později s náladami Švýcarů upravovala svůj „bod 

protestu“. Tím se stala například evropská integrace, politický establishment, 

migranti a nakonec islám. Není proto divu, že Ticinská liga úzce spolupracuje 

s italskou Ligou Severu. Tím se velmi podobá hnutí ANO, které také dělá takové 

kroky, které jsou pro lidi zrovna populární. Hnutí je primárně financováno 

podnikáním Bignascy, ale jeho zdroje přicházejí i z různých podnikatelských kruhů 

v oblasti Lugana (tamtéž). Liga vydává také vlastní noviny21, které jsou placeny 

primárně od Giuliana Bignascy (tamtéž). Na lokální úrovni se strana ovšem také 

                                                           
21 Hnutí ANO vydává také vlastní noviny „Lepší Česko“ 
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neprosadila. Důvodem je obava „z toho, že strana bude pouze nástrojem lídra a 

systém se tak stane nestabilní“ (Mazzoleni, Voerman 2016, s. 789-791). Ticinská 

liga se nejvíce blíží českému hnutí ANO, jako business firm modelu, jak jej popsali 

politologové Hopkin a Paolucciová. Důvod je ten, že Ligu založil podnikatel bez 

předchozích politických zkušeností a také tím, že Liga je hnutím „jednoho muže“. 

Liga dei Ticicnesi působí politicky hlavně v kantonu Ticino. Od roku 1991 

pravidelně zasedá v místním kantonálním zastupitelském sboru. V komunální 

politice je úspěšná také. Následující tabulka ukazuje výsledky komunálních voleb 

v roce 2015 a 2019 ve třech největších městech kantonu Ticino. 

 

Tabulka č. 7: Liga dei Ticinesi – komunální volby 

Město Volby 2015 Pořadí Volby 2019 Pořadí 

Bellinzona 22,14 % 2. 22,47 % 2. 

Locarno 23,77 % 2. 24,00 % 1. 

Lugano 30,80 % 1. 31,38 % 1. 

Zdroj: Risultati elezioni cantonali, 2015; 2019 

 

Liga dosahuje v těchto třech městech velmi úspěšného výsledku, když 

v Luganu dvakrát vyhrála, v Locarnu vyhrála v roce 2019 a v Bellinzoně je dvakrát 

na druhém místě. Z tohoto hlediska je Liga úspěšná jako ANO, které taktéž ovládá 

velká města. 

2.4 Sme rodina 

Sme rodina je název politické strany existující na Slovensku, kterou vede 

slovenský podnikatel Boris Kollár. Způsob založení strany je podobný jako u hnutí 

ANO v České republice. Na začátku bylo občanské sdružení s názvem Strana 

občanov Slovenska, jejímž předsedou byl Peter Marček. Boris Kollár, který je 

známý a vlivný podnikatel v oblasti tatranských lyžařských rezortů, se v roce 2015 
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dohodl na převzetí Občanov Slovenska právě od Marčeka (domov.sme.sk, 30. 11. 

2015). Zde se může porovnávat s ANO, které také zahájilo svoji činnost jako 

občanské hnutí. V roce 2016, při slovenských volbách do Národní rady, již strana 

kandidovala pod názvem Sme rodina. Překonání pěti procentní hranice se úspěšně 

povedlo a strana získala 11 ze 150 křesel při výsledku 6,62  % (volby.statistics.sk). 

Z hlediska zařazení na škále levice-pravice je hnutí obtížně zařaditelné, podobně 

jako je nevyprofilované ANO. Na oficiálních stránkách Sme rodina se lze dočíst, 

že hnutí vzniklo za účelem ochrany tradičních slovenských rodin, které jsou 

ohroženy masivní muslimskou migrací do Evropy (hnutie-smerodina.sk). Dále se 

zde píše, že Boris Kollár má dostatek peněz na to, aby byl v politice neovlivnitelný, 

a hnutí se bude pokoušet odstřihnout oligarchy od státního rozpočtu. Oligarchové 

na Slovensku, dle hnutí, okrádají občany (tamtéž). I zde je patrná podobnost s ANO, 

kdy se prakticky stejná rétorika objevuje v českém prostoru. Jak Boris Kollár, tak 

Andrej Babiš sami sebe a svá hnutí považují za spasitele od struktur napojených na 

stát. Sme rodina má celostátní působnost, dle stanov je rozděleno na celostátní 

orgány, regionální, okresní a místní orgány. V čele stojí předseda hnutí, který 

vybírá a odvolává předsednictvo hnutí a má mj. právo vybírat/odvolat předsedy 

regionálních a okresních orgánů (stanovy Sme rodina). Jako u podobných 

politických hnutí i zde je na výběr mezi „být“ členem a mezi sympatizantem. Hnutí 

tak dává najevo, že členská základna není tak důležitá, jako u tradičních masových 

stran. Charakteristikou založení, přizpůsobení programu veřejnému mínění a osoba 

podnikatele v čele politického subjektu ukazuje na slovenský příklad business firm 

modelu. 

Komunální volby se týkaly strany Sme rodina pouze v roce 2018. Z deseti 

největších slovenských měst, Sme rodina kandidovala v sedmi případech. Největší 

úspěch měla strana v Bratislavě, kde získala 15 mandátů. Další města mají již po 

jednom či maximálně čtyřech kandidátech. Je důležité dodat, že nikde Sme rodina 

nekandidovala samostatně, vždy v koalici více než tří stran. Primátor není za stranu 

ani v jednom případě. Sme rodina je tedy na komunální úrovni oproti ANO hodně 

neúspěšná. ANO má primátora ve velkých městech a vyhrává volby, Sme rodina 

z velkých měst primátora nemá a komunální volby jsou pro stranu zatím neúspěšné. 
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Tabulka č. 8: Sme rodina a komunální volby na Slovensku 2018  

Město Kandidatura Počet zastupitelů Primátor 

Bratislava Ano 15 Ne 

Košice Ano 4 Ne 

Prešov Ano 1 Ne 

Nitra Ano 5 Ne 

Žilina Ne 0 Ne 

Banská Bystrica Ano 3 Ne 

Trnava Ne 0 Ne 

Martin Ano 1 Ne 

Trenčín Ano 1 Ne 

Poprad Ne 0 Ne 

Zdroj: vysledkyvolieb.sk 

 

2.5 Další business firm strany 

V knize Já platím, já rozhoduji! se autoři věnují i dalším business firm 

stranám v Evropě a také jinde ve světě. Zmiňují například panamského podnikatele 

Ricarda Martinelliho a stranu Demokratická změna. Martinelli vlastnil 

supermarkety s názvem Super 99 a prvních letech nového tisíciletí se potýkal 

s konkurenčními tlaky. Proto se rozhodl vstoupit do politiky, aby ovlivňoval přímo 

státní rozhodování. V roce 2009 se stal Martinelli prezidentem a poté Demokratická 

změna vyhrála parlamentní volby. Celá organizační struktura kopírovala pobočky 

supermarketů v Panamě. I právníci, marketingové oddělení se rekrutovali právě ze 

Super 99. Jeho zaměstnanci považovali práci pro stranu jako další pracovní úkol 

zaměstnavatele (Kopeček, Hloušek, Chytilek, Svačinová, 2018, s. 23-24). 

Norsko má zkušenost z roku 1973, kdy vstoupila do parlamentu politická 

strana majitele útulků a vydavatele časopisu pro „pejskaře“. Celý název strany 

vystihoval tehdejší náladu a frustraci Norů z politiky: Strana Anderse Langeho pro 

radikální snížení daní, poplatků a veřejných zásahů. Lange nechtěl vytvořit stranu, 

ale pouze protestní hnutí. Tento formát ale nepřinesl stabilitu, protože krátce po 

parlamentní působnosti začaly vznikat spory a mnoho členů odešlo. Navíc Lange 

zemřel na infarkt a zdálo se, že strana skončí. Ale nástupce předsedy Carl I. Hagen 
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dokázal vytvořit stabilní institucionální strukturu, která straně zaručila jednotu. 

Tzv. metodou „sebevyloučení“ strana donutila názorové odpůrce podat rezignaci 

na členství bez toho, aby strana někoho vyloučila sama. Tím si pojistila loajalitu. 

Hagen taktéž stranu přejmenoval na Pokrokovou stranu a tento subjekt funguje 

v norské politice i dnes. V roce 2013 se dokonce poprvé dostala do vlády (tamtéž). 

Autoři dále zmiňují Rakousko a volby 2013, kdy se ziskem šesti procent se 

dostala do parlamentu strana Team Stronach rakouského miliardáře žijícího 

v Kanadě. Ten sliboval rozbití tradičního monopolu lidovců a sociální demokracie. 

Dále hovoří o pobaltských politických stranách, kde je nejvýraznější postavou 

Viktor Uspakich, Rus s litevským občanstvím a obchodník s plynem, který zbohatl 

na začátku 90. let v obchodování s ruským Gazpromem. Uspakich založil Stranu 

práce, která se stala významnou stranou v litevském politickém systému. Lotyšsko 

má zkušenost s Zigeristovou stranou založenou v roce 1993 německým občanem 

s lotyšskými kořeny. Zigeristův otec byl za II. světové války v lotyšských 

jednotkách SS. Neměl tolik finančních prostředků jako Uspakich či Berlusconi, ale 

způsob vedení a organizace strany se blíží business-firm modelu. Autoři knihy Já 

platím, já rozhoduji! zařazují mezi tento typ strany i Geerta Wilderse v Nizozemsku 

a jeho Stranu pro svobodu (tamtéž). Vzhledem k tomu, že je jediným členem a 

nemá za sebou výrazné podnikatelské zázemí, není nejvhodnější tuto stranu 

považovat za business-firm. Jeho program se soustředí na problémy imigrace a 

islamizace Evropy, a to nejsou hlavní charakteristiky těchto typů stran. Wilders se 

spíše musí řadit mezi krajně-pravicové strany. 

Výčet business-firm stran je poměrně velký, stále ale platí, že mezi 

nejvýraznější stranu v Evropě patří Forza Italia a lze zde zařadit i ANO, které má 

vládní odpovědnost a není už pouze koaličním partnerem. 
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3. Případová studie velkých měst 

3.1  Komunální volby 2014 

Komunální volby se v České republice konaly 10. a 11. října 2014. Prezident 

republiky Miloš Zeman jej vyhlásil 12. 6. 2014 (idnes.cz, 12. 6. 2014). Velmi 

probíraným tématem v politologických kruzích je nejednoznačnost a chaotičnost 

volebního systému komunálních voleb pro voliče. Stanislav Balík se vyjadřuje, že 

systém mate voliče v tom, že se tváří jako personalizovaný, kdy volič volí 

jednotlivé kandidáty, ale při sčítání hlasů se systém chová jinak a přiděluje mandáty 

nejprve stranám a poté jednotlivým uchazečům (Balík, 2009, s. 109-110). Špatná je 

i interpretace v médiích, kdy si novináři špatně vykládají celostátní výsledky 

komunálních voleb. 

 Na počet mandátů zvítězili v komunálních volbách v roce 2014 nezávislí 

kandidáti, kteří vyhrávají jak na menších obcích, tak i ve větších městech. 

Z parlamentních stran měla nejvíce mandátů KDU-ČSL následovaná ČSSD, 

KSČM a přes dva tisíce mandátů získala i ODS (volby.cz). Ve statutárních městech 

zvítězilo ANO ve třinácti případech. Ve třech městech vyhrála ODS22, stejným 

počtem vyhrála i ČSSD23. V jednom případě vyhráli Starostové a nezávislí24. Zbylá 

města ovládla místní uskupení politických stran a hnutí, případně nezávislých 

kandidátů25. Ze vzorku sedmi statutárních měst, který je použitý v této práci, 

vyhrálo ANO komunální volby v Brně, Opavě, Ostravě, Pardubicích a Ústí nad 

Labem. V Kladně skončilo ANO na pátém místě a v Liberci na místě druhém.26 

Kladno ovládla politická strana Volba pro Kladno a v Liberci vyhrálo hnutí Změna 

pro Liberec.  

Primátora mělo ANO v prvních koalicích v Brně, Liberci, Opavě, Ostravě, 

Pardubicích a Ústí nad Labem. Pouze v Kladně byl zvolen primátor za Volbu pro 

Kladno, které vyhrálo volby. Tabulka č. 9 na následující straně ukazuje primátory 

za ANO, kteří byli zvoleni ihned v prvních koalicích. Ze šesti případů vydrželi 

                                                           
22 Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav a Teplice 
23 Havířov, Karviná a Prostějov 
24 Zlín 
25 Hradec Králové – Hradecký demokratický klub; Chomutov – PRO Chomutov; Karlovy Vary – 

Karlovarská občanská alternativa; Most – Severočeši Most 
26 Zbývající města, kde ANO ovládlo volby: České Budějovice, Děčín, Frýdek-Místek, Jihlava, 

Olomouc, Plzeň, Přerov 
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primátoři celé volební období ve čtyřech městech. Dva primátoři byli v průběhu 

volebního období vyměněni.  Zajímavý je příběh Liberce, kde byl zvolen Tibor 

Batthyány za ANO a vydržel celé volební období, ale od prosince 2016 byl vedený 

jako nestraník. Liberecká koalice dovládla ve stejném složení celé volební období. 

Stejně tak dovládla koalice v Brně, Kladně a Pardubicích.  

 

Tabulka č. 9: Primátoři za ANO na začátku volebního období 2014-2018 

Zdroj: autor na základě volby.cz a monitoringu médií 

Město Primátor 
Vydržel celé 

volební období? 

Kdo se stal 

novým 

primátorem a za 

jakou stranu? 

Brno Petr Vokřál Ano ---- 

Kladno Milan Volf Ano ---- 

Liberec Tibor Batthyány Ano ---- 

Opava Martin Víteček Ne 
Radim Křupala 

(ČSSD) 

Ostrava Tomáš Macura Ne 

Macura nahradil 

v listopadu 2015 

Lukáše Palyzu 

(ČSSD) 

Pardubice Martin Charvát Ano --- 

Ústí nad Labem Josef Zikmund Ne 

Věra Nechybová 

(ANO, později za 

UFO) 
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3.2  Brno 

3.2.1  Místní organizace v Brně 

MO v Brně byla založena v roce 2013 z iniciativy osmi lidí kolem Miroslava 

Valy, který byl po dobu 25 let finančním ředitelem běloruské a české pobočky 

americké firmy Koch-Glitch. V roce 2014 se přidal i Petr Vokřál, který byl po 

několik let vrcholným manažerem ve firmě A.S.A., která se zaměřuje na odpadové 

hospodářství. 

 Brněnská MO se naprosto zásadně odlišuje v jednom faktoru. Všech 55 

kandidátů na kandidátce do komunálních voleb bylo zároveň členy hnutí. V žádném 

jiném městě ve vzorku nebyli všichni kandidáti členy hnutí. V ostatních městech je 

polovina či čtvrtina kandidátky sestavena z tzv. kandidátů bez politické 

příslušnosti. Brno se tedy v tomto zásadně liší, jak je vidět z tabulky č. 4.  

 

Tabulka č. 10: Počet členů ANO v Brně – kandidátka 2014 

Počet kandidátů Členové ANO Počet zastupitelů 
Zastupitelé – 

členové ANO 

55 55 13 13 

Zdroj: volby.cz 

 

V Brně byly vedeny rozhovory s dvěma respondenty. Jedním za ANO a 

druhým za ČSSD. Oba dva se shodují v tom, že Petr Vokřál byl a je velmi schopný 

manažer, který je efektivní a ví jak dosáhnout požadovaného cíle. To platí jak o 

magistrátu, tak rovněž o místní organizaci. Ovšem Vokřál nebyl nikdy předsedou 

brněnské MO. Tím byl v roce 2014. Tomáš Kratochvíl, který se stal hlavní postavou 

sporů mezi koaličními partnery a příčinou sporů také uvnitř MO. Kratochvíl byl 

poté z ANO vyloučen v listopadu 2015, rok po komunálních volbách (ihned.cz, 6. 

11. 2015). O příčinách vyloučení Kratochvíla bude pojednáno v další podkapitole, 

protože se spíše jedná o vztah vedení ANO a MO. Je také nutné zdůraznit, že mezi 

členy brněnského ANO se řadí i Jiří Faltýnek, syn prvního místopředsedy ANO, 

Jaroslava Faltýnka. Osobní vazby uvnitř MO jsou v každé straně velmi důležité a 
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v případě nijak nevyprofilovaného ANO jsou osobní vazby o to důležitější. 

Respondent R1 A říká, že Vokřálova přítomnost ve vedení ANO a přítomnost Jiřího 

Faltýnka v MO se nijak neprojevuje na jejím chodu. MO má velkou míru 

demokracie a nebyla jimi nijak ovládána (rozhovor s respondentem R1 A). 

Respondent za ČSSD uvádí, že MO měla ve svých řadách členy, kteří se na věci 

dívali jiným způsobem a velmi kriticky. Nicméně Petr Vokřál jako primátor 

dokázal MO sjednotit, aby co nejvíce vystupovala jednotně (rozhovor s 

respondentem R1 N).  O tehdejším předsedovi Tomáši Kratochvílovi, ani jeho 

nástupci, Marku Janíčkovi27, v rozhovorech nebyla zmínka. Oba dva vnímají jako 

lídra Petra Vokřála. Takže vliv Vokřála na členy MO určitě má a není jen jeden 

z řady, jak říká respondent z ANO. 

ANO v Brně, dle monitoringu médií, doprovázejí různé negativní události. 

