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Anotace 

 

Předkládaná diplomová práce se zabývá volebními kampaněmi v malých obcích 

v kontextu České republiky, respektive devíti obcemi Jemnického mikroregionu,  

které byly vybrány jako výzkumný vzorek. Práce se zaměřuje zejména na analýzu toho, 

zda je možné se s volebními kampaněmi v těchto municipalitách vůbec setkat,  

případně jakou podobu a charakter takové kampaně mají. Předmětem výzkumu je také 

otázka, zda se s určitou formou volební kampaně můžeme setkat v těch malých obcích,  

kde se vedou spory o podobu rozvoje obce. Tato kvalitativní případová studie využívá 

především deduktivní metodologický postup, kdy jsou nejprve představeny základní 

teoretické přístupy a koncepty ke zkoumané problematice, od nichž je postupováno  

ke konkrétním cílům, které souvisejí s výzkumem kampaní v českém komunálním 

prostředí. Analytická část práce se pak výrazně opírá o vlastní šetření ve vybraných 

obcích zmiňovaného mikroregionu, kdy jsou ke sběru dat primárně využity 

polostrukturované rozhovory s úspěšnými a neúspěšnými kandidáty z komunálních voleb 

proběhnuvších v loňském roce, tj. v roce 2018. Dále byla například využita analýza 

úředních, veřejných a virtuálních dokumentů, webové stránky obcí nebo články z novin 

a obecních zpravodajů. Závěrečná část práce pak jednak shrnuje dílčí zjištění 

z jednotlivých zkoumaných obcí, a jednak jsou zjištěné poznatky zobecněny tak, aby bylo 

možné s nimi pracovat i v budoucích výzkumech. Hlavním výstupem práce pak je mimo 

jiné schématické zpracování zjištěných výsledků. 
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Annotation 

 

This diploma thesis deals with election campaigns in small municipalities in the context 

of the Czech Republic, respectively nine municipalities of Microregion of Jemnice, which 

were selected as a research sample. The work focuses mainly on the analysis of whether 

election campaigns in these municipalities can be met at all, or what form and character 

of they have. The subject of the research is also the question if we can meet a certain  

form of election campaign in those small municipalities where there are disputes about 

the development of the municipality. This qualitative case study mainly uses  

the deductive methodological approach, where the basic theoretical approaches and 

concepts of the researched issue are introduced, from which the specific goals related  

to the research of campaigns in the Czech municipal environment are proceeded.  

The analytical part of the thesis is based on an inquiry in selected municipalities  

of the mentioned microregion, where the semi-structured interviews with successful  

and unsuccessful candidates from the municipal elections last year, ie. 2018, were used 

primarily for data collection, analysis of public and virtual documents, community 

websites or newspaper and municipal newsletters, was used as well. The final part  

of the thesis then summarizes the partial findings from the individual investigated  

in municipalities and on the other hand, the findings are generalized so they can be used 

in future research. The main output of the work is the schematic processing of the results. 
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Úvod 

Billboardy, volební programy a letáky, volební spoty, videa v televizi nebo na internetu 

– většině z nás v prvním okamžiku probleskne hlavou, že takové nástroje kampaně  

patří ve většině případů pouze do tzv. velké politiky. Tedy, že si tyto nástroje  

volebních kampaní vybavíme hlavně ve spojitosti s volbami do horní komory  

Parlamentu nebo s prezidentskými volbami. Zjednodušeně řečeno s volbami prvního 

řádu1. Jak tomu ale například bylo v malých obcích Jemnického mikroregionu  

před komunálními volbami v roce 2018? Probíhala zde vůbec nějaká kampaň?  

Kampaň má vícero podob a jejím prostřednictvím se kandidující uskupení a kandidáti 

především snaží oslovit voliče, získat jejich podporu, nebo voliče například pouze 

informují a mobilizují, aby přišli k volbám a odevzdali zde svůj hlasovací lístek. 

Prostřednictvím kampaně se také může informovat o investičních akcích, jež se podařilo 

realizovat v uplynulém volebním období, anebo naopak se jejich prostřednictvím sdělují 

představy toho, co by se naopak mělo v následujících letech realizovat. 

 

Strategie, nástroje a podoby volebních kampaní mohou být různé, obzvláště v malých 

obcích, kdy si kandidující osoby a subjekty nemohou ve většině případů dovolit najímat 

odborníky na politický marketing a kampaně, a zpravidla si tak kampaň připravují  

a vedou sami. Pokud se samozřejmě rozhodnou nějakou kampaň vůbec vést.  

V obecné rovině, což potvrzují i dosavadní výzkumy2, které byly k této problematice 

volebních kampaní v malých obcích provedeny, se ukazuje, že kampaně v těchto 

municipalitách mají hlavně informativní charakter – informování o konání komunálních 

                                                           
1 Reif a Schmitt rozlišili dva základní typy volebních institucí – volby prvního řádu, které poskytují voličům 

možnost rozhodnout, kdo bude v dané zemi u moci, a volby druhého řádu, jež jsou naopak méně důležité, 

protože ovlivňují výsledky na nižší úrovni správy (samosprávy). Zásadním rozdílem mezi volbami prvního 

a druhého řádu je podle Reifa se Schmittem zejména to, že ve volbách druhého řádu je méně v sázce,  

a to jak pro kandidující politické subjekty, tak pro voliče. I proto je podoba předvolební kampaň ve volbách 

druhého řádu poměrně nevýrazná, což se projevuje ve snížené míře informovanosti voličů, nicméně 

zároveň je také velice obtížné vůbec nějakou kampaň ve volbách druhé řádu vést, protože voliči vykazují 

mnohem nižší ochotu vnímat sdělení ze strany kandidujících subjektů. Tento stav pak může mít vliv na to, 

že šance na ovlivnění voličského rozhodování je mnohem nižší. (Reif; Schmitt 1980: 8–9) 
2 Kampaněmi v malých obcích v českém komunálním prostředí se například částečně zabývá Stanislav 

Balík, Eva Lebedová, Pavel Šaradín, Ondřej Rojčík nebo Jan Outlý. Podrobněji se však této problematice 

věnují především Václav Bubeníček a Jaroslav Čmejrek. (Balík 2009; Bradová 2008; Bubeníček 2006; 

Bubeníček 2007; Čmejrek 2006; Lebedová 2005; Rojčík 2003; Šaradín, Outlý 2004) 
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voleb a jejich termínu. Kromě termínu voleb jsou voličům obvykle představena jména 

kandidátů do obecního zastupitelstva. Oboje je uskutečňováno formou obecného sdělení, 

nikoliv s dodatkem, aby občané volili toho, či onoho kandidáta. Ovšem v ojedinělých 

případech se lze také setkat s volebními programy, a to v obcích, v nichž dochází ke střetu 

mezi kandidáty, kdy střet je hlavně na úrovni osobní, nikoliv ideologické.  

(Bubeníček 2006) Pokud bychom si zjištění z dosavadních výzkumů zobecnili do dvou 

základních rovin, můžeme konstatovat, že pojetí a cíle volebních kampaní zůstávají 

v případě malých obcích podobné jako je tomu například v parlamentních volbách.3 

Jednak se prostřednictvím kampaně snaží kandidující propagovat sám sebe,  

případně stranu, hnutí nebo sdružení, za nějž kandiduje. Na druhé straně se kampaní 

rozumí i sdělení v neprospěch jiné kandidující osoby nebo politického subjektu  

za účelem jeho znevěrohodnění a poškození v očích voličů. Nutně se tak nemusí jednat 

pouze o zpochybnění názorů protikandidáta, ale poškodit se jej jiný z kandidátů může 

snažit i v rovině osobní, například pomluvami. 

 

V České republice jsou volební kampaně pro volby do zastupitelstev obcí upraveny  

na základě zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, konkrétně § 30 

tohoto zákona. Volební kampaně na komunální úrovni jsou více benevolentní.  