Jako příklad lze použít „černé“ financování kampaně před volbami v roce 2014. 

V roce 2018 vyšlo najevo, že kandidáti na předních místech kandidátky museli do 

za tyto pozice zaplatit. Poté se částka účtovala v oficiální zprávě jako dar.  

Například za ambici stát se primátorem či náměstkem musel kandidát zaplatit 

nejméně 900 000 korun. Lídr kandidátky do městských částí musel zaplatit nejméně 

50 000 korun. Pět největších dárců ANO poté skutečně usedlo na radnici Brna. To 

je v tradičních stranách nemyslitelné. Účtování celé kampaně bylo netransparentní, 

jak říká již zmiňovaný Miroslav Vala, který celé účetnictví kontroloval. „Zabývám 

se celou profesní kariéru 42 plus pět let na katedře ekonomiky kontrolou a 

účetnictvím, z toho posledních 25 let jako finanční nebo generální ředitel, ale 

takový šrot, jaký mi předložil Marek Janíček, jsem v rukách ještě nikdy neměl. Při 

kontrole předložené tři excelovské tabulky bezpochyby nemají schopnost prokázat 

řádné hospodaření MO Brno. Ta v roce 2014 nevedla žádné účetnictví ani řádnou 

evidenci nákladů a výdajů, doklady nejsou číslovány. Je to jako kdybyste doma vedli 

účetnictví tak, že budete dávat účty do krabice od bot (Biben, 27. 2. 2018) Známý 

se stal i dar Davida Rusňáka v hodnotě 1,2 milionu korun. Tento dar ovšem nebyl 

nikde zaznamenán a vyrojily se spekulace, zda Rusňák za tuto částku něco od ANO 

neočekával. Předseda ANO Andrej Babiš nařídil audit celého hospodaření a 

                                                           
27 Marek Janíček se stal předsedou krajské organizace Jihomoravského kraje 31. 1. 2015 

(https://www.idnes.cz/brno/zpravy/novy-krajsky-predseda-ano.A150131_144629_brno-

zpravy_kol) 

https://www.idnes.cz/brno/zpravy/novy-krajsky-predseda-ano.A150131_144629_brno-zpravy_kol
https://www.idnes.cz/brno/zpravy/novy-krajsky-predseda-ano.A150131_144629_brno-zpravy_kol
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přimluvil se za návrh vyloučit Rusňáka z ANO. Rusňák nakonec sám skončil 

v ANO na vlastní žádost (Harzer, 20. 5. 2017). Z rozhovorů se dvěma respondenty 

se financování celé kampaně neobjevilo. Respondent za ANO si takovou věc 

nevybavuje a respondent za ČSSD uvedl, že dovnitř MO nemůže vidět a má tak 

informace pouze z médií.  

Lze tedy shrnout, že MO v Brně měla a má ve svém středu velmi vlivné 

osobnosti, které mají blízko vedení ANO nebo jsou jejími členy. Navenek působí 

jednotně, nejsou v ní dvě znesvářené skupiny, jako tomu bude u ostatních měst. 

Netransparentní financování a další skandály souvisí nejspíše s nevyprofilováním 

ANO a tím, že do hnutí se přidali různí členové očekávající vlastní prospěch. 

3.2.2  Vztah MO a vedení ANO 

V čele krajské organizace je od roku 2015 Petr Vokřál, který tak má celý 

Jihomoravský kraj pod kontrolou. Vokřál je od roku 2015 také členem 

Předsednictva ANO a měl tak velmi blízko k Andreji Babišovi a Jaroslavu 

Faltýnkovi. Předseda MO, Tomáš Kratochvíl, byl po ustanovení koalice radním pro 

městské firmy a měl za úkol městské firmy sloučit do tzv. holdingu a nahradit 

dozorčí rady odborníky namísto politiků28, kteří tam seděli doposud (ČT24, 14. 10. 

2015). Kvůli způsobu provedení a špatné spolupráce s MO se Kratochvíl dostal do 

střetu s dalšími členy. Ti požadovali, aby odstoupil z postu radního, ale to 

Kratochvíl nechtěl připustit. Odvolat radního navíc může pouze koalice. Na jednání 

MO 6. 10. 2015 tedy odstoupily dvě místopředsedkyně ANO, a tak musel odstoupit 

i Kratochvíl z pozice předsedy MO v Brně. Na stejném jednání MO 15 ze 17 členů 

vyzvalo Kratochvíla, aby se vzdal postu radního (tamtéž). Spory tím ale neskončily. 

 MO v Brně „donesla“ na Kratochvíla informace na vedení ANO a to 

rozhodlo na svém jednání 6. 11. 2015 o vyloučení Tomáše Kratochvíla z ANO. 

Předseda Andrej Babiš k tomu řekl: „Na základě doporučení krajské organizace i 

pana primátora jsme dospěli k názoru, že pan Kratochvíl poškozuje naše hnutí, že 

působí proti zájmům našeho hnutí, že se chová nestandardně a na základě těchto 

                                                           
28 Jedním z politiků, kteří seděli v dozorčí radě Tepláren Brno, byl i Jiří Faltýnek. Je tedy 

evidentní, že ANO něco hlásá, ale realita je nakonec odlišná 
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poznatků jsme ho z hnutí vyloučili“ (ihned.cz, 6. 11. 2015). Petr Vokřál 

okomentoval tento nestandardní krok také: „Je to nešťastná situace, ale náš kolega 

bohužel selhal. V celé řadě transakcí se choval nestandardně, nerespektoval 

rozhodnutí ani klubu ani oblasti. Na druhou stranu jsem rád, že brněnská 

organizace projde očistou (tamtéž). Tomáš Kratochvíl se k vyloučení vyjádřil 

takto: „Jsem přesvědčen, že vyjádření pana předsedy Andreje Babiše je důsledkem 

faktu, že byl naprosto účelově informován o celé situaci nejen v brněnské organizaci 

ANO, ale i o stavu brněnské koalice“ (tamtéž). Kratochvíl dále uvedl, že byl pro 

MO nepohodlný, protože kritizoval působení v koalici a odmítal klientelismus. 

Další nespokojení členové jsou podle něho i v krajské organizaci. 

Vedení ANO se rozhodlo k takovému kroku po konzultaci s krajskou 

organizací jihomoravského kraje, kde byl předsedou Petr Vokřál a kde sedí zároveň 

poslanci zvolení za tento kraj. Je evidentní, že krajské organizace mají v ANO 

velmi silné postavení. Respondent za ANO v Brně k tomu řekl, že komunikace 

neprobíhá přímo s vedením, že tímto způsobem ANO nefunguje. Komunikace 

primárně probíhá přes krajské organizace a krajské manažery. Dodal také, že vedení 

ANO v Jihomoravském kraji ani v Brně nikdy nezasáhlo (rozhovor s respondentem 

R1 A). Podle zástupce ČSSD má vedení na MO v Brně vliv. Týkalo se to nejenom 

Tomáše Kratochvíla, ale i jiných členů ANO, například v krajské organizaci, kde 

měl Kratochvíl i své zastánce (rozhovor s respondentem R1 N). Brno je tedy mezi 

čtyřmi městy, kde ANO přímo ovlivnilo chod MO. Zde za spory stál jediný člen, 

který se postavil vůči Andreji Babišovi a celému ANO. Vedení ovšem nezrušilo 

celou MO, tak jako v ostatních městech, kde byly problémy složitější. 

3.2.3  Koalice 

Do roku 2010 se u vlády na magistrátu v Brně střídaly strany ODS a ČSSD. 

Předchozí volební období 2010-2014 bylo poznamenáno odporem veřejnosti proti 

primátorovi za ČSSD, Romanu Onderkovi, současnému prvnímu místopředsedovi 

této strany. V roce 2014 volby vyhrálo ANO se ziskem 19,92 %. Předchozí volební 

období ovládla sociální demokracie se ziskem 30 %, což je velmi vysoký výsledek, 

ke kterému se ANO nepřiblížilo ani v roce 2018, kdy také vyhrálo, tentokrát s 

výsledkem 23,02 %. V ve volbách v roce 2014 získalo ANO 13 mandátů, sedm 

mandátů měla KDU-ČSL společně s Žít Brno a čtyři mandáty získala Strana 
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Zelených. ČSSD jako druhá v pořadí měla 11 mandátů. V radě města zasedlo ANO, 

Strana zelených, KDU-ČSL a brněnské lokální hnutí Žít Brno (Šklubalová, 31. 10. 

2014).  

 

Tabulka č. 11: Komunální volby v Brně 

Volby Vítěz Zisk v % Koalice 

2010 ČSSD 30,40 ODS, ČSSD 

2014 ANO 19,92 
ANO, SZ, KDU-

ČSL, Žít Brno 

2018 ANO 23,02 
ODS, ČSSD, 

KDU-ČSL, Piráti 

 Zdroj: volby.cz a monitoring médií 

 

Dle respondenta za ANO byly jednání vedena právě od hnutí, jako vítěze 

voleb. Hlavním cílem bylo, aby se ČSSD nedostala znovu do koalice (respondent 

R1 A). Respondent za ČSSD říká, že jednání, jak pozoroval zpovzdálí, dirigovalo 

hlavně ANO, které si z pozice vítěze kladlo velké požadavky. To se týkalo 

například restrukturalizace městských firem, kde ostatní potencionální partneři měli 

výhrady. Za ANO vyjednával předseda a místopředsedkyně MO (rozhovor 

s respondentem R1 N). Koalice první rok fungovala vcelku dobře, ale objevovaly 

se rozpory hlavně kvůli městským firmám. Zastupitelé za ANO ovšem byli jednotní 

a neobjevily se náznaky rebelie. 

Koalice se neshodla na odvolání Tomáše Kratochvíla z pozice radního pro 

městské firmy. ANO vyzvalo koaliční partnery, aby odvolání Kratochvíla pomohli 

odhlasovat. To se u KDU-ČSL a zelených nesetkalo s úspěchem, protože podle nich 

Kratochvíl jednal korektně a zohledňoval jejich připomínky. Odvolání by bylo i 

porušením koaliční smlouvy, ve které stojí, že koaliční partner nepodpoří odvolání 

radního za další stranu koalice (ihned.cz, 6. 11. 2015). Po tomto neúspěchu začalo 

zákulisní vyjednávání o nové koalici. ANO v tomto bylo velmi kreativní, když 
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začalo vyjednávat s ČSSD, kterou ještě po komunálních volbách nechtělo v koalici. 

Petr Vokřál k tomu řekl: „Je příliš brzy tvrdit, že máme nějakou shodu a že 

vypovídáme jednu koaliční smlouvu a uzavíráme druhou. Hledáme takového 

partnera, se kterým bude možné jednat o řízení firem a úsporách“ (Žlebek, 

Nečasová 6. 4. 2016). Jak je vidět, městské firmy a jejich odpolitizování mělo ANO 

na srdci stále. Je otázkou, zda za kauzou s městskými firmami nestáli lidé blízcí 

ANO, kteří si přes ně vytvářeli vliv či podnikatelské zájmy.  

Zastupitelé za KDU-ČSL a zelení nevěděli o probíhajících jednáních ANO s 

ČSSD, a tak začaly separátně vyjednávat o nové podobě koalice také. A překvapivě 

se o čtyři dny později také dohodli s ČSSD. Klára Liptáková, první náměstkyně 

primátora za KDU-ČSL, se vyjádřila, že ANO porušilo koaliční smlouvu tím, že za 

zády vyjednávalo společně s Žít Brno o nové koalici. KDU-ČSL také vadilo, že 

mají být městské firmy odpolitizované v takové míře, jaké navrhovalo ANO. KDU-

ČSL tak považuje současnou koalici za ukončenou a společně s ČSSD se bude 

snažit o to, aby nová koalice naplňovala programové a ideové cíle do konce 

volebního období. Uvedla taktéž, že ve vládě ČSSD a KDU-ČSL spolupracuje a 

rovněž se podílí na vládě v Jihomoravském kraji. (lidovky.cz, 10. 4. 2016). Dle 

respondenta za ČSSD se ANO nakonec přiklonilo k řešení, aby ČSSD nebyla 

v koalici a pokusilo se restartovat jednání se současnými koaličními partnery 

(respondent R1 N). ANO stále považovalo koalici za stále platnou a nechávalo si 

tak otevřené dveře do budoucna (Žlebek, Zezulová, 10. 4. 2016). Ovšem jednání o 

nové koalici pokračovala dál a koalice stejně byla považována jak politiky, tak 

veřejností za uzavřenou. Do vyjednávání se v květnu zapojila i TOP 09. Jednání 

nakonec přinesla v červnu rozuzlení, kdy se zrodila koalice se čtyřmi předchozími 

partnery, tedy ANO, KDU-ČSL, zelených, Žít Brno a doplněných o TOP 09. 

Koalice provedla několik personálních změn, například skončila první náměstkyně 

Klára Liptáková, na které se snášela kritika jak z ANO, tak i z KDU-ČSL. Nahradil 

ji tak Petr Hladík rovněž z lidovců. V opozici tedy byli do konce volebního období, 

komunisté, sociální demokraté, ODS a také nezařazený Tomáš Kratochvíl, bývalý 

člen ANO (novinky.cz, 20. 6. 2016). Do konce volebního období se už koalice 

nepotýkala s problémy, ani ANO neřešilo žádné personální problémy. Koalice tak 

dovládla v poklidu. 
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Koalice se v Brně rozpadla kvůli sporům uvnitř ANO, které se následně 

přenesly i do koalice. ANO bylo na začátku volebního období nezkušené 

v komunální politice a mohlo tak „nabrat“ kandidáty, kteří šli do politiky s určitými 

ideály, které se posléze ukázaly jako nereálné. To platí především o ANO, které 

dělá politiku marketingově, ale v za oponou zde probíhají spory a lobby vlivných 

podnikatelů. Brněnské ANO bylo politicky vyšachováno ze hry po volbách v roce 

2018, kdy se zdálo, že ANO a Petr Vokřál budou pokračovat na radnici. Dokonce 

byla i přislíbená koalice společně s KDU-ČSL, ODS a ČSSD. Podle respondenta 

R1 N, ale ANO nenabídlo partnerům důstojné podmínky, a tak na poslední chvíli 

vznikla koalice pod vedením ODS s partnery ČSSD, KDU-ČSL a Pirátskou 

stranou. Novou primátorkou Brna se stala Markéta Vaňková z ODS (ČT24, 23. 10. 

2018). ANO v Brně se i v současném volebním období potýká problémy a opět je 

v procesu zapojený Jaroslav Faltýnek. V březnu 2019 provedla policie razii na 

radnici Brna-střed a zatkla radního za ANO, Jiřího Švachulu (ČT24, 8. 3. 2019). 

MO v Brně se tedy potýká opět s provázáním s různými vlivnými osobnostmi a 

v celé kauze se osobně angažuje i premiér Babiš. 
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3.3  Kladno 

3.3.1  Místní organizace v Kladně 

MO v Kladně vznikla ve Středočeském kraji na jaře roku 2014 společně s MO 

ve Slaném a Unhošti. V Kladně byl rozhovor veden s respondentkou za ANO, která 

byla v zastupitelstvu v minulém i současném období. Druhá respondentka je 

z Volby pro Kladno, lokálně komunální strany,29 (Jüptner, 2004, s. 89) která 

vyhrála volby v roce 2014. MO v Kladně byla celé volební období, dle 

respondentky R2 A, soudržná. Respondentka vnímá, že členové reprezentovali 

různé proudy, ale předsedkyně MO, Libuše Švábová, dokázala debatu usměrňovat 

a nevznikly tak tenze, který by vedly k úplné destabilizaci organizace (rozhovor 

s respondentkou R2 A).  

Smutnou událostí bylo úmrtí Libuše Švábové v květnu roku 2016. Po ní 

převzala vedení Petra Melčová a v roce 2017 byl zvolen předsedou MO Jiří 

Chvojka, známý kladenský podnikatel. Ani za těchto dvou předsedů se nijak MO 

nezměnila, byla jednotná a neměla uvnitř problémy. Chvojka ke stavu MO dodává: 

„Kladenská organizace je pevná. Organizaci nikdo oficiálně neopustil, 

„legitimaci“ nikdo neodevzdal a ani v současné chvíli nemám zmínky o tom, že by 

se k tomu někdo chystal. Chceme se ještě více aktivně zapojit do chodu města, jak 

prostřednictvím radnice, kde figurujeme v koalici, tak i v běžném občanském životě, 

protože my jsme ANO (Murárik, 12. 5. 2017). Respondentka za Volbu pro Kladno 

říká, že MO nebyla názorově jednotná, vnímala určité rozpory uvnitř, ale 

předsedkyně MO měla natolik silnou pozici, že dokázala členy sjednocovat. Další 

důležitou skutečností bylo, že ANO bylo do koalice přizváno a plnilo program 

změny ve městě společně s ostatními. MO si byla vědoma tohoto faktu a soustředila 

se na práci pro město, a nikoliv pro osobní zájmy (rozhovor s respondentkou R2 

N).  

Z tabulky č. 7 o kandidátce ANO z roku 2014 vyplývá, že ze 33 kandidátů 

bylo členů hnutí pouze pět. Ovšem mandátů získalo ANO pět a hned tři z toho byli 

členy ANO. Tento fenomén se objevuje i v jiných městech, kde výrazně v 

                                                           
29 Jedná se o celostátně registrovanou stranu, která ovšem kandiduje a působí pouze v jednom 

městě, v tomto případě v Kladně. Do voleb do Poslanecké sněmovny už tato strana nekandiduje, i 

když by mohla. 
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zastupitelských klubech dominují členové ANO. Je to dáno i tím, že jsou dáváni na 

přední místa kandidátky.  