Zákon na rozdíl od jiných druhů voleb neupravuje povinnost zřídit si transparentní 

volební účet, nejsou žádné limity na volební výdaje ve volbách do obecního zastupitelstva 

nebo se v tomto případě neuplatňuje dozor Úřadu pro dohled nad hospodařením 

politických stran a politických hnutí na volební kampaně. Zákonem je pouze stanoveno,  

že starosta může nejméně 16 dnů přede dnem voleb vyhradit plochu pro vylepení plakátů 

s tím, že možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících 

volebních stran a obec tyto výlepní plochy poskytne kandidujícím subjektům bezúplatně. 

Dále v době počínající třetím dnem přede dnem voleb a končící ukončením hlasování 

                                                           
3 „Volební kampaní se rozumí jakákoliv propagace kandidující politické strany, politického hnutí  

nebo koalice, jejich kandidáta anebo nezávislého kandidáta nebo volební agitace ve prospěch kandidující 

politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta,  

zejména veřejné oznámení určené na jejich podporu anebo sloužící v jejich prospěch, včetně jakékoliv 

doprovodné akce, za které se poskytne nebo obvykle poskytuje úplata. Za volební kampaň se považuje  

i sdělení v neprospěch jiné kandidující politické strany, politického hnutí, koalice, jejich kandidáta  

nebo nezávislého kandidáta.“ (Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky,  

novelizovaný s účinností v lednu 2017) 
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nesmějí být žádným způsobem zveřejňovány výsledky předvolebních a volebních 

průzkumů. Ve dny voleb je v objektu, v němž je umístěna volební místnost a v jeho 

bezprostředním okolí, zakázána volební agitace a propagace pro volební strany  

i nezávislé kandidáty. (§ 30 zákona č. 491/2001 Sb.) Benevolentnější přístup zákona  

je dán skutečností, že komunálních voleb se především účastní sdružení nezávislých 

kandidátů a nezávislí kandidáti, pro které by zvýšené nároky mohly být důvodem neúčasti  

ve volbách, což by mohlo vést k nedostatku kandidátů a zkomplikování řízení obce.  

Navíc i Ministerstvo vnitra ČR předpokládá, že „na místní úrovni je transparentnost 

vedení volební kampaně do jisté míry kontrolována v důsledku osobní znalosti kandidátů 

a jejich poměrů...“ (Ministerstvo vnitra ČR 2019) 

 

Tím se pomalu dostáváme ke specifikům českého komunálního prostředí, jež je potřeba 

v práci reflektovat. Cílem práce není detailně analyzovat veškerá specifika, ale pouze ta, 

která mohou mít souvislosti s volebními kampaněmi – jedná se především o dvě hlavní 

oblasti – kandidaturu nezávislých kandidátů a sdružení nezávislých kandidátů  

a nutnost těchto kandidujících subjektů sesbírat zákonem stanovený počet podpisů  

pro registraci jejich kandidátní listiny pro komunální volby. V obou zmíněných 

specificích můžeme vidět prostor pro využití a uplatnění některých z nástrojů volební 

kampaně, a to i na nejnižší politické úrovni. Výzkum podoby a prostoru pro využití prvků 

volebních kampaní ze strany kandidátů tak bude hlavní linií této diplomové práce. 

 

Život v malých obcích je ale specifický v mnoha dalších oblastech, už například jen tím,  

že je založen spíše na spolkovém životě, kdy se aktivnější občané zapojují do veřejného 

dění a života v obci. V obecné rovině se pak uvažuje i nad tím, zda je v některých 

případech prostředí v obci ještě politické, či už spíše nepolitické. Avšak, jak zmiňuje 

Stanislav Balík: „Pokud bychom analyzovali personální zaštítění jednotlivých stran 

sporu, viděli bychom, že o přístupu k politickým problémům nerozhoduje vždy  

primárně příslušnost k určité kandidátní listině a že jednotliví zastupitelé nemusí být  

ve svém rozhodování konzistentní. Nic to ale nemění na skutečnosti, že mnoho bodů 

obecní agendy nemá jednoduchý technický charakter, ale že se při jeho řešení 

reprezentanti obce opírají o rozdílné pojetí obce a o jejich funkci a o ideově politický 

základ svého uvažování.“ (Balík 2009: 231) Proto, pokud vezmeme v úvahu, že prostředí 

i v těch nejmenších obcích může být politické, samozřejmě s různými specifiky,  

měli bychom stejně uvažovat i o možnosti uplatnění kampaní v takovýchto obcích. 
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Cíle výzkumu, hlavní teze práce 