 

Tabulka č. 12: Počet členů ANO v Kladně – kandidátka 2014 

Počet kandidátů Členové ANO Počet zastupitelů 
Zastupitelé – 

členové ANO 

33 5 5 3; 230 

Zdroj: volby.cz 

 

Jediná „kaňka“ v kladenské MO je tak rezignace zastupitelky Renaty Luxové, 

která se účastnila pouze jednoho jednání zastupitelstva a poté na mandát 

rezignovala v listopadu 2014. Důvody k tomuto kroku byly ze strany Renaty 

Luxové zamlžené, nechtěla se k nim příliš vyjadřovat. Libuše Švábová poté řekla, 

že za rezignací jsou osobní a pracovní důvody. Na prvním jednání zastupitelstva R. 

Luxová nehlasovala pro Libuši Švábovou jako náměstkyni primátora, a to je možná 

důvod toho, proč sama či na výzvu MO podala rezignaci, aby neohrozila do 

budoucna celou koalici (Božovský, 24. 11. 2014).  Renata Luxová byla nahrazena 

Stanislavem Ježkem, který byl na šestém místě kandidátky a nebyl členem ANO. 

Takže se po listopadu 2014 změnily počty členů ANO ze tří na dva. To bylo za 

celou dobu volebního období jediný menší problém, který uvnitř MO v Kladně 

nastal.  

 

3.3.2  Vztah MO a vedení ANO 

Komunikace mezi MO a vedením ANO probíhala prostřednictvím krajské 

organizace, jejíž předsedkyní je od roku 2013 současná hejtmanka a bývala 

místopředsedkyně Poslanecké sněmovny, Jaroslava Pokorná Jermanová. Jaroslava 

Jermanová nebyla v roce 2013 nováčkem v politice, spíše naopak. Od roku 1998 

do roku 2006 byla starostkou obce Krhanice ve Středočeském kraji (volby.cz). V 

                                                           
30 Stav po 24. 11. 2014 
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roce 2004 vstoupila do ODS, kde byla zvolena krajskou zastupitelkou za 

Středočeský kraj ve volbách v roce 2004. Poté několikrát neúspěšně kandidovala 

jak do komunálních, tak parlamentních voleb a v roce 2011 vystoupila z ODS. O 

rok později vstoupila do ANO a stala se poslankyní a poté i krajskou předsedkyní 

ANO. Pro ANO byla tedy jistě velmi důležitá, protože měla zkušenosti s komunální 

i krajskou politikou a měla kontakty. Podobně jako Jaroslav Faltýnek, který byl 

před vstupem do ANO několik let členem ČSSD.  

Zkušenosti Jaroslavy Pokorné Jermanové s politikou jistě přispěly k tomu, že 

MO nijak nerebelovaly a krajská organizace nedělala žádné zákulisní triky. Vedení 

s MO nekonzultovalo žádné kroky, které se projednávaly na zastupitelstvu a ani 

nezasahovalo dovnitř koalice. Krajská organizace měla přehled prostřednictvím 

předsedkyně Švábové o tom, co se na Kladně projednává a jak vypadá pozice ANO, 

ale nepromlouvala do naší činnosti (rozhovor s respondentkou R2 A). Stejná 

respondentka dodává, že vedení nijak aktivně do MO nezasahovalo. Respondentka 

z Volby pro Kladno říká, že krajská organizace měla zájem o dění ve městě, 

nejspíše zde probíhaly neformální rozhovory mezi Libuší Švábovou a poté i 

s ostatními předsedy a Jaroslavou Jermanovou, ale v koalici ani v z pohledu 

zvnějšku si nevšimla, že by krajská organizace měla výrazný vliv. A to ani po A 

vedení ANO už vůbec ne (rozhovor s respondentkou R2 N). 

Předchozí působení v komunální a krajské politice Jaroslavy Pokorné 

Jermanové a fakt, že ANO skončilo v Kladně na pátém místě a tak nemělo vítěznou 

startovací pozici, jistě vedly vedení ANO k tomu, že se nemuselo intenzivně 

zabývat situací ve městě a MO. Po úmrtí Libuše Švábové další nástupci vedli 

organizaci bez problémů a ani krajská předsedkyně nemusela řešit vážnější 

problémy. 

3.3.3  Koalice 

 Volby v Kladně ovládla politická strana Volba pro Kladno. Předtím vládly 

Kladnu koalice ODS a ČSSD. Volby v roce 2014 tento „monopol“ zastavily a 

Kladno čekala na radnici velká změna. A tato změna se udála velmi rychle a Kladno 

je z hlediska dohody na prvním místě, protože se zde koalice domluvila už 14. října, 

tedy pouze tři dny po volbách. ANO skončilo v Kladně na pátém místě a bylo celou 

dobu v koalici. 
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Tabulka č. 13: Komunální volby v Kladně 

Volby Vítěz Zisk v % Koalice 

2010 ODS 34,67 ODS, ČSSD 

2014 Volba pro Kladno 23,67 

Volba pro 

Kladno, ANO, 

KSČM 

2018 Volba pro Kladno 34,23 
ODS, SPD, ANO, 

Kladeňáci 

Zdroj: volby.cz a monitoring médií 

 

 Koalici nakonec sestavily tři strany – Volba pro Kladno, KSČM a ANO. 

Volba měla pět členů v radě, ANO a KSČM po dvou. Primátorem se stal Milan 

Volf z vítězné Volby pro Kladno (ČT24, 15. 10. 2014). Dle respondentky za Volbu 

si ANO bylo vědomo své pozice, a protože mělo podobný program jako Volba pro 

město a KSČM jednání bylo rychlé a věcné. Za ANO vyjednávala již zmíněná 

Libuše Švábová a poté další člen MO (rozhovor s respondentkou za ANO). I podle 

respondentky za ANO byly koaliční vyjednávání rychlá a shoda byla na podstatné 

části programu.  

Primátor Volf poté poskytl rozhovor pro Kladenský deník, kde se dotýká i 

ANO, kdy na otázku, zda se nebojí nezkušenosti zastupitelů s politikou, odpovídá: 

„Ne. Ti, kteří městu dosud vládli, zkušenosti měli a nedělali nic. Šlo jim jen o to, 

kde najít nějaké teplé místo. S hnutím ANO nepřichází parta úplných noviců, nýbrž 

parta, jež může být městu prospěšná.“ (Božovský, 15. 10. 2014) Je tedy evidentní, 

že všichni aktéři měli zájem na změnu politiky ve městě a nehleděli na své osobní 

zájmy. I volební jednička KSČM Vladimír Moucha vnímal jednání jako rychlá a 

konstruktivní. S ostatními koaličními partnery měli 75 % shodu v programu a byl 

přesvědčený, že koalice bude fungovat velmi dobře (echo24.cz, 14. 10. 2014). 

Koalice se po celé volební období nepotýkala se zvlášť závažnými problémy, 

které by jednoho z koaličních partnerů přinutily z koalice odejít či o tom uvažovat. 

Ani ANO se v Kladně nerozložilo vnitřně, a tak neohrozilo a ani nerozbouralo 

koalici, jako tomu bylo v ostatních městech. MO v Kladně pracovala bez závažných 

konfliktů. Za tím, že se MO v Kladně nerozpadla má jistě vliv schopná předsedkyně 



60 
 
 

MO, krajská předsedkyně Jermanová, s již politickými zkušenostmi a také vůle 

všech koaličních partnerů na změnu na Kladně. 
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3.4  Liberec 

3.4.1  Místní organizace v Liberci 

Místní organizace v Liberci byla založena v roce 2013 několika členy, kteří 

podali žádost o založení MO. Jedním z těchto členů byl i liberecký primátor Tibor 

Batthyány. Místní organizaci je nutné na začátek zasadit do dvou časových období. 

První období trvá od roku 2013 do prosince 2016. Druhé období je od ledna 2017 

až doteď. První období bylo ukončeno zásahem Předsednictva, které rozhodlo, že 

organizaci v Liberci zruší, a tím všichni členové přišli o členství v hnutí. Ze 

zastupitelů se ze dne na den stali nezařazení členové. To se týkalo i primátora, který 

od prosince 2016 až do konce funkčního období byl bez politické příslušnosti. 

Druhé období je charakterizováno loajalitou k vedení ANO a také ke krajské 

organizaci. Z původní organizace třetina členů podala žádost o znovu přijetí do 

ANO. Organizace měla před zrušením 31 členů (Pavlíčková, 11. 1. 2017).  

Tabulka č. 14 ukazuje poměr na kandidátce do komunálních voleb v roce 

2014. Z celkového počtu 39 kandidátů bylo členy hnutí 13 osob a z toho počtu se 

do zastupitelstva dostalo sedm členů ANO a dva zastupitelé byli bez politické 

příslušnosti, ale byli na kandidátce právě za ANO. Zde se ukazuje, že „straníci“ 

měli úspěch, protože hned sedm z nich se dostalo do zastupitelstva.  

 

Tabulka č. 14: Počet členů ANO v Liberci – kandidátka 2014 

Počet kandidátů Členové ANO Počet zastupitelů 
Zastupitelé – 

členové ANO 

39 13 9 7 

Zdroj: volby.cz 

Místní organizace byla již od počátku vnitřně rozdělená. „Shoda se nacházela 

těžko, protože členové měli různorodé názory a postoje k jednotlivým tématům“ 

(rozhovor s respondentem R3 A). Respondent R3 AA takový názor nemá a říká, že 

shodu nalezneme vždy po delší diskuzi (rozhovor s respondentem R3 AA).  

Respondent z druhé strany, konkrétně z ODS vnímá také, že MO byla vnitřně 

rozdělená s dvěma názorově nesourodými skupinami. V průběhu května 2016 
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začala být atmosféra v MO Liberec velmi napjatá. Osm členů MO chtělo vystoupit 

z organizace kvůli porušování stanov. První místopředseda hnutí k tomu dodává, že 

„prakticky ustalo nabírání nových členů. Vypadalo to, jako by si své buňky 

zprivatizovali“ (ČT24, 20. 12. 2016).  Z otázky, zda vedení přímo zasahuje do 

procesu výběru nového předsedy MO, se všichni shodují v tom, že takovýto postup 

v ANO není. Takže výběr předsedy MO je pouze v kompetenci členů místní 

organizace. 

3.4.2  Vztah MO a vedení hnutí 

Předsedkyní krajské organizace Libereckého kraje byla Jana Pastuchová, 

která byla zároveň poslankyní za kraj. Z rozhovorů se dvěma politiky za ANO v 

Liberci vyplývá, že lidé z vedení ANO komunikují s místní organizací o tématech 

týkající se komunální politiky. O komunální politice jsme se bavili s poslanci 

zvolenými za Liberecký kraj a také s krajskou organizací, která funguje jako 

prostředník mezi Předsednictvem a místní organizací (rozhovor s respondentem R3 

A).  Druhý politik za ANO má shodný názor, ovšem dodává, že: „o komunální 

politice jsme se bavili i s Andrejem Babišem“ (rozhovor s respondentem R3 AA).  

Vliv krajské organizace a vedení byl v Liberci tudíž velmi znatelný. Primátor 

Batthyány pro seznamzpravy.cz hovoří o začátku volební kampaně v roce 2014: 

„Když jsme udělali parodii na Sin City, tedy na Syner City, a za pár dní nám bylo 

nařízeno, ať to stáhneme“ (Tesař. 1. 10. 2018).  Tento neobvyklý název v kampani 

je asociací na film Sin City, který se točí okolo mafiánů a podvodníků. Syner je 

liberecká stavební firma, která mimo jiné sponzoruje i hokejový tým HC Bílí tygři 

Liberec. ANO ve volební kampani 2014 cílilo právě na tuto firmu, která měla mít 

úzké vazby na politiky ODS. ODS měla v předchozích letech „nahrávat“ zakázky 

právě Syneru a na radnici mělo vzniknout klientelistické prostředí. Na tuto kartu 

vsadilo ANO právě před volbami. A názvem Syner City, tak chtělo poukázat na 

mafiánské praktiky na radnici. Avšak za několik dní bylo z centrály ANO nakázáno 

MO v Liberci, aby všechny billboardy a další materiály se „Syner City“ odstranila. 

Batthyány dále nevysvětluje důvody tohoto kroku, ale nejdůležitějším faktem je, že 

vedení ANO přímo nakázalo tuto volební kampaň zrušit.   

V krajské organizaci byl i novinář Martin Komárek. Ten se v roce 2013 stal 

také poslancem za Liberecký kraj. Batthyány dále říká, že Komárek byl dosazen do 
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Libereckého kraje na popud vedení ANO: „On nebyl z Liberce, neměl k Liberci 

žádný vztah. Z vedení ANO nám jej sem dosadili jako lídra. Připadal mi jako velice 

slušný člověk, a tak jsem ho i bral. To, co se stalo později, už komentovat nechci. 

Panovalo tady dvojí zřízení, i z centrály.“ (Tesař, 1. 10. 2018)  

Vedení ANO v prosinci 2016, jako reakci na vyhrocené vztahy uvnitř MO a 

také uvnitř celé koalice, přistoupilo k neobvyklému kroku a zrušilo místní 

organizaci v Liberci. Všech devět zastupitelů za ANO tedy ztratilo členství v hnutí 

a spolu s nimi dalších 22 řadových členů (Pavlíčková, 11. 1. 2017). Podle Tibora 

Batthyányho je ovšem důvodem zrušení místní organizace boj o moc. Batthyány 

upozorňoval vedení ANO na nízkou demokracii uvnitř krajské organizace, kdy Jana 

Pastuchová měla písemně zavazovat členy ANO, jak mají hlasovat a vydala zákaz 

informovat členy o tom, co se děje na krajském předsednictvu (tamtéž). Pro 

Pastuchovou byla liberecká buňka nepohodlná, protože měla jiné názory. To 

potvrzuje i samotný Batthyány, který říká, že se nebál Andrejovi Babišovi klást 

nepříjemné otázky. Hnutí se podle něj od roku 2015 vzdálilo od původních 

myšlenek a začal vítězit marketing. To vše kvůli chybějícím ideálům (Tesař, 1. 10. 

2018). Je tak zjevné, že strany stojící na nějaké ideologii jsou vnitřně více jednotné 

než seshora založená hnutí. Nyní funguje nová místní organizace od roku 2017. 

Nynější MO pracuje ve shodě s oblastí i krajem dodává zastupitel R3 AA, který je 

tak se současným stavem spokojený. 

3.4.3  Koalice 

V roce 2010 i v roce 2014 ovládla volby Změna pro Liberec. Ta měla 

primátora ve volebním období 2010-2014. Ve volbách v roce 2014 získalo ANO 

18,05 % hlasů a skončilo druhé. Přesto si dokázalo vyjednat pro lídra kandidátky 

Tibora Batthyányho primátorský post a po celou dobu zůstalo součástí koalice.  
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Tabulka č. 15: Komunální volby v Liberci 

Volby Vítěz Zisk v % 
Koalice 

2010 Změna pro Liberec 21,17  

Změna pro 

Liberec, ČSSD, 

Unie pro sport, 

Liberec Občanům 

2014 Změna pro Liberec 25,45 

Změna pro 

Liberec, ANO 

2018 
Starostové pro 

Liberecký kraj 
32,10 

Starostové, ODS, 

ANO 

Zdroj: volby.cz a monitoring médií 

 

Po komunálních volbách v roce 2014 začala vyjednávání o nové koalici. Tu 

mělo sestavit ANO a Starostové pro Liberecký kraj, ale tato potencionální koalice 

narazila na údajnou nečitelnost, ze které se obviňovaly obě strany. Zajímavý je zde 

výrok představitele Starostů na adresu ANO, kde říká: (ANO) „Nemá totiž žádný 

program, nic konkrétního k řešení ani žádnou vizi. ANO před volbami nezveřejnilo 

ani osobní profily svých kandidátů, a to ani svého lídra a kandidáta na primátora. 

To je pro nás ta skutečná nečitelnost“ (Vodseďálek, 18. 11. 2014). Respondent R3 

N postřeh potvrzuje z pozorování o koaličním jednání: za hnutí ANO byl ve 

vyjednávacím týmu předseda místní organizace a na každé jednání si bral někoho 

jiného. Neustále se tak měnil tým, který měl vyjednávat (rozhovor s respondentem 

R3 N).  

Koalice se Starosty nevyšla, a tak se utvořila nová koalice, nyní složená 

z vítěze voleb, Změny pro Liberec a právě ANO (Vodseďálek, 18. 11. 2014; 

Programové prohlášení ANO, 2014). Oba subjekty se domluvily na spolupráci. 

Primátorem byl zvolen Tibor Batthyány. Lídr Změny pro Liberec Jiří Korytář se 

stal náměstkem primátora. Koalice fungovala do roku 2016, kdy v prosinci ANO 

prosadilo odvolání náměstkyně Karolíny Hrbkové, která měla v gesci územní plán 

města. Dle primátora ovšem nepracovala rychle a chtěl ji tak nahradit. Tento krok 
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považoval Jiří Korytář za konec koalice a chtěl vyjednávat o koalici nové (ČT24, 

15. 12. 2016). Tato krize kolem koalice nakonec na čas ustala v souvislosti 

s událostmi spojenými se zrušením MO a koalice nakonec dokončila celé volební 

období. Respondent R3 N z ODS k tomu dodává: „vnímal jsem, že vedení ANO má 

zájem na tom, aby koalice pokračovala, protože chtělo udržet ANO viditelné“ 

(rozhovor s respondentem R3 N). 