Hlavním cílem této diplomové práce je odpovědět na otázku, zda „Probíhají v malých 

obcích volební kampaně, případně jakou mají podobu? Pokud v malých obcích 

volební kampaně neprobíhají, jakými jinými alternativními způsoby zvyšují 

kandidáti své šance na zvolení?“ Kromě výzkumných otázek je v práci také ověřována 

hypotéza: „S určitou formou volební kampaně se můžeme setkat v malých obcích,  

kde se vedou spory o podobu rozvoje obce.“ 

 

Záměrem práce je potvrzení, či naopak vyvrácení dosavadních výsledků českých 

politologů, kteří učinili poznatky ve výzkumu volebních kampaní v malých obcích. 

V případě potvrzení jejich závěrů následuje snaha o aktualizaci a doplnění jejich zjištění 

o další případové studie, které jsou v této práci zkoumány. Základním předpokladem  

totiž je, že v obcích, kde se o zastupitelský mandát uchází více kandidátů, než je 

přerozdělovaných křesel, se mezi těmito kandidáty může objevit soutěživost a kandidáti 

se různými způsoby budou snažit o zvýšení svých šancí na zvolení. Ovšem je důležité 

podotknout, a práce tuto možnost reflektuje, že soutěživost v celém kontextu může mít 

vícero podob, respektive pro tuto práci budou klíčové dvě podoby – soutěžení ve smyslu 

politického soupeření, kdy půjde primárně o vize a názory na rozvoj obce.  

Za druhé, soutěžení a zvyšování svých šancí na zvolení v kontextu toho, že tato soutěž 

nemá politický charakter. Nicméně obě podoby soutěžení mohou vykazovat znaky 

kampaně, přesto je cílem práce i tyto případné přístupy a motivy kampaně rozlišit. 

 

Kritéria výběru zkoumaných obcí 

Na počátku každého výzkumu vždy také stojí otázka, na základě jakých kritérií si zvolit 

výzkumný vzorek. Obzvláště jedná-li se o prostředí české komunální politiky, které se 

řadí v rámci evropské komparace k nejvíce fragmentovaným. Na našem území se nachází 

6 259 obcí, z čehož ve více než čtvrtině obcí žije méně 200 obyvatel. (Kulíšková 2017) 

Chceme-li při kvalitativním výzkumu dospět k uceleným a ke komplexním výsledkům, 

je nezbytné si ona kritéria zvolit správně. V případě této diplomové práce byla zvolena 

dvě hlavní kritéria, třetí kritérium je spíše marginálním. 

 

Zkoumaným vzorkem v této diplomové práci budou obce Jemnického mikroregionu, 

který se rozkládá především na území Kraje Vysočina, dále pak v Jihočeském kraji  



14 

a Jihomoravském kraji. Dále, už v samotném názvu této práce je uvedeno, že cílem 

výzkumu jsou malé obce. Autor práce se rozhodl soustředit na ty nejmenší obce – na obce 

do 500 obyvatel – i když si uvědomuje, že rozdíly ve výsledcích by i v případě zastoupení 

obcí například do 1 000 obyvatel mohly být totožné nebo přinejmenším podobné.  

Je nezbytné také zdůraznit, že cílem práce nebylo postihnout všechny obce, ale vybrat 

pouze reprezentativní vzorek obcí Jemnického mikroregionu, kdy je postupováno od těch 

nejméně osídlených směrem k obcím s větším počtem obyvatel. Takové obce ale zároveň 

musí splňovat druhé kritérium. 

 

Tím druhým kritériem je pluralitní uspořádání ve zkoumaných obcích Jemnického 

mikroregionu – pro analýzu byly vybrány pouze ty obce, v nichž v komunálních volbách 

v roce 2018 kandidovalo více kandidátů, než byl počet přerozdělovaných mandátů. 

Pluralitní charakter uspořádání obce totiž může vést k soutěživému prostředí, kdy se 

kandidáti mohou snažit určitými způsoby posílit své šance na zvolení, ale nemusí tomu 

tak samozřejmě být. I toto je předmětem výzkumu. 