Dle politiků za ANO bylo jednání o koalici v podstatě bezproblémové. „Obě 

strany udělaly několik kompromisů. Jednání byla věcná a konstruktivní“ (rozhovor 

s respondenty R3 A; R3 AA). Toto se ovšem neshoduje s pozorováním politika 

ODS, který vnímal jednání jako těžká a shodu bylo velmi obtížné najít (rozhovor 

s politikem R3 N). Je nutné zdůraznit i fakt, který zmínil, že ANO neustále měnilo 

tým na vyjednávání. Je těžké určit, jak moc ovlivnilo změnu týmu vedení hnutí a 

jak moc to bylo rozhodnutí místní organizace. Avšak je nutné říct, že vedení ANO 

bylo velmi nespokojeno s krizí, která se stala na libereckém magistrátu a z toho 

důvodu, že poškozovala hnutí na veřejnosti, a nikoliv pouze v Liberci. Vedení mělo 

všude velký zájem na tom, aby koalice, kde bylo ANO, vydržely a tím si zajistilo 

dobré jméno na celostátní úrovni. 
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3.5  Opava 

3.5.1  Místní organizace v Opavě 

MO v Opavě byla založena přímo od Předsednictva ANO v roce 2014. 

Vedení mělo potřebu v roce 2013 po úspěchu ve volbách založit i zde organizaci 

před blížícími se komunálními volbami. Za tímto účelem si vybrali Martina 

Vítečka, kolem kterého nakonec MO vznikla (rozhovor s respondentkou R4 A). To 

potvrzuje i další respondentka za ANO v Opavě: „MO byla založena na základě 

rozhodnutí z vedení“ (rozhovor s respondentkou R4 AA). Slova respondentky R4 

A pojednávají o tom, že Martin Víteček (pozdější primátor) se stal osobou, kolem 

které vzniklo ANO. I v Opavě, podobně jako v Liberci, se později místní organizace 

rozpadla. Společné mezi těmito městy je právě fakt, že vedení zasahovalo do chodu 

organizace a ovlivňovalo, kdo skládal samotnou MO nebo kdo bude kandidovat do 

voleb. 

Z tabulky o počtu členů je patrné, že členové ANO měli výhodu v tom, že se 

spíše dostali do zastupitelstva. Z počtu 39 kandidátů bylo 10 členů ANO a z nich se 

osm stalo zastupiteli. Pouze dva členové ANO neuspěli. Zbývající tři zastupitelé 

kandidovali za ANO jako nestraníci. Jak je vidět i v ostatních městech, v 

zastupitelstvu převažují členové ANO a ti mohou mít různé zájmy a z toho posléze 

pramení vnitřní rozpory v místních organizacích. 

Tabulka č. 16: Počet členů ANO v Opavě – kandidátka 2014 

Počet kandidátů Členové ANO Počet zastupitelů 
Zastupitelé – 

členové ANO 

39 10 11 8 

Zdroj: volby.cz  

 

MO je nutné rozdělit do dvou časových období. První je od roku 2013 do 

listopadu 2015, kdy byla MO zrušena. Druhé období MO se datuje od podzimu 

2016, kdy byla obnovena (denik.cz, 19. 9. 2016). Spory uvnitř MO v Opavě mají 

dvě hlavní postavy. Jednou z nich je Simona Bierhausová, která po volbách v roce 
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2014 byla náměstkyní primátora Martina Vítečka. A právě Martin Víteček je 

druhou postavou v rozporech v Opavě. Za vnitřními spory se ukrývá odvolávání 

dozorčích rad a představenstev městských firem v Opavě včetně divadla. Toto není 

ojedinělý střet v MO, podobné problémy se týkaly Brna či Prahy (Leschtina, 10. 

11. 2015). Je to tedy střet „morální“, kdy náměstkyně Bierhausová nesouhlasila 

s odvoláváním některých lidí z městských firem, kteří měli být nahrazeni lidmi 

blízkými právě Martinu Vítečkovi. Bierhausová k tomu říká: „Mám dlouhou 

minulost v práci ve školství a s investicemi, která není nijak zamlžená. V rámci 

těchto oblastí se mi podařilo učinit dle mého názoru spoustu prospěšných kroků a 

evidentně jsem někomu šlápla na kuří oko. Nečekala jsem to. Navíc to neodpovídá 

dohodě v rámci hnutí“ (Kubný, 21. 9. 2015). Jedna frakce obviňuje lidi kolem 

Martina Vítečka jako kariéristy, kteří se chtějí na funkcích obohatit. „Když jsem 

vstupovala na politický led, myslela jsem si, že snad něco ve smyslu slušné politiky 

existuje. Pak mě ideály opustily“ (Kubný, 18. 2. 2016). Respondent R4 N z KDU-

ČSL v rozhovoru uvedl, že vnímal v průběhu volebního období MO ANO jako 

vnitřně rozdělenou. Shoda nebyla vůbec možná, dvě rozdělené frakce se 

nedokázaly na ničem dohodnout (rozhovor s respondentem R4 N). Zastupitelský 

klub byl rozdělen na šest sympatizantů primátora Vítečka a třech sympatizantů 

náměstkyně Bierhausové (lidovky.cz, 29. 11. 2015). 

Celý spor se poté ukázal i na zastupitelstvu v září 2015, kde někteří 

zastupitelé ANO odvolali radní Horákovou za ANO a na stejném zastupitelstvu se 

hlasovalo i o odvolání Bierhausové a primátora Vítečka. Oba dva zastupitelé ovšem 

zůstali ve svých funkcích. Spory se po tomto zastupitelstvu dokonce dostaly na tak 

vyhrocenou úroveň, že Víteček a Bierhausová se navzájem navrhli na vyloučení 

z ANO. MO organizace v Opavě byla tedy paralyzována od komunálních voleb až 

do listopadu 2015. Poté byla nařízením Předsednictva ANO zrušena. 

3.5.2  Vztah MO a vedení hnutí 

Předsedou krajské organizace Moravskoslezského kraje byl Josef Bělica, 

který je nyní primátorem Havířova a od roku 2017 i poslancem. Předsedou místní 

organizace byl zvolen Martin Víteček, pozdější primátor. Vedení ANO pravidelně 

konzultovalo komunální politiku s opavskou MO. „Předsednictvo s námi 

pravidelně konzultovalo každé jednání zastupitelstva. Komunální politika byla pro 
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ně důležitá“ (rozhovor s respondentkou R4 A). Druhá představitelka ANO uvedla, 

že vedení konzultovalo pouze body programu jednání, které z jejich pohledu bylo 

důležité (rozhovor s respondentkou R4 AA).  Důležité je ještě připomenout, že MO 

v Opavě byla založena na „příkaz“ vedení, což může dojít k myšlence, že zadavatel 

chce mít kontrolu a vliv nad místní organizací. Respondent z KDU-ČSL uvádí, že 

„vedení mělo vliv na MO v průběhu minulého volebního období, hlavně poté, co 

založili novou organizaci. V současném období už nevnímám vliv vedení ANO na 

MO“ (respondent R4 N). Zde je zajímavý fakt, že ANO nejspíše nezasahovalo do 

MO před září 2015, kdy vše vypadalo ideálně. Až poté, co se otřásala samotná 

koalice, se vedení začalo do MO více angažovat. To potvrzuje i poslanec za ANO 

Martin Sedlář, který komentoval situaci po krizi na zastupitelstvu: „Situaci jsme 

konzultovali s nejvyšším vedením strany v Praze a domluvili jsme se na tom, že se 

záležitost bude řešit jako interní věc. Konkrétně 24. září se kvůli toho sejde užší 

vedení hnutí v Ostravě, pravděpodobně za přítomnosti Andreje Babiše. Proto 

apeluji na ty, kterým záleží na stabilitě vlády ve městě, aby podle toho jednali.“ 

(Kubný, 21. 9. 2015)  

Je zřejmé, že vedení ANO se o situaci v Opavě zajímalo a hledalo řešení, jak 

celý problém vyřešit. Respondentka R4 A uvedla, že o komunální politice se 

nejčastěji bavili s Andrejem Babišem a Jaroslavem Faltýnkem. Druhá zastupitelka 

za ANO říká, že se bavila o záležitostech na radnici s Richardem Brabcem, který 

byl součástí Předsednictva ANO (rozhovory s respondentkami R4 A; R4 AA). 

Potvrzují tak předchozí slova poslance Sedláře o osobním zasazení Andreje Babiše 

v celém sporu. 

Nicméně rozepře se nepodařilo urovnat, a tak vedení rozhodlo, že opavskou 

místní organizaci zruší. Všichni členové ANO v Opavě ztratili členství včetně 

primátora Vítečka. Ten ovšem zůstal na radnici jako první náměstek v nové koalici. 

Rozhodnutí zrušit MO padlo na jednání Předsednictva v listopadu 2015. Tehdejší 

mluvčí ANO Vladimír Vořechovský k tomu řekl, že: „zrušení organizace je 

krajním krokem a předsednictvo lituje, že k němu muselo sáhnout, ale jiné řešení 

neexistovalo. Opavská organizace ANO skvěle uspěla v komunálních volbách 

v roce 2014 a její klub zastupitelů se v koalici ujal vlády na opavské radnici radnici. 

Bohužel se rozpadl do dvou znepřátelených frakcí a ani několik pokusů o smíření 

nevedlo k cíli. Osobní ambice a řevnivost byly silnějšími motivacemi než 
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dodržování programu, ducha a etických zásad. Chování znepřátelených frakcí na 

radnici tak poškozovalo dobré jméno hnutí ANO.“ (lidovky.cz, 29. 11. 2015) 

Členové ANO tedy vstupovali do hnutí, které nebylo založeno na konkrétní 

ideologii, a tak členové přicházeli s různými zájmy a motivacemi do politiky. 

Někteří členové byli v minulosti členy tradičních politických stran a zde není 

pochyb, že do ANO vstupovali z důvodu čistě pragmatických. Na příkladu Opavy 

je vidět charakteristika business-firm modelu politické strany, kde chybí jasné 

ideologické vyprofilování a členy nespojuje žádný ucelený světonázor.  

Zastupitel za ČSSD a pozdější primátor Opavy, Radim Křupala, hodnotil 

roční spolupráci s ANO a vyjmenoval zde problémy, které se business firm stran 

týkají: „Rozštěpení uvnitř opavského klubu ANO je důsledkem nesourodé skupiny 

lidí, kteří byli pod značkou pana Babiše vytaženi do nejvyšších pater opavské 

komunální politiky. Teprve až po procitnutí v rozhodovacích orgánech města 

přicházejí na to, že mají odlišné názory na konkrétní problémy a zejména nejsou 

schopni spolu diskutovat a nacházet společná řešení.“ (Kubný, 18. 10. 2015). Ihned 

po zrušení MO začaly přípravy založení nové. Zde vedení pověřilo krajského 

předsedu ANO, Josefa Bělicu, který se měl postarat o obnovení MO. Obnovení MO 

se podařilo založit v září 2016. Kompletně se ovšem proměnila, kdy bylo přijato 28 

nových členů z celkových 33. Pouze tedy pět členů bylo i v předchozí MO. Novým 

předsedou MO se stal ředitel firmy Branou Group, Pavel Juříček (denik.cz, 19. 9. 

2016). Martin Víteček ani Simona Bierhausová už členy nejsou. Obě respondentky 

za ANO uvedly, že: „vedení nezasahovalo do toho, kdo se měl stát novým 

předsedou MO“ (rozhovor s respondentkami R4 A; R4 AA). Tudíž Pavel Juříček 

byl zvolen demokraticky novými členy ANO v Opavě. Zrušení MO samozřejmě 

zasáhlo do nové organizace. Lze se ptát, zda nová MO má dostatek autonomie, nebo 

se jedná pouze o přímo podřízenou organizaci vedení ANO. Obě respondentky 

říkají, že: „vyváženost mezi vedením a MO je narušená, nemáme potřebnou míru 

autonomie“ (rozhovor s respondentkami R4 A; R4 AA). Nová MO v Opavě tedy 

opět od září 2016 existuje, je ale pod „dohledem“ Předsednictva ANO, které celý 

spor v Opavě bralo jako poškození celého hnutí. 
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3.5.3  Koalice 

ANO vyhrálo komunální volby v roce 2014, tak i v roce 2018 a bylo součástí 

první koalice. V Opavě se volí celkem 39 zastupitelů. Ve stěžejním roce 2014 byla 

první koalice složená z ANO, ODS, KDU-ČSL, Změny pro Opavu a Sdružení 

nezávislých kandidátů Starostové a občané městských částí Statutárního města 

Opavy. Primátorem byl tedy necelý rok Martin Víteček za ANO. Druhá koalice 

byla ve složení ČSSD, KDU-ČSL a bývalí zastupitelé za ANO – od listopadu 2015 

pod názvem Sdružení nezávislých zastupitelů a Změny pro Opavu. Primátorem v 

druhé koalici se stal Radim Křupala z ČSSD. 

 

Tabulka č. 17: Komunální volby v Opavě 2014 

Volby Vítěz Zisk v % 
Koalice 

2010 
SOS pro 

Opavu 
28, 21  

ČSSD, SOS pro Opavu 

2014 
ANO 

2011 
22, 91 

ANO, Změna pro Opavu, ODS, KDU-

ČSL, SNK 

ČSSD, KDU-ČSL, Změna pro Opavu, část 

zastupitelů za ANO 

2018 
ANO 

2011 
22, 02 

ANO, KDU-ČSL, SZ, Piráti a Opavané, 

Občané městských částí Opavy 

Zdroj: volby.cz a monitoring médií 

 

Respondent z KDU-ČSL uvedl, že v první koalici se ANO ujmulo iniciativy 

a složilo koalici. Koalice měla pohodlnou většinu 24 zastupitelů z 39. Druhou 

koalici skládala ČSSD a bývalí členové ANO byli do koalice přizváni (rozhovor s 

respondentem R4 N). Stejný respondent uvedl, že o druhé koalici nevyjednával 

nikdo z bývalého vedení MO, ale řadoví členové ANO společně s některými 

zastupiteli za ANO. První koalici vyjednávalo vedení MO. Předsedou MO byl 

v roce 2014 Milan Němec, který už v roce 2018 kandidoval v barvách STAN 

(volby.cz). Obě respondentky se v rozhovorech shodly v tom, že vyjednávání o 
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koalici bylo poměrně bezkonfliktní, a to i z toho důvodu, že hlavní roli přebrala 

ČSSD, která koalici skládala. Bývalí zastupitelé za ANO byli do koalice pouze 

přizváni. Respondent z KDU-ČSL uvádí, že: „ANO si v nové koalici vyjednalo své 

vlastní požadavky a podmínky“ (rozhovor s respondentem R4 N). Křupala pojal 

vyjednávání o nové koalice takovým způsobem, že si musel vybrat mezi 

znepřátelenými frakcemi MO ANO, tedy mezi Vítečkem a Bierhausovou. A to 

z toho důvodu, že oba dva začali vyjednávat o nové koalici. Křupala se nakonec 

rozhodl pro Martina Vítečka. Frakce kolem Simony Bierhausové a Milana Němce 

tak musela odejít do opozice (ČT24, 23. 11. 2015). Důvodem pro rozpad koalice 

byly tedy rozpory uvnitř ANO. To potvrzuje i Víteček: „S ohledem na vývoj kolem 

hnutí ANO i problémy, které náš klub postihly, vnímám toto řešení jako nejlepší 

možné. Jsme odpovědní voličům. Za současného stavu není možné držet se u moci 

za každou cenu“ (ČT24, 11. 12. 2015). Druhá koalice měla většinu 21 hlasů. 

Víteček zůstal na radnici i po změně koalice. Přece jen komunální politika je více 

o osobních vztazích než o stranictví. Druhá koalice již dovládla do konce volebního 

období bez závažných konfliktů. Ve volbách v roce 2018 volby vyhrálo opět ANO 

a sestavilo koalici složenou z několika stran, například z KDU-ČSL či Pirátské 

strany. 
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3.6  Ostrava 

3.6.1  Místní organizace v Ostravě 

Místní organizace v Ostravě byla založena na začátku roku 2014 a byla 

založena iniciativou několika lidí zajímajících se o politiku. Ostravská místní 

organizace se stala velmi vlivnou, protože po komunálních volbách získala post 

primátora a ve třetím největším městě, což je vždy prestižní záležitost. Místní 

organizace se v průběhu volebního období nijak nerozložila ani ji neprovázely 

žádné velké rozpory, jako tomu bylo v Opavě či Ústí nad Labem. To potvrzuje i 

respondent R5 A, který říká, že MO neprovázely žádné rozpory a byla jednotná. Na 

zásadních otázkách se vždy dokázali shodnout. Respondent nevnímal ani žádné 

rozdělení na dvě skupiny členů/zastupitelů, které by vedly ke sporům a 

potencionálnímu zrušení MO (rozhovor s respondentem R5 N). Respondent R5 N 

z KDU-ČSL tvrdí, že za jednotou MO stojí silný lídr, který dokáže MO 

sjednocovat. Členové MO organizace mají na některé záležitosti odlišné názory, ale 

podle respondenta se daří lídrovi tyto odlišné názory překlenout a navenek i 

v zastupitelstvu se chovali jednotně (rozhovor s respondentem R5 N). Zmíněný 

silný lídr je Tomáš Macura, který je zároveň i primátorem. V roce 2014 vedl 

kandidátku jako nestraník, až v roce 2017 vstoupil do ANO. Tomáš Macura jako 

motivaci ke vstupu do hnutí ANO uvedl, že: „Hlavním důvodem je mít možnost 

ovlivňovat vnitřní poměry v hnutí a přijmout spoluzodpovědnost za jeho další vývoj“ 

(Gabzdyl, 23. 1. 2017). Tímto krokem se Macura přihlásil o odpovědnosti a ANO 

ho poté může v různých krocích, které dělá na magistrátu, podpořit. 

Následující tabulka č. 18 ukazuje počet členů na kandidátce ANO 

v komunálních volbách v roce 2014. Je vidět, že mezi 55 knadidáty bylo členů 

ANO 22. Do zastupitelstva, které čítá 55 členů, se za ANO dostalo 15 zastupitelů. 

Z těchto 15 zastupitelů jich osm bylo zároveň i členy ANO. Tudíž se jedná o 

nadpoloviční většinu. Zbylých sedm zastupitelů bylo za ANO vedených jako bez 

politické příslušnosti. Jak je již zmíněno, na chod zastupitelského klubu nemá tato 

skutečnost žádný vliv, protože MO a zastupitelé vystupují jednotně. 
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Tabulka č. 18: Počet členů ANO v Ostravě – kandidátka 2014 

Počet kandidátů Členové ANO Počet zastupitelů 
Zastupitelé – 

členové ANO 

55 22 15 8 

Zdroj: volby.cz 

3.6.2  Vztah MO a vedení hnutí 

Ostrava je druhým městem z Moravskoslezského kraje. Krajskou organizaci 

tedy vedl Josef Bělica a místní organizaci vedl a vede Tomáš Macura, primátor 

Ostravy. 

Volba předsedy MO leží zcela na členech místní organizace a není tak 

ovlivněn někým z vedení (rozhovor s respondentem R5 A). Ani respondent z druhé 

strany si nevšiml, že by vedení ANO zasahovalo za celou dobu volebního období 

do chodu MO (rozhovor s respondentem R5 N). Tomáš Macura sice nyní sedí 

v Předsednictvu ANO po sněmu v roce 2019 (anobudelip.cz), ale předtím členem 

Předsednictva nebyl. Takže nemůže být řeč o dilematu, jaké má Brno, kdy člen 

Předsednictva je zároveň předsedou MO. Toto svědčí o silném leadershipu Tomáše 

Macury, který nedovolil žádné rozpory, který by byly prezentovány na venek. 

V případě Opavy byla ve volebním období 2014-2018 velmi silná krajská 

organizace v čele s Josefem Bělicou. I v Ostravě, která je hlavním centrem 

Moravskoslezského kraje, je situace podobná. Krajská organizace má silný vliv na 

MO z pohledu komunikace dovnitř místní organizace To potvrzuje i respondent R5 

A, který k tomu říká, že: „z pohledu místní organizace je důležitější vazba na vedení 

kraje – ta zajišťuje pak komunikaci s centrálou. Důležitá je role krajského 

manažera, který je zodpovědný za přenos informací směrem ke kraji“ (rozhovor s 

respondentem R5 A). Krajská organizace v Moravskoslezském kraji měla ve 

volebním období 2014-2018 takřka „plné ruce práce“, protože se v tomto kraji 

v průběhu volebního období rozpadly čtyři koalice, kde bylo ANO. Předsedou byl 

současný poslanec Josef Bělica, který se stal v roce 2017 i členem Předsednictva. 

Ovšem Tomáš Macura měl situaci v MO pod kontrolou, a tak se vedení nemuselo 

nějakým významným způsobem v Ostravě angažovat. Z ostatních měst je zřejmé, 

že vedení ANO mělo vždy zájem na setrvání koalice tam, kde bylo přítomno ANO. 
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Tudíž se dá domnívat, že situace v Ostravě v druhé půlce roku 2015 nebyla odlišná 

a z kraje byl zájem na udržení dosavadní koalice. Tento fakt ovšem nezazněl 

v rozhovoru ani s respondentem za ANO ani za KDU-ČSL.  

Otázka rušení MO byla v rozhovoru zaznamenána také a respondent za ANO 

k tomuto dodal, že rušení se neděje tak často k počtu MO v celé ČR (rozhovor 

s respondentem R 5 A). Vzhledem k tomu, že v Moravskoslezském kraji byly 

zrušeny hned dvě MO, v Opavě a Frýdku-Místku, je tato odpověď poněkud 

zavádějící, ale co se týče samotné Ostravy, zde takový scénář ani na vteřinu 

nenastal. 

3.6.3  Koalice 

V Ostravě vyhrálo ANO volby jak v roce 2014, tak i v roce 2018. Do roku 

2014 se ve vedení střídaly ODS a ČSSD s tím, že ČSSD byla baštou sociální 

demokracie. V roce 2014 vyhrálo ANO s výsledkem 21,34 %, jak je patrné 

z tabulky výsledků č. 13. Zajímavé je, že rok 2014 přinesl ANO výsledek 21,34 %, 

ale o čtyři roky poté se zisk ještě navýšil na 32,71 % a vyrovnal tak výsledek ČSSD 

z roku 2010, kdy tato strana získala 32,12 %. 

 

Tabulka č. 19: Komunální volby v Ostravě 2014 

Volby Vítěz Zisk v % Koalice 

2010 ČSSD 32,12  ODS, ČSSD 

2014 ANO 21,34 

ANO, ČSSD, 

KDU-ČSL 

ANO, ODS, 

Ostravak, KDU-

ČSL 

2018 ANO 32,71 

ANO, ODS, 

KDU-ČSL, 

Ostravak 

Zdroj: volby.cz a monitoring médií 

 

Jako první koalice po volbách v roce 2014 se zdála varianta ANO, ODS, hnutí 

Ostravak a KDU-ČSL (ČT24, 14. 10. 2014). Ovšem tato varianta padla pod stůl a 

zdálo se, že vedení na radnici převezme ČSSD, Ostravak a KSČM (lidovky.cz, 22. 
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10. 2014). I tato varianta selhala a začalo vyjednávání na tehdejší vládní platformě 

ANO, ČSSD a KDU-ČSL. Tato varianta nakonec vyhrála a vznikla tak „vládní 

koalice“. Podle vyjádření Lukáše Semeráka, lídra Ostravaku, posloužilo toto 

ostravské hnutí při vyjednávání jako „užiteční pitomci“. Semerák dále pochyboval, 

zda ANO a lidovci, kteří předchozí volební období chyběli v zastupitelstvu, budou 

stabilním partnerem ČSSD. Semerák uvedl, že vzhledem k podobnosti koalice 

s celostátní koalicí se nejspíš tato dohoda uskutečnila v Praze, a nikoliv v Ostravě. 

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek z ČSSD toto odmítl a potvrdil, že jednání 

se odehrávala hlavně v Ostravě. ANO k vyjádření Ostravaku dodalo, že pan 

Semerák je nedůvěryhodný a celé jednání tak podkopal (ČT24, 30. 10. 2014).  

Slova Lukáše Semeráka o nezkušenosti ANO v komunální politice se jistě 

dají použít jako argument pro nestabilitu koalice v Ostravě. Pokud by ANO bylo 

více zkušené v komunální politice, nejspíš by vznikla koalice s Ostravakem již na 

začátku volebního období. Takhle se varianty neustále měnily. Andrej Babiš měl 

jistě zájem na tom, aby ANO ovládlo třetí největší město České republiky. Dle 

respondenta za KDU-ČSL byla jednání věcná a za MO vyjednával předseda, tedy 

Tomáš Macura a místopředseda MO (rozhovor s respondentem R5 N). Respondent 

za ANO uvedl, že sestavování koalice se neslo v ústupcích třech partnerů a 

prováděním mnoha kompromisů ze všech stran (rozhovor s respondentem R5 A). 

ANO získalo v radě města pět míst, ČSSD čtyři a KDU-ČSL místa dvě. Primátorem 

se stal Lumír Palyza za ČSSD. Koalice měla v 55členém zastupitelstvu 31 hlasů. 

Koalice však vydržela necelý rok. První rozkol započal 1. července 2015, kdy 

neprošel návrh radního za ČSSD o dotačním programu v zastupitelstvu. Další 

rozkoly byly od září, kdy „každý jednal s každým“ o nové koalici. Tomáš Macura 

měl údajné informace o tom, že se chystá nová koalice bez ANO v režii ČSSD 

(ČT24, 25.11.2015). ANO tedy nezaváhalo a začalo také vyjednávat o novém 

půdorysu koalice. Tomáš Macura se k celému vyjednávání vyjádřil pro Deník: „V 

posledních týdnech a dnech jsme byli konfrontování s podezřením, které se 

proměnilo téměř v jistotu, že na dnešní den je připravována změna ve vedení města 

iniciována našim koaličním partnerem ČSSD. Ve chvíli, kdy se toto podezření 

změnilo v téměř jistotu, což bylo zhruba 36 hodin před jednáním zastupitelstva, tak 

jsme byli postaveni před v zásadě dvojí volbu. Buďto jít dneska jako ovce na 

porážku. Tedy pasivně a přijmout roli v opozici, být v roli jakýchsi Mirků Dušínů, 
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spíš řečeno pitomců anebo proaktivně se pokusit o zachování ANO ve vedení města. 

Byly v zásadě tři základní varianty, jak toho dosáhnout. Dohody se nám podařilo 

dosáhnout dnes nad ránem, a to na platformě hnutí ANO, hnutí Ostravak, KDU-

ČSL a ODS. Připomínám jenom, že to je ta samá platforma, kterou jsme se 

pokoušeli loni po komunálních volbách aktivovat jako první z možných variant. 

Tehdy k tomu z mnoha důvodu nedošlu. Dneska je to jakýsi pokus o restart téhleté 

původní platformy“ (Moravskoslezský deník, 25. 11. 2015). Je velmi těžké říct, zda 

vznik koalice ovlivnilo vedení ANO či tehdejší koaliční partneři ve vládě. 

Z rozhovorů s respondenty nic takového nezaznělo. Je ovšem namístě se ptát, zda 

vedení ANO opravdu mělo vážný zájem na pokračování ANO na radnici z důvodu 

dobrého PR pro celé hnutí. Ze zkušeností z ostatních měst je tento fakt více než 

pravděpodobný.  ČSSD byla tedy takto „vyšachována ze hry“ a poprvé od roku 

1990 nebyla ve vedení města a přešla do opozice.  

Koalice ANO, ODS, Ostravak a KDU-ČSL vydržela celé volební období bez 

významných rozporů. Primátor Macura taktéž dokončil mandát.  Po volbách v roce 

2018 se v křesle primátora udržel a s ním i celá dosavadní koalice. Respondent za 

KDU-ČSL v rozhovoru uvedl, že zastupitelé za ANO byli po celou dobou koalice 

jednotní a nezpozoroval žádné náznaky nového vyjednávání o koalici či hlasování 

s opozicí (rozhovor s respondentem R5 N). Koalice se tedy v Ostravě nerozpadla 

kvůli rozporům uvnitř MO, ale kvůli nezkušenosti ANO v komunální politice, kdy 

nevznikla koalice s Ostravakem a také kvůli politikaření ANO v říjnu a listopadu 

2015, kdy se ze zastupitelů stali klasičtí politici a snažili se vyjednat co nejlepší 

variantu pro ANO. V pozadí jistě stála i silná a vlivná krajská organizace s vazbami 

na celostátní vedení. 
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3.7  Pardubice 

3.7.1  Místní organizace v Pardubicích 

MO Pardubice vznikla spontánně v roce 2014 okolo Jana Řehounka a Martina 

Charváta. Důležité je, že Martin Charvát byl před vstupem do ANO členem ODS, 

a tak měl již politické zkušenosti. Jan Řehounek byl zvolen jako poslanec za 

Pardubický kraj a od roku 2015 do roku 2019 byl dvakrát zvolen do vedení ANO. 

Z rozhovorů s respondentem za ANO vyplynulo, že v organici panuje dobrá 

atmosféra a nejsou zde žádné rozpory, všichni táhnou za jeden provaz (rozhovor 

s respondentem R6 A). Problémy, které se týkaly jiných měst se Pardubicím 

vyhnuly. MO nebyla vnitřně rozdělená, má silnou předsedkyni MO, Helenu 

Dvořáčkovou, která zásadním způsobem MO neštěpí. Dle vyjádření respondenta za 

KDU-ČSL je MO z pohledu zvenčí jednotná a nepůsobí rozděleným dojmem 

(rozhovor s respondentem R6 N). Zajímavým faktem je, že součástí MO 

v Pardubicích je i Dušan Salfický, bývalý reprezentační hokejový brankář. Při 

pohledu na počet členů ANO na kandidátce je vidět, že 17 kandidátů bylo členy 

hnutí a 12 za ANO pouze kandidovalo. Z počtu zastupitelů tvoří členové ANO 11 

lidí a čtyři jsou nečleny. 

 

Tabulka č. 20: Počet členů ANO v Pardubicích – kandidátka 2014 

Počet kandidátů Členové ANO Počet zastupitelů 
Zastupitelé – 

členové ANO 

39 17 11 7 

Zdroj: volby.cz 

 

 Tato statistika se tedy tak neliší od ostatních měst, kde měly MO problémy. 

Spíše záleží na samotném chodu MO, její předsedkyni a složením MO, které je 

koherentní a dokáže se na mnoha věcech domluvit. Významným faktem je i 

předchozí zkušenost primátora Charváta s komunální politikou. Z primátorů za 

ANO je jediným, který měl předtím zkušenosti z politiky. Ostatní přišli na radnice 

jako nováčci. 
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3.7.2  Vztah MO a vedení ANO 

Předsedou pardubické krajské organizace je Jan Řehounek, který je 

odpovědný za přenos informací z vedení ANO do MO v Pardubicích a naopak. 

Předsedkyní MO je Helena Dvořáčková. Vedení dle obou respondentů 

neintervenovalo v tom, kdo má být předsedou MO. Helena Dvořáčková, tak nebyla 

vedením dosazena (rozhovor s respondenty R6 A, R6 N). 

Respondent z KDU-ČSL uvádí, že vedení na krajské město má jistý vliv, ale 

jak předsedkyně MO, tak krajská organizace dobře pracovala, byla loajální a vedení 

tak nemělo žádný důvod do chodu MO nějak zasahovat. Neobjevují se spory uvnitř 

MO a ani není kritika krajské organizace směrem od zastupitelů či řadových členů. 

Vztahy mezi krajem a místní organizací jsou tak velmi poklidné a za celé volební 

období zde nebyl žádný konflikt. Na zrušení MO v ostatních městech má 

respondent za ANO názor, že pokud to prospěje atmosféře v MO, tak tento krok 

schvaluje. Dodává, že rušení by nemělo být časté, což dle jeho názoru nebylo 

v ANO v takové míře, aby nedocházelo k podřadnému postavení MO. Organizace 

musí mít míru nezávislosti (rozhovor s respondentem R6 A). Vedení ANO do MO 

v Pardubicích nezasahovalo a hlavním důvodem je dobrá spolupráce s krajskou 

organizací a také korektní vztahy v koalici mezi ANO a dalšími stranami. 

3.7.3  Koalice 

Poslední dvoje komunální volby ovládlo ANO, v roce 2014 se ziskem 21,44 

% a v roce 2018 ještě posílilo a získalo 26,65 %. ČSSD byla od roku 2010 pokaždé 

v koalici, což jistě přispělo ke stabilitě koalice. ANO bylo po celou dobu volebního 

období součástí koalice. 
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Tabulka č. 21: Komunální volby v Pardubicích 

Volby Vítěz Zisk v % Koalice 

2010 ČSSD 22,18 

ČSSD, TOP 09, 

Sdružení pro 

Pardubice, 

Pardubáci 

2014 ANO 21,44 

ANO, ČSSD, 

TOP 09 a 

nezávislí, Koalice 

pro Pardubice 

2018 ANO 26,65 

ANO, ODS, 

ČSSD, Koalice 

pro Pardubice, 

Sdružení pro 

Pardubice 

Zdroj: volby.cz a monitoring médií 

 

V Pardubicích vznikla koalice složená pouze z celostátních politických stran 

– ANO, ČSSD, TOP 09 a Koalice pro Pardubice, což je vlastně KDU-ČSL společně 

s nestraníky. Takto složená koalice nebyla nikde k vidění. A i přes tento zjevný 

ideový rozpor, se koalice dokázala udržet celé volební období bez závažných 

rozporů či alespoň náznaků konce vládnutí.  

Rozhovory o koalici skončily velmi brzo. Již 18. 10. 2014 bylo jasné, že 

společně budou vládnout dvě nejúspěšnější strany, ANO a ČSSD a že primátorem 

bude Martin Charvát za ANO (Dvořák, 18. 10. 2014). Pouze o čtyři dny později 

bylo dohodnuto, že koalici doplní lidovci a TOP 09 (lidovky.cz, 22. 10. 2014). Za 

ANO vyjednával primátor Charvát a předsedkyně MO, Helena Dvořáčková. 

Z pozice vítěze oslovily výše uvedené strany a dohodnuto bylo tak velmi rychle 

(rozhovor s respondentem R4 N). Rozhodným faktorem celého úspěšného 

vyjednání koalice i stabilita po dobu volebního období byla jistě zkušenost 

s komunální politikou primátora Charváta a přítomnost stran, které byly již 

v předchozím volebním období na radnici. V ostatních městech byly takové strany 

také přítomné, ale ANO bylo v ostatních městech na začátku bez zkušeností. 

Zatímco v Pardubicích nemělo osobní spory a vztahy mezi koaličními partnery byly 

velmi korektní. To potvrzuje i primátor Martin Charvát, který se v roce 2016 

vyjádřil o stavu koalice: „Chci zdůraznit, že stávající koalice na pardubické radnici 
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je kompaktní. V tomto ohledu je klid (Dvořák, 22. 12. 2016). Zatímco v letech 2015 

a 2016 byly koalice již rozpadlé nebo se k pnutí schylovalo, Pardubice byly 

jednotné a žádné velké rozpory se neuskutečnily. Důkazem je i fakt, že primátor 

Charvát pokračuje jako primátor i v současném volebním období.  
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3.8  Ústí nad Labem  

3.8.1  Místní organizace Ústí nad Labem 

Místní organizace v Ústí nad Labem vznikla v roce 2014 ve stejném roce 

konání komunálních voleb. Několik lidí kolem Pavla Štěpaře oslovil formát ANO 

a podali žádost o vznik MO, které vedení schválilo (rozhovor s respondentkou R7 

A). Kandidátka pro komunální volby se skládala ze 37 kandidátů a z toho bylo 11 

členů ANO. Do zastupitelstva se dostalo celkem 12 kandidátů a členů ANO bylo 

pět. Ze třech měst, kde vedení zrušilo MO, tedy Liberce, Opavy a Ústí nad Labem 

je právě Ústí město, kde byl nejmenší podíl členů hnutí v zastupitelstvu. Sedm 

zastupitelů bylo sice zvoleno za barvy ANO, ale členy hnutí nebyli. 

 

Tabulka č. 22: Počet členů ANO v Ústí nad Labem – kandidátka 2014 

Počet kandidátů Členové ANO Počet zastupitelů 
Zastupitelé – 

členové ANO 

37 11 12 5 

Zdroj: volby.cz  

 

Místní organizaci postihly stejné problémy jako v případě Opavy. 

Zastupitelský klub se rozdělil na dva proti sobě jdoucí proudy. Jeden proud 

zastupoval Josef Matějka, majitel firmy CS Beton, člen ANO. Druhý proud 

reprezentoval Josef Zikmund, primátor Ústí od listopadu 2014 do června 2015. 

Zikmund nebyl členem ANO.  

Působení MO v Ústí se štěpí na základě koaličního působení na radnici. 

Respondent z koaličního PRO! Ústí uvádí, že MO byla od začátku působení na 

radnici vnitřně rozštěpená. Rozdělovalo ji právě koaliční působení s hnutím PRO! 

Ústí (rozhovor s respondentem R7 N). Oslovení zástupců obou táborů se 

nepodařilo, tak respondentka R7 A pochází už z nové místní organizace ANO, která 

byla založena na jaře 2016. Respondentka tak nemá všechny informace o staré MO, 

tak je nutné se zaměřit na události, jak jej popsaly média a jak jej vnímal respondent 

R7 N.  
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Po vstupu do koalice s PRO! Ústí už tehdejší předseda Pavel Štěpař musel 

řešit názorové rozštěpení. V květnu 2015 proběhl místní sněm, na kterém byl 

zvolen nový předseda, Josef Matějka. Pro server idnes řekl, že jeho úkolem bude 

uklidnit MO v Ústí nad Labem, aby byla jednotná a aby byla zlepšená komunikace, 

která vázla. „Zástupitelé hnutí ANO nevystupovali jednotně a jednotně nepohlíželi 

ani na problematiku města a její řešení. Důkazem bylo hlasování na 

zastupitelstvech.“ (Volfová, 19. 5. 2015) Důležitými postavami jsou i dvě 

zastupitelky Věra Nechybová a Renata Zrníková. Obě patřily do skupiny 

zastupitelů, kteří byli odvoláni z funkcí. Pohled z druhé strany přináší tehdejší 

primátor Josef Zikmund, který po krizi v roce 2015 řekl taktéž pro idnes.cz, že: „To, 

co se tady děje, je pro mě nejen nepřijatelné, ale neslušné. Tu část ANO, která se 

postavila proti, jsme několikrát vyzývali, aby s námi jednali, co se jim nelíbí a co 

chtějí změnit. Nikdo s námi ale nejednal a nemluvil. Poslední možnost byla včera, 

na schůzku nepřišel nikdo“ (Horáček, 24. 6. 2015). Je evidentní, že do ústeckého 

ANO se opět přidali lidé, kteří měli pramalou zkušenost s komunální politikou a 

měli určité ideály o změně politiky a také lidé, kteří chtěli mít v ANO vlastní 

prospěch. Poté tyto dva proudy jdou proti sobě a nedokáží se domluvit. Tento 

předpoklad potvrzují i slova dobrovolníka v kampani Lukáše Kinkora, 

z mládežnické organizace „Mladé ANO“, který říká: „Věřil jsem, že hnutí ANO 

přinese do politiky opravdovou změnu. Také proto jsem pomáhal v kampaních a 

pracoval pro ústecké ANO. Bohužel Andrej Babiš ukázal, že není tou novou tváří, 

na kterou by se dalo spolehnout“ (Malecký, 19. 4. 2016).  

Předseda místní organizace Josef Matějka po pouhých 37 dnech rezignoval, 

protože se spory nepodařilo urovnat. Matějka k tomu uvedl: „Někteří členové 

organizace vedeni vysokými osobními ambicemi předřadili tyto zájmy nad zájmy 

ANO a vedou trvalý boj o jeho destabilizaci a ukojení osobních zájmů“ (Horák, 18. 

6. 2015). Zajímavé na tomto je fakt, že Matějka je členem ANO, zatímco čele 

s Josef Zikmund, člen hnutí není. Je tedy vidět, že členové mají ANO a ideály více 

v „srdci“, zatímco nestraníci nominovaní za ANO, berou hnutí jako výtah k moci. 

Po zrušení MO, které bude rozebráno v další podkapitole, vznikla nová MO pod 

vedením Petra Nedvědického31 na jaře 2016. Přišli noví členové a MO kandidovala 

                                                           
31 Zároveň současný primátor Ústí nad Labem 
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ve volbách v roce 2018. Zajímavé ovšem na celé věci je fakt, že bývalí „nepřátelé“ 

z bývalé MO si založili nové hnutí s názvem Vaše Ústí a to ještě za doby volebního 

období 2014-2018, takže se jejich klub stal nejsilnějším v zastupitelstvu, jelikož 

měl devět členů. Žádný člen už nechce být spojován ani s ANO ani s Andrejem 

Babišem (Malecký, 19. 4. 2016). Ústecká MO se tedy nakonec utvořila úplně nová 

a bývalí členové založili vlastní hnutí. Česká komunální politika se neustále vyvíjí. 

3.8.2  Vztah MO a Předsednictva ANO 

Krajským předsedou ANO v Ústeckém kraji byl v roce 2014 Pavel Elias 

(Hnutí ANO 2011, 3. 6. 2014). Po Eliasovi se stal v březnu 2016 novým krajským 

předsedou Jan Richter (Hnutí ANO 2011, 25. 3. 2016).  A velmi důležitým faktem 

je, že v krajské organizaci působil, a i nyní působí i Richard Brabec, ministr 

životního prostředí a člen vedení ANO. Lze říci, že dění v Ústeckém kraji má úzké 

vedení ANO takřka z první ruky. Předsedy MO byli Pavel Štěpař, Josef Matějka a 

Petr Nedvědický. 

Namístě je zmínit rozhovor s koaličním zastupitelem za PRO! Ústí, který 

v rozhovoru uvedl, že ANO zasahovalo do chodu MO prostřednictvím krajské 

organizace ANO: vedení ANO zasahuje opravdu ve výjimečných případech, vše si 

řídila zejména krajská organizace, jejíž někteří členové mají k vedení ANO 

přirozeně velmi blízko, detaily mi ovšem nejsou známy, každopádně číslo na Babiše 

má celá ČR k dispozici (rozhovor s respondentem R7 N).  

ANO v Ústí nad Labem v roce 2015 zrušilo ústeckou místní organizaci. 

Důvody zrušení MO lze nalézt v ústeckém zasedání zastupitelstva v červnu 2015, 

kde se projevila roztříštěnost zastupitelského klubu ANO, který čítal 12 členů. Šest 

z nich hlasovala společně s opozicí (ČSSD, KSČM, ODS a UFO) pro odvolání 

Josefa Zikmunda (ANO). Hlasování bylo úspěšné, a navíc se podařilo zvolit novou 

primátorku, Věru Nechybovou, která byla zastupitelkou pouze dvě hodiny, protože 

nahradila zastupitele za ANO, který rezignoval (ČT24, 24. 6. 2015). Věra 

Nechybová byla právě v táboru členů ANO, kterým se nelíbilo směřování města 

pod vedením Josefa Zikmunda. Nechybová k celé záležitosti dodává: „Jsem 

přesvědčená, že komunální politika není ani tak o politických stranách, ale o 

spolupráci slušných lidí“ (Horáček, 24. 6. 2015).  
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Vedení ANO zasáhlo ihned v neděli 28. 6., kdy celou MO rozpustilo. Ještě 

v pátek 26. 6. jednala zastupitelka Renata Zrníková s Andrejem Babišem – Jednali 

jsme v pátek s Andrejem Babišem a předali mu materiály o chybách bývalého 

vedení“ (ihned.cz, 28. 6. 2015). Její slova potvrzují intervence nejvyšších 

představitelů hnutí do komunální politiky v Ústí nad Labem. 

Předseda ANO Andrej Babiš reagoval na situaci v Ústí nad Labem slovy: 

„Chápeme to jako ukázkový puč, od kterého se jako vedení ANO důrazně 

distancujeme. Část zastupitelů za ANO se kvůli svým zájmům spojila s opozicí, což 

absolutně odmítáme. Absolutně také odmítáme, aby se lidé volení za hnutí ANO 

takto chovali ke svým koaličním partnerům, a hlavně k obyvatelům Ústí nad Labem, 

kteří věřili, že kmotrovské časy ve městě mohou skončit.“ (ČT24, 28. 6. 2015) Již 

v předchozích městech mělo ANO zájem, aby koalice, kde bylo ANO, co nejdéle 

vydržely. Působení v koalicích mělo mít dobré jméno pro celé ANO. Skupina 

kolem Věry Nechybové krok vedení respektovalo, ale důrazně se distancovalo od 

vyjádření, že se jednalo o puč: „Respektujeme krok předsednictva hnutí ANO, 

rozhodně ale odmítáme to, abychom byli označováni za pučisty. Byli to právě 

zástupci ANO v bývalém vedení města, kteří za zády členské základny vyjednávali 

společně s PRO!Ústí o jiných koalicích s cílem zbavit se názorových oponentů“ 

(ČT24, 28. 6. 2015). Zde se jedná o tvrzení proti tvrzení. Respondent R7 N neřekl 

nic konkrétního k tomu, zda se za zády vyjednávalo o nové koalici. Všichni členové 

tedy ztratili členství v ANO včetně primátorky. Ze vzorku sedmi měst se jedná o 

třetí, kde primátor začínal funkčí období za ANO a skončil jako nestraník. Způsob 

zrušení ukazuje na business firm model, kdy rozhoduje vcelku úzká skupina lidí a 

vynechává z tohoto rozhodovacího procesu prostředníky – v tomto případě 

krajskou organizaci.  

Respondent R7 N byl zvolen do zastupitelstva i toto volební období a 

v rozhovoru uvedl: „v roce 2014 se MO vnitřně rozpadla a následně byla vedením 

ANO zrušena, to se už v roce 2018 nestalo, vládne se pevnou rukou a členové 

podepisovali (dle důvěryhodných zdrojů) dopředu rezignaci na mandát, pokud 

půjdou proti vůli ANO po svém zvolení zastupitelem, tudíž ANO si loajalitu vnitřně 

pojistilo“ (rozhovor s respondentem R7 N). Po tzv. puči se vedení výrazně zaměřilo 

na loajalitu a MO ztratila svoji autonomii. To není případ pouze Ústí nad Labem, 

ale i dalších měst, kde byly MO zrušeny. A problémy přetrvávají i v tomto volebním 
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období, jak píše server Hlídací pes o zásazích vedení ANO do komunální politiky. 

Tři zastupitelé zvolení za ANO v Nestěmicích, druhém největším obvodě v Ústí, 

odcházejí. Důvodem je nesouhlas s vyjednáváním koalic, které se ústecké ANO 

snaží zvrátit ve svůj prospěch. Předsedkyně ANO Eva Fialová toto odmítá, zároveň 

v článku přiznává, že přemýšleli, jak vítěze voleb odstavit od moci (Malecký, 6. 11. 

2018). Jakou úlohu má krajská organizace v celém procesu je nyní těžké odhadnout, 

vzhledem k síle krajských organizací je namístě tuto variantu vzít v potaz společně 

s Richardem Brabcem, který je v Ústeckém kraji vlivný. 

3.8.3  Koalice 

ANO vyhrálo volby v roce 2014 a také v roce 2018. V roce 2014 vyhrálo s 

26 %, což byl mezi krajskými městy velmi úspěšný výsledek. Ústí nad Labem se v 

minulosti potýkalo s aférami na magistrátu spojenými s ODS a ČSSD. Nejspíše to 

byl hlavní důvod vítězství. ANO před zrušením MO bylo součástí první koalice. Po 

ustanovení druhé koalice část zastupitelů utvořila vlastní klub a vládla s UFO, 

zatímco druhá část bývalé MO přešla do opozice jako nezařazená. 

 

Tabulka č. 23: Komunální volby v Ústí nad Labem 

Volby Vítěz Zisk v % Koalice 

2010 ČSSD 23,36 % 

ODS, ČSSD, 

Strana zdraví, 

sportu a 

prosperity 

2014 ANO 2011 26,08 % 

ANO, PRO! Ústí 

Bývalí z ANO, 

UFO 

2018 ANO 2011 21,22 % 

ANO, ODS, UFO, 

PRO Zdraví a 

sport 

Zdroj: volby.cz a monitoring médií 

 

 Ihned po komunálních volbách se domluvila koalice ANO a PRO! Ústí, které 

bylo založeno za účelem komunálních voleb a bylo složené převážně z herců 

ústeckého činoherního klubu. Z 37 křesel ústeckého zastupitelstva měla koalice 20 
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hlasů (ČT24, 20. 10. 2014). V roce 2014 vyhrálo s 26 %, což byl mezi krajskými 

městy velmi úspěšný výsledek. Ústí nad Labem se v minulosti potýkalo s aférami 

ODS a ČSSD, kdy se tyto strany střídaly u moci, ale vznikl zde nakonec kartel 

těchto dvou stran a výsledkem byly úspěšné volby pro ANO. 

Respondent R7 N uvádí, že při koaličních jednáních si ANO počínalo značně 

naivně, nebylo přesvědčivé a lidé vyjednávající koalici neměli představu o 

komunální politice. „v roce 2018 získali méně hlasů než při minulých komunálních 

volbách, jejich strategie byla přesvědčivější – nechtěli být vyšachováni ze hry 

(rozhovor s respondentem R7 N). Za ANO vyjednával předseda MO a dva řadoví 

členové. Rozdíl s rokem 2018 je ten, že v roce 2018 už byli přítomni i členové 

krajské organizace, kteří měli velmi silnou pozici (tamtéž). Primátorem byl zvolen 

Josef Zikmund. Krize v červnu 2015 koalici rozložila. Zastupitelé, kteří stáli při 

Zikmundovi, vytýkali oponentům porušení koaliční smlouvy, kterou sami 

podepsali a vzdali se tak ideálů ANO (idnes.cz, 24. 6. 2015). Josef Zikmund 

s dalšími pěti zastupiteli údajně chystal novou koalici s ODS, aby vyšachoval 

názorové oponenty z řad Matějky a Nechybové. Zastupitelka za ODS říká: 

„Zástupci bývalého vedení města za ANO nám nabízeli koalici části ANO, 

PRO!Ústí a ODS s tím, že bychom mohli získat post náměstka primátora, člena rady 

a zástupce ve vedení centrálního městského obvodu“ (ihned.cz, 28. 6. 2015). 

Z důvodu odvolání Zikmunda se ovšem tato potencionální koalice nemohla 

zrealizovat. Do konce volebního období tedy vzešla koalice složená z ODS, UFO, 

KSČM, šesti zastupitelů za ANO a ČSSD. Primátorkou byla Věra Nechybová, která 

následně založila hnutí Vaše Ústí. ANO má v nynějším zastupitelstvu svého 

primátora, a to Petra Nedvědického. 

  



87 
 
 

Závěr 

Cílem předkládané diplomové práce bylo zodpovědět výzkumnou otázku: 

jaký vliv má na rozpad koalic povaha samotného hnutí ANO? Z pěti rozpadlých 

koalic se čtyři rozpadly z důvodu povahy ANO. Specifikem ANO je vztah 

krajských organizací směrem k místním organizacím, kdy spory uvnitř místních 

organizací ještě umocňovaly zásahy a manipulace krajských organizací, které jsou 

blízké vedení ANO. Krajské organizace se chovaly v těchto případech direktivně a 

nenechaly místním organizacím prostor pro vlastní rozhodování. Roli sehrála i 

nezkušenost kandidátů s politikou, kdy ANO na kandidátky nabralo různé typy lidí 

s různými zájmy. Tento faktor následně vedl k destabilizaci komunálního prostředí 

ve městech. 

Povaha ANO se v rámci komunální politiky ukázala hlavně v místních 

organizacích. Zastupitelé a členové s odlišnými názory, neloajální k vedení nebo 

neochotni se dále podílet na koalici byli vedením či krajskými organizacemi 

konfrontováni a byli z ANO vyloučeni.  

  Ve všech koalicích, které byly sestaveny ihned po volbách, bylo přítomno 

hnutí ANO. Z polostrukturovaných rozhovorů s politiky jak za ANO, tak i ostatních 

stran a hnutí se ukázaly základní rozdíly, které vedly k rozpadu MO či koalice ve 

městech a naopak ty, které vedly k poklidnému vládnutí po celé volební období.  

 

Tabulka č. 24: Shrnutí sedmi měst 

Brno Rozpad – povaha ANO 

Liberec Rozpad – povaha ANO 

Opava Rozpad – povaha ANO 

Ústí nad Labem Rozpad – povaha ANO 

Ostrava Rozpad – neshody v koalici 

Kladno Stabilita po celé období 

Pardubice Stabilita po celé období 

 Zdroj: autor, polostrukturované rozhovory 
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V průběhu práce se vyjevily tři hlavní faktory, které odlišují rozpadlé koalice 

od stabilních. První ze tří hlavních faktorů mezi rozpadlými a nerozpadlými 

koalicemi byl v síle a vlivu krajských organizací ANO. V případě Brna, Liberce, 

Opavy a Ústí nad Labem byl vliv krajské organizace k MO velmi silný. Brněnská 

krajská organizace podněcovala členy MO k vyloučení radního Kratochvíla. 

V Opavě krajská organizace dávala účelové zprávy vedení ANO a dopomohla tak 

k rozpadu celé MO a koalice. Liberecká předsedkyně krajské organizace 

manipulovala s členy MO proti tehdejšímu primátorovi kvůli údajnému porušování 

stanov a ústecká krajská organizace plnila příkazy vedení ANO směrem 

k zachování koalice a odstranění neloajálních členů. Ostrava, ač leží 

v Moravskoslezském kraji jako Opava, nebyla vlivem krajské organizace tolik 

poznamenána. Roli zde sehrál Tomáš Macura, lídr ostravské MO. 

 

Tabulka č. 25: Krajské organizace ANO ve vztahu k MO 

Město Vliv krajské organizace 

Brno Ano 

Kladno Ano 

Liberec Ano 

Opava Ano 

Ústí nad Labem Ano 

Ostrava Ne 

Pardubice Ne 

Zdroj: autor, polostrukturované rozhovory 

 

Kladno, kde se koalice udržela, přesto mělo nad sebou silnou středočeskou 

krajskou organizaci. Hlavním důvodem, proč organizace nepůsobila negativně na 

městskou MO byl ten, že předsedkyně krajské organizace měla již zkušenosti s 

komunální politikou. Pardubická krajská organizace nebyla vůbec viditelná ve 

vztahu k MO, Pardubice tak měly nejsilnější míru autonomie MO ze všech sedmi 

měst. 
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V pořadí druhý rozdíl mezi místními organizacemi ANO byl ten, že ve 

městech s udrženými koalicemi měl lídr kandidátky, předseda MO a předseda 

krajské organizace ANO zkušenosti s politikou dříve, než vstoupil do hnutí. 

V Pardubicích byl Martin Charvát členem ODS a kandidoval v komunálních 

volbách v roce 2010. V Kladně, tedy ve Středočeském kraji, byla Jaroslava 

Jermanová taktéž v ODS. Působila jako krajská zastupitelka Středočeského kraje a 

byla starostkou obce Krhanice. V ostatních městech neměli čelní představitelé 

ANO žádné předchozí politické zkušenosti, a to byl jeden z důvodů rozpadu koalic. 

Dříve tito lidé působili jako manažeři v korporátní sféře a byli tak zvyklí rozhodovat 

bez kompromisů a direktivně. Neměli tak žádnou zkušenost s komunální politikou, 

kde jsou potřebné kompromisy a odlišný styl vedení. 

 

Tabulka č. 26: Předchozí politické zkušenosti politiků ANO 

  

 

  

Rozpad  

 

 

Stabilita 

 

 

  Zdroj: autor 

 

Posledním, třetím důležitým faktorem byla rychlost dohody nové koalice. 

Rychlost byla důležitým faktorem, protože v obou městech, kde se koalice 

nerozpadly, bylo vyjednání koalice nejrychlejší. Zato ve městech, kde jednání trvala 

déle, koalice nevydržely. O rychlosti vyjednání koalice pojednává graf č. 2 

 

Politická nezkušenost Politická zkušenost 

Brno, Liberec, Opava, 

Ostrava, Ústí nad Labem 

Kladno 

Pardubice 
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Zdroj: autor, monitoring médií 

 

Zelené sloupce označují právě Pardubice a Kladno, kde koalice setrvala ve 

stejném složení po celé volební období. Modrý sloupec představuje Ostravu, kde se 

koalice nerozpadla vlivem povahy ANO, ale kvůli neshodám uvnitř koalice. 

Červené sloupce představují čtyři města, kde koalice padly vlivem zásahů ANO. Je 

tak evidentní, že zásahy vedly k pádům koalic, a navíc jednání trvaly nejdelší dobu 

a koalice následně nevydržely. 

 

Počet členů ANO na kandidátce v roce 2014 byl největší v Brně, kde všichni 

kandidáti byli členové ANO. Nejmenší počet členů ANO na kandidátce mělo 

Kladno, kde z třiatřiceti členů kandidátky bylo pouze pět členů ANO. Kladno a 

Liberec jsou jediná dvě města ze vzorku, kde ANO nevyhrálo komunální volby v 

roce 2014. Kladno z tohoto pomyslného žebříčku dopadlo nejhůře – skončilo až na 

pátém místě se ziskem pěti mandátů z 33 zastupitelů. ANO zasedlo v koalici 

nejčastěji z parlamentních stran s KDU-ČSL, konkrétně ve čtyřech případech. 

S ODS a ČSSD zasedlo ve dvou případech a po jednom s TOP 09 a KSČM. Další 

koaliční partneři byli z řad lokálně-komunálních stran. Žádná větší roztržka, která 

by vedla k pádu koalic, se zatím v současném volebním období, 2018-2022, 

neodehrála, a to i z důvodu opatrného a personálně propracovaného systému výběru 

3

11

19 20
23

26

43

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Pardubice Kladno Ostrava Opava Brno Ústí nad

Labem

Liberec

Graf č. 2: Doba vyjednání koalice - počet dnů 



91 
 
 

kandidátů do komunálních voleb. Tento fakt ovšem nic nemění na tom, že příchod 

business-firm strany do zavedeného systému komunální politiky v České republice 

po roce 1989 výrazně narušil stabilitu nejen koalic, tak i důvěru mezi komunálními 

politiky. 

Ze zahraniční zkušenosti s business-firm stranami lze říci, že ANO má velkou 

podobnost s Hnutím Pěti hvězd v Itálii. Obě strany totiž primárně nasazují 

kandidáty do velkých měst a menší sídla a malé obce vynechávají. Úspěšná na 

komunální úrovni je rovněž švýcarská business-firm strana, Liga dei Ticinesi, která 

ovládá několikeré po sobě jdoucí volby ve velkých městech kantotu Ticino. 

Důvodem úspěchu takovýchto stran je propracovaný marketing, velmi podrobné a 

nákladné šetření výzkumu veřejného mínění, a nakonec přitažlivost lídrů, kteří se 

rekrutují z prostředí byznysu a nemají tak z pohledu voličů nic společného 

s tradičními politickými stranami. 
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Summary 

Business-firm party character of Hnutí ANO affects acting of ANO’s local 

organizations both inside those local organizations and in political coalitions which 

became unstable. There are three key factors affecting stability of local 

organizations and then coalitions. The first factor is emergence of strong ANO’s 

regional organization which influences ability of local organisation to make their 

own decision and mediates ANO party board’s interests towards local 

organizations. Absence of strong ANO’s regional organization lead to their local 

organizations being autonomous. The second factor examines whether ANO’s top 

officials such as regional chairmen, local organization’s chairmen or mayors have 

previous experience in politics. Those politicians, who had already been members 

of a political party before joining ANO, are able to control their local organizations 

and their experience becomes useful in terms of stability. The last factor examines 

how quickly the coalition agreement was made. Landing the coalition in a short 

period of time had led to stability and coalition break-ups rather did not emerged, 

while long coalition negotiations had led to discrepancies in coalition within one 

year which eventually led to coalition break-ups.  
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Úvod 

Hnutí ANO 2011 (dále ANO) představuje pro stranický systém České 

republiky naprosto nový model strany, který je založen na silném lídrovi, 

propracovaném politickém marketingu a absencí ideologie. V odborné literatuře se 

taková strana označuje jako tzv. business-firm party32. Ostatní etablované strany, 

jako ČSSD nebo KDU-ČSL se odvozují od určité ideologie a vznikly „zdola“ od 

sociálních skupin, tak ANO bylo založeno podnikatelem Andrejem Babišem. Až 

později se k hnutí začali přidávat členové, a tak se hnutí logicky vymezuje proti 

tradičním stranám a snaží se utvářet politiku na jiném základě než zavedené strany. 

V současné době se tak jedná o krizi tradičních stran, která je pozorovatelná v celé 

Evropě33. Podnikatel, který přijde ze soukromé sféry do politiky má problém se 

slovy jako kompromis, diskuze či lhůta pro vyjádření ostatních institucí. Je zvyklý 

rozhodovat sám, výsledky práce vidí skoro hned, je na vrcholu pyramidy, podřízení 

plní jeho pokyny a za rozhodnutí má odpovědnost sám. Ve veřejné sféře se ovšem 

většina firemní kultury nedá použít. Rozhodnutí má vliv na velkou část obyvatel 

země, diskuze s politickými partnery patří mezi pilíře demokracie, kompromisy 

mezi politickými stranami a státními institucemi jsou naprostou samozřejmostí.  I 

když „řídit stát jako firmu“ je na první poslech lákavé, vše má ovšem své meze a 

hranice, a tak i ANO naráží na problémy, které s sebou přináší strana silného lídra 

bez ideologie. Velmi zřetelně se problémy jeví na komunální úrovni – více než 20 

let velká města ovládaly tradiční strany a nyní se do zastupitelstev a koalic dostanou 

lidé s minimem zkušeností, navíc centrálně řízení od Andreje Babiše. Tudíž se 

uvnitř jednotlivých místních organizací ANO vytváří tenze, které vedou 

k rozporům a následným rozpadům, a dokonce rušením celých organizací.  

V oblasti komunálních voleb ANO kandidovalo poprvé v roce 2014 a na 

úrovni statutárních měst dosáhlo velmi dobrého výsledku, když se dostalo do všech 

zastupitelstev. Na úrovni měst je charakteristika taková, že vlivem volebního 

systému je takřka nemožné sestavit jednobarevnou vládu, a proto strany musí 

sestavit koalice, které se dají dělit na několik základních typů, které jsou více 

                                                           
32 Charvát, Petr; Just, Petr. Businness-Firm Parties and the Czech Party Systém after 2010. Politics 

in Central Europe Vol. 12, No. 3, str. 83-110. [online]. [cit. 25. 04. 2017]. Dostupné na: 

https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/pce.2016.12.issue-3/pce-2016-0018/pce-2016-0018.pdf 
33 Charvát, Jakub; Just, Petr. Krize politického stranictví a noví straničtí aktéři v české politice. 

Praha: Metropolitní univerzita Praha 2016. 
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popsány v Komunální politice od Stanislava Balíka. Ihned po volbách v převážné 

většině měst ANO utvořilo koalici, v několika městech působí ANO v opozici, 

protože ostatní strany utvořily koalice, do kterých nebyla vůle ANO přizvat. Tam, 

kde ANO bylo součástí koalic se ovšem v průběhu volebního období vyskytly 

problémy uvnitř samotného hnutí a mnohdy tyto problémy zapříčinily rozpad 

koalice. 

Pro rozpady koalic ve městech lze najít společné rysy, jako na příkladu Ústí 

nad Labem a Opavy, kde koalice padla kvůli negativním personálním vztahům 

uvnitř ANO. Ústí nad Labem bylo prvním městem, kde Andrej Babiš nařídil zrušit 

místní organizaci34. Později se k tomuto kroku rozhodl ještě několikrát, a jedním 

z měst byla i Opava.35 V dubnu 2017 se rozpadla koalice v Liberci.36 Důvodem 

byly rozpory Změny pro Liberec s primátorem zvoleným za ANO, kterého 

považovali za nekompetentního. Primátor byl členem ANO, ale jako obvykle byla 

místní organizace v Liberci a Frýdlantu znovu zrušena. V Brně se spory vedly 

nejprve okolo odvolání radního Kratochvíla z ANO, později se ovšem původní 

koalice ANO, Žít Brno, KDU-ČSL a Strany Zelených rozpadla vlivem problémů o 

spravování městských firem mezi ANO a lidovci.37 V Ostravě prokázalo ANO 

politické intriky a vyřadilo z koalice bývalého partnera z ČSSD.  

Tématem diplomové práce bude právě zaměření se na hnutí ANO ve 

vybraných městech a příčiny rozpadu koalic, ve kterých ANO působilo. Na druhou 

stranu je nutné zmínit, že ANO funguje v několika městech a koalice se nerozpadly. 

Vybírám pouze krajská a statutární města jednak z důvodu velikosti a za druhé 

z důvodu regionálního významu a dopadu pro celou spádovou oblast, neboť krajské 

či statutární město nerozhoduje pouze v hranicích samotného města, ale je 

                                                           
34 ČTK. Vedení ANO zrušilo organizaci v Ústí nad Labem. 28. června 2015. [online]. [cit. 25. 04. 

2017]. Dostupné na: http://www.lidovky.cz/vedeni-ano-zrusilo-organizaci-v-usti-nad-labem-f4t-

/zpravy-domov.aspx?c=A150628_104853_ln_domov_sij 
35 ČTK. ANO zrušilo svoji organizaci v Opavě. O členství přišel i primátor. 29. listopadu 2015. 

[online]. [cit. 25. 04. 2017]. Dostupné na: http://www.lidovky.cz/ano-zrusilo-svoji-oraganizaci-v-

opave-o-clenstvi-prisel-i-primator-1fk-/zpravy-domov.aspx?c=A151129_124043_ln_domov_ELE 
36 Malá, Eva. Rozpad koalice: Změna pro Liberec údajně ztratila důvěru v primátora. Ten kritiku 

odmítá. 7. dubna 2017. [online]. [cit. 25. 04. 2017]. Dostupné na: 

http://www.rozhlas.cz/liberec/informacezliberecka/_zprava/rozpad-koalice-zmena-pro-liberec-

udajne-ztratila-duveru-v-primatora-ten-kritiku-odmita--1716509 

 
37 ČTK. Brno má novou koalici. 20. června 2016. [online]. [cit. 25. 04. 2017]. Dostupné na: 

https://www.novinky.cz/domaci/407023-brno-ma-novou-koalici.html 
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spádovou obcí pro okolní obce, tudíž vliv určitého rozhodnutí zastupitelstva či rady 

je mnohonásobně větší, než je tomu u menších měst a obcí. Výběr velkých měst je 

taktéž dán skutečností, že ANO kandidovalo pouze ve velkých městech. Malá města 

a obce hnutí neobsadilo a ani nemohlo obsadit, protože se nejedná o tradiční stranu, 

která svoji strukturu stavěla od zdola, tedy od místních organizací. ANO bylo 

založeno shora, a tudíž je problémové nasadit kandidáty do všech obcí. 

 

Cíl práce 

• Cílem práce je výzkum koalic ve velkých městech, kde působí či působilo 

hnutí ANO ve volebním období po komunálních volbách v roce 2014  

• Odpovědět na výzkumnou otázku, jaký vliv má na rozpad koalic povaha 

samotného hnutí ANO 

Metodologie 

Diplomová práce se týká hnutí ANO a velkých měst. V malých městech a 

obcích hnutí v komunálních volbách nekandidovalo. Metodologie bude tedy 

primárně vedena jako případová studie. Případová studie je vhodná pro kvalitativní 

výzkum s detailnějším zaměřením na menší počet případů.  Lze se tak velmi 

podrobně zaměřit na jednotlivé faktory, které je třeba zkoumat. Jako metoda sběru 

informací budou použity polostrukturované rozhovory38, monitoring médií a 

analýza dokumentů. Polostrukturované rozhovory budou vedeny s politiky za hnutí 

ANO, v každém městě proběhne rozhovor dvěma politickými aktéry. Pokud se 

počet aktérů sníží či zvýší, v práci tuto skutečnost zmíním a vysvětlím důvod tohoto 

kroku. Monitoring médií se bude zabývat obdobím od komunálních voleb v roce 

2014 až do roku 2017, tedy skoro celé volební období 2014-2018.  Zde budu 

používat server anopress IT, který monitoruje jak tištěná, tak elektronická média. 

Monitoruje taktéž regionální mutace, což je zvláště pro komunální politiku důležité. 

Jako další metodu budu používat analýzu dokumentů, které jsou k dispozici po 

zasedání městské rady či zastupitelstva. Analýza dokumentů se opět bude zabývat 

                                                           
38 Sarantakos, Sotirios. Social Research. New York: PALGRAVE 1988 
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obdobím po komunálních volbách 2014 až do konce roku 2017. Jedná se o různá 

usnesení, zápisy z jednání apod. Polostrukturované rozhovory totiž poskytují 

informace získané „z jedné strany“39. Některá fakta tak mohou být jinak vyřčena či 

nemusí být z rozhovoru patrné, jak se daná věc skutečně odehrála. Právě proto 

uvádím další dvě metody, monitoring médií a analýzu dokumentů, pro vyvážení 

objektivnosti diplomové práce. 

Z celkového počtu 25 statutárních měst se koalice rozpadly ve 12 případech. 

V deseti městech z 12, se koalice rozpadly kvůli hnutí ANO. Procentuálně 

vyjádřeno se jedná o 40 % všech statutárních měst, kde ANO způsobilo rozpad 

koalice. Zbylé dvě koalice, které se rozpadly, nejsou pro tuto práci důležité, protože 

nevydržely z jiných důvodů. Ve 13 případech z 25 statutárních měst koalice nadále 

fungují – tyto případy představují 52 % ze statutárních měst. I v těchto některých 

koalicích působí hnutí ANO. Ve výsledném vzorku je tedy zahrnut výběr měst, kde 

ANO působilo v koalicích, které se rozpadly, tak i výběr, kde koalice nadále působí 

a součástí koalic je i hnutí ANO. Vzorek měst je následující: Brno, Kladno Liberec, 

Opava, Ostrava, Pardubice a Ústí nad Labem. Moravskoslezský kraj je zastoupen 

dvěma městy proto, že vykazuje rozpad koalic celkově ve čtyřech městech – dalšími 

městy jsou Frýdek-Místek a Havířov. Liberec je vybrán z aktuálnosti situace, 

koalice s ANO se rozpadla v dubnu 2017 a je tedy časově nejbližší. Pardubice a 

Kladno jsou vybrány jako případy měst, kde koalice nadále bez problémů funguje. 

  

Teoretické a kontextuální zakotvení 

V teoretické části diplomové práce se zaměřím na teoretický pohled na hnutí 

ANO, jako nové strany40 a také jako strany, která se v odborné terminologii 

označuje jako business firm party. Druhá linie kontextuálního a teoretického 

ukotvení se bude soustředit na kontext ANO v evropské perspektivě, protože 

v Evropě se objevilo několik podobných stran, jako je ANO. 

                                                           
39 Flick, Uwe. An Introduction To Qualitative Research. Londýn: SAGE Publications 2009 
40 Šárovec, Daniel. Nové politické strany: novost, teoretické koncepty a možnosti jejich využití 

v ČR. Politics in Central Europe Vol. 12, No. 2S.  
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Základním předmětem práce je hnutí ANO. ANO bylo založeno v roce 2011 

podnikatelem Andrejem Babišem a poprvé kandidovalo do krajských voleb v roce 

2012, ovšem zde nedosáhlo úspěchu. Proto je zajímavé, že jen o rok později, ve 

volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2013 dosáhlo s 18 % druhého místa. Hnutí 

se dle teorie zařazuje jako tzv. business firm party, což znamená, že je založeno 

shora a také je shora řízeno. Členská základna neplní roli jako u stran tradičních – 

v tomto modelu se vazby mezi stranou a základnou rozmělňují. Strana počítá s tím, 

že voliči již tolik nelpí na ideologii, a tak strana nemá jasně stanovenou ideologii a 

svůj program tvoří na základě průzkumu veřejného mínění. Strana je řízena úzkou 

skupinou lidí a pracují v ní kariéristé, u ANO se dá tento fakt vypozorovat u externí 

marketingové agentury, kterou před volbami v roce 2013 řídil Alexander Braun. 

Tato agentura vytvářela průzkum trhu a na jeho základě poté vytvořila celou volební 

kampaň41. Vedení strany nemá zájem na stabilizaci členské základny a ani členové 

nejsou se stranou spojeni, jako tomu bylo například v Belgii do 60. let 20. století, 

kdy strany vytvářeli pro voliče úplný servis. U business firm party modelu tento 

aspekt chybí a voliči či členové jsou pro stranu pouze konzumenti politiky.  Hnutí 

se dá zařadit také mezi třetí generaci politických stran42. ANO představuje pro 

voliče protestní hlas a ANO využívá velmi propracovaně politického marketingu 

nejen před volbami ve volební kampani, ale lze říci, že se jedná o permanentní 

kampaň43 Tudíž je považováno za marketingovou stranu se silným lídrem. Členská 

základna pro hnutí není důležitá a z tohoto důvodu může personální politika narážet 

na problémy ve velkých městech. V komunálních volbách v roce 2014 se sice 

strana dostala do všech zastupitelstev statutárních měst, ale celkově pro ni 

komunální volby úspěšné nebyly.  

Obecně je v Evropě od finanční krize v roce 2008 zaznamenán nárůst 

protestních stran. Jako příklad může být italské Hnutí Pěti hvězd, herce Beppeho 

                                                           
41 Šíma, Pavel a kol. Volební kampaně 2013. Brno: Barrister & Principal 2014. 

42 Kopeček, Lubomír; Svačinová, Petra. Kdo rozhoduje v českých politických stranách? Vzestup 

nových politických podnikatelů ve srovnávací perspektivě. Středoevropské politické studie Vol. 17, 

No. 2, str. 178-211. [online]. [cit. 25. 04. 2017]. Dostupné na: 

https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4415/3463 
43 Bradová, Eva; Šaradín, Pavel. Permanentní kampaň a proces vládnutí: politika v éře 

konzultantů. In: Politické kampaně, volby a politický marketing. Olomouc: Periplum 2007. 
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Grilla44, slovinská středová strana Miro Cerara45, nebo na Slovensku obdobný 

projekt podnikatele Borise Kollára s názvem Sme rodina46. Nejvíce je ale Babišovo 

hnutí spojováno s bývalým italským premiérem Silviem Berlusconim a stranou 

Forza Italia47, která byla dominantní na italské politické scéně od 90. let do roku 

2010. Berlusconi, tak jako Andrej Babiš, vlastnil významná italská média a podílel 

se tak na výrazném prolínání podnikatelské a státní sféry. Je také nutno zmínit, že 

se Berlusconi v italské politice udržel dost dlouho a jeho strana nebyla stranou 

jednoho volebního období, naopak dokázal vyhrávat volby a styl řízení strany se 

setkal u části voličů s úspěchem. Nejednalo se o stranu, která by byla v izolaci 

v italském systému, ale jednalo se o stranu s flexibilním programem a dobře 

prezentovaným úspěchem strany na veřejnosti.48 Současná podobná italská strana 

Hnutí pěti hvězd se také jeví jako protestní strana. Ovšem nelze jednoznačně říci, 

že se jedná o stranu s koaličním potenciálem. Jeví se jako izolovaná strana. Avšak 

v lednu došlo k určitému obratu a lídr strany, Beppe Grillo, se přihlásil k evropské 

myšlence a přidal se k frakci ALDE v evropském parlamentu. Mimochodem zde 

působí známý europoslanec Guy Verhofstadt, který je známý jako eurofederalista. 

Grillo chce nejspíše uniknout z izolace a přiblížit stranu více ke středu, aby mohl 

nacházet politické partnery pro další období.49 ANO lze zařadit mezi strany nové, 

                                                           
44 Conti, Nicoló; Memoli, Vincenzo. The Emergence of a New Party in the Italian Party System: 

Rise and Fortunes of the Five Star Movement. West European Politics Vol. 38, No. 3, str. 516-534. 

[online]. [cit. 25. 04. 2017]. Dostupné na: 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01402382.2014.996377 
45 Cabada, Ladislav; Tomšič, Matevž. The Rise of Person-Based Politics in the New Democracies: 

The Czech Republic and Slovenia. Politics in Central Europe Vol. 12, No. 2, str. 29-50. [online]. 

[cit. 26. 04. 2017]. Dostupné na: https://www.degruyter.com/view/j/pce.2015.12.issue-2/pce-2016-

0011/pce-2016-0011.xml 
46 Mesežnikov, Grigorij, Bútorová, Zora, Gyárfášová, Oľga. Alternative Politics? The Rise of New 

Political Parties in Central Europe. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2013. 
47 Seisselberg, Jörg. Conditions of Success and Political Problems of a ´media-mediated 

personality – party´: The Case of Forza Italia. West European Politics Vol. 19, No. 4, str. 715-

743. [online]. [cit. 26. 04. 2017]. Dostupné na: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01402389608425162 
48 Hopkin, Jonathan; Paolucci Caterina. The Business Firm Model of Party Organisation: Cases 

from Spain and Italy. European Journal of Political Research. Vol. 35, str. 307-339 
49 Kurana Kavitha. Is Italy´s Five Star Movement Going Legit? 9. ledna 2017. [online]. [cit. 12. 5. 

2017]. Dostupné na: http://foreignpolicy.com/2017/01/09/is-italys-five-star-movement-going-

legit-beppe-grillo/ 
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zde mohu vycházet ze studie Sikka a Lucardieho a také z článku Seána Hanleyho, 

který se zabývá typologií nových stran v České republice50 
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Přílohy 

Příloha č. 1 – Scénář polostrukturovaného rozhovoru 

 

 

Scénář polostrukturovaného rozhovoru k výzkumu na 

Institutu politologických studií 

 

Fakulta Sociálních věd 

 

Univerzita Karlova 

 

Hnutí ANO v radničních koalicích: případová studie velkých měst 

 

Bc. Filip Hlušička 
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Vážený pane/vážená paní, 

předmětem mé diplomové práce je výzkum hnutí ANO v radničních koalicích 

velkých měst. Tento výzkum je prováděn na Institutu politologických studií, 

Fakulty sociálních věd, Univerzity Karlovy v Praze. Součástí výzkumu je i 

polostrukturovaný rozhovor, který Vám zasílám. Polostrukturovaný rozhovor 

zabere maximálně 30 minut. 

Hnutí ANO uspělo v komunálních volbách v roce 2014 ve velkých městech. Tento 

bezesporu velký úspěch hnutí ANO jak ve volbách v roce 2013, tak v komunálních 

volbách o rok později se stal tématem pro politologické výzkumy. Výzkumy se 

převážně týkaly úrovně celostátních parlamentních voleb. Otázka komunálních 

voleb nebyla ve výzkumech příliš rozpracována, a to je také důvodem, proč jsem 

se rozhodl přistoupit k výzkumu Hnutí ANO na komunální úrovni. 

Samotný polostrukturovaný rozhovor obsahuje devět otázek. Zároveň je zde 

možnost vyjádřit vlastní názor u každé otázky zvlášť.  Rozhovor je rozdělen na tři 

bloky. První blok se věnuje otázkám vztahu centrálního vedení a místní organizace. 

Ve druhém bloku jsou dotazy na samotnou místní organizaci a poslední blok je 

zaměřen na vztah místní organizace a koalice na radnici. Výstupy z výzkumu budou 

použity v diplomové práci na Univerzitě Karlově v Praze. V případě Vašeho zájmu, 

mohu následně závěry výzkumu zaslat. 

 

I. Vztah místní organizace a centrálního vedení hnutí 

Hnutí ANO představuje v českém politickém systému úplně nový formát politické 

strany. Řízení a vznik strany je naprosto odlišný od tzv. tradičních stran. Tradiční 

strany historicky stály právě na místních organizacích, zatímco u nových stran, jako 

je ANO, je vždy otázka, jak přistoupí k místním organizacím a jak se dokáže na 

nejnižší úrovni vyprofilovat. V minulosti se novým stranám na nejnižší úrovni moc 

nedařilo. Na celostátní úrovni, ve smyslu, nejvyšších orgánů, je nová strana 

efektivní, akceschopná, ale na nižší úrovni je otázkou, zda místní organizace dokáže 

„přežít“. Jak funguje ANO ve vztahu mezi místní organizací a centrálním vedením, 

je zaměřena právě první část tohoto rozhovoru. 
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1. Jak je nastaven mechanismus jednání mezi vedením hnutí a místní 

organizací? Vedení ANO může místním organizacím doporučovat určité 

kroky a postupy. Probíhá komunikace mezi vedením hnutí a místní 

organizací? 

a) ano, vedení s námi pravidelně konzultuje každé jednání zastupitelstva/rady 

b) konzultace probíhají pouze u témat, které považuje vedení hnutí za důležité 

c) konzultace probíhají velmi málo, já sám (sama) jsem tuto skutečnost 

nezaznamenal 

d) vedení s námi takové kroky nekonzultuje, máme volnou ruku v tom, co můžeme 

dělat 

e) jiné 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

......................................................... 

 

2. S kým z předsednictva hnutí nejčastěji o otázkách komunální politiky 

komunikujete? 

a) Andrej Babiš 

b) Jaroslav Faltýnek 

c) Petr Vokřál 

d) Jaroslava Pokorná Jermanová 

e) Richard Brabec 

f) Martin Stropnický 

 

3. Ve stanovách ANO je napsáno, že jednou ročně proběhne místní sněm, který 

volí předsedu a místopředsedy místní organizace. Jak probíhá výběr 
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kandidátů uvnitř místní organizace? Zasahuje někdo z předsednictva hnutí do 

toho, kdo bude předsedou či místopředsedou? 

a) kandidát si předjedná podporu uvnitř místní organizace, je to tedy standardní 

postup jako v dalších stranách 

b) ze strany vedení jsem nezaznamenal(a) žádné doporučení, nebo že by dokonce 

takového člověka do vedení místní organizace dosadilo 

c) ovlivňování volby předsedy a místopředsedů místní organizace ze stany vedení 

jsem zaznamenal(a) 

d) nemohu posoudit, nemám podrobné informace 

e) jiné 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

......................................................... 

 

 

II. Místní organizace hnutí 

Druhá část rozhovoru se týká samotné místní organizace ve městě. Místní 

organizace generuje osobnosti a kandidáty, kteří následně figurují na volební 

kandidátce. Tomu předchází výběr kandidátů, který je v každé straně jinak 

nastavený. Místní organizace slouží také jako prostor pro diskuzi o tématech, které 

se zrovna ve městě řeší.  

4. Hnutí není založené na jednotné ideologii, ale bylo založeno „shora“. ANO 

se nedá zařadit mezi pravici ani levici, uvnitř členské základny se najdou lidé 

s odlišnými postoji, vzniká tak různorodá ideologie i uvnitř samotné místní 

organizace. Jak obtížné je v místní organizaci najít shodu? 

a) shoda je většinou velmi jednoduchá, bez problémů 

b) o problému vedeme věcnou diskusi, děláme ústupky, až se shodneme 
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c) shoda je obtížná, každý má na věc jiný názor, vycházející z různorodých postojů 

členů 

d) o věci rozhoduje předseda či předsednictvo, se členskou základnou se nic 

neprojednává 

e) jiné 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

......................................................... 

 

 

5. Jakým způsobem vznikla ve vašem městě místní organizace? 

a) založení místní organizace proběhlo tak, že iniciativa přišla od vedení ANO, 

které mělo potřebu založit organizaci i v našem městě. Byl vybrán konkrétní 

člověk, který následně oslovil několik lidí a za nějaký čas vznikla místní organizace 

b) vznikla spontánně na základě iniciativy několika lidí, které oslovil formát ANO 

a tím vznikla místní organizace 

c) jiné 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………… 

6. V několika případech vedení hnutí zrušilo místní organizaci. Důvody 

k tomu byly například takové, že místní organizace byla vnitřně rozložená. 

Zrušení místní organizace je samozřejmě krajním řešením, které ANO 

několikrát využilo.   

a) ne, není, vedení je svrchované, může si dělat co uzná za vhodné 

b) vyváženost to možná narušuje, ale myslím si, že zrušení se neděje tak často 
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c) vyváženost je narušená, místní organizace nemá potřebnou míru autonomie 

d) nemám na to názor 

e) jiné 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

III. Koalice 

Volební systém na komunální úrovni vytváří koalice na radnicích. Je skoro 

nemožné, aby jedna strana ovládla celou radnici. S tím souvisí skutečnost dělat 

kompromisy a umět vyjednávat s koaličními partnery nejen v povolebních 

vyjednáváních, ale také v průběhu celého volebního období. Dle různých výzkumů 

vyplývá, že čím větší obec, tím více složení zastupitelstva odpovídá celostátní 

úrovni. Proto ve velkých městech je ANO tak úspěšné. Koalicím na radnicích se 

věnuje poslední, třetí část rozhovoru. 

7. Po komunálních volbách se ihned rozbíhají vyjednávání o nové koalici na 

radnici.  Jak byste zhodnotil průběh vyjednávání? 

a) vyjednávání probíhala hladce, s koaličními partnery jsme se shodli na většině 

bodů 

b) koalice byla jediná možná 

c) z naší strany bylo potřeba udělat několik kompromisů, to samé platí i o koaličních 

partnerech 

d) vyjednávání bylo těžké, naše představy a vize se nenaplnily, museli jsme 

přistoupit na podmínky koaličních partnerů 

e) jiné 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………



126 
 
 

………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

8. Kdo jednání za místní organizaci s ostatními stranami vedl? 

a) předseda místní organizace 

b) místopředseda místní organizace 

c) celé předsednictvo místní organizace 

d) delegace je vybrána z vedení a členské základny místní organizace 

e) jiné 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………. 

 

9. Hlasovala koalice jednotně? Narážím na fakt, že někteří členové ANO mohli 

hlasovat s opozicí a jít tak proti zájmům hnutí. 

a) ne, nic takového jsem nevnímal(a) 

b) toto jednání jsem zaznamenal(a) občas 

c) stávalo se to často 

d) hlasování s opozicí převažuje 

e) jiné 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

......................................................... 
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IV. Doplnění k dotazníku 

 

 Napadá Vás ještě nějaká informace, či doplnění, které by měly v rozhovoru 

zaznít? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 