 

Třetím a posledním kritériem zvolení právě Jemnického mikroregionu je mimo jiné 

skutečnost, že autor této práce pochází z daného mikroregionu, konkrétně z Jemnice,  

která je největším městem Jemnického mikroregionu a zároveň jeho centrem.  

Toto kritérium je důležité brát především jako pozitivní v tom směru, že autor práce  

je osobně seznámen se situací ve zkoumaných obcích a skutečnost, že pochází z tohoto 

mikroregionu byla pouze ku prospěchu v komunikaci se zástupci z daných obcí,  

s nimiž byly uskutečněny polostrukturované rozhovory. 

 

Na základě popsaných prvních dvou kritérií byly k detailní analýze vybrány následující 

obce, které splňovaly stanovená kritéria – Budkov, Kostníky4, Menhartice, Mladoňovice, 

Police, Rácovice, Třebelovice, Třebětice a Vratěnín.  

 

                                                           
4 V projektu diplomové práce byla původně obec Korolupy. Ovšem v době odevzdávání projektu 

diplomové práce ještě nebyly známy kandidátní listiny pro komunální volby 2018 a Korolupy nakonec 

stanovená kritéria nesplnila. Navzdory tomu, že kritéria byla při konání komunálních voleb v předchozích 

letech vždy splněna, a i autor této práce telefonicky hovořil na jaře roku 2018 s představiteli obce Korolupy 

o situaci ohledně nadcházejících voleb. Korolupy tak nakonec po konzultaci s vedoucím práce byly 

nahrazeny obcí Kostníky, které kritéria splňují. 
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Tabulka č. 1: Údaje o průběhu komunikace se zástupci obcí Jemnického mikroregionu 

Termín 

komunikace 
Oslovené obce Odpověděli Poznámky 

březen a duben 

2018 

Bačkovice, Budkov, 

Chotěbudice, 

Kdousov, Lomy, 

Lovčovice, Lubnice, 

Menhartice, 

Mladoňovice, 

Pálovice, Police, 

Rácovice, Radotice, 

Slavíkovice, Štěpkov, 

Třebelovice, Třebětice, 

Uherčice, Vratěnín, 

Vysočany 

odpovědi ze všech obcí 

– komunikace po 

telefonu, případně 

osobní setkání se 

starostou obce 

komunikace s obcemi, 

kde v minulosti 

kandidoval větší počet 

kandidátů, než bylo 

obsazovaných 

zastupitelských křesel. 

Zároveň byla 

zohledněna i velikost 

obce – do 500 obyvatel 

říjen a listopad 

2018 (po 

komunálních 

volbách) 

Budkov, Kostníky, 

Menhartice, 

Mladoňovice, Police, 

Rácovice, Třebelovice, 

Třebětice, Vratěnín 

odpovědi ze všech obcí 

– komunikace po 

telefonu, případně 

osobní setkání se 

starostou obce 

komunikace s obcemi, 

které splnila stanovená 

kritéria. V tomto 

období zjišťována 

ochota nově zvolených 

starostů k rozhovoru 

leden až březen 

2019 

Budkov, Kostníky, 

Menhartice, 

Mladoňovice, Police, 

Rácovice, Třebelovice, 

Třebětice, Vratěnín 

odpovědi ze všech obcí 

– osobní setkání 

období, v němž 

docházelo 

k samotnému 

uskutečnění rozhovorů 

s úspěšným  

a neúspěšným 

kandidátem z každé 

obce 

Zpracoval: Autor práce 
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Metodologie 

O předkládané diplomové práci můžeme hovořit jako o kvalitativním výzkumu,  

jehož hlavní metodou je využití jedinečné případové studie. Ta si klade za cíl poskytnout 

hlubší analýzu a porozumění dané problematiky, jež byla doposud v rámci české 

politologie spíše opomíjenou. Samotný výběr kvalitativního postupu lze v tomto případě 

považovat spíše za jeho přednost, poněvadž kvalitativní výzkum pomáhá k získání 

podrobného popisu a vhledu při výzkumu určitého fenoménu, umožňuje studovat 

procesy, dobře reaguje na místní podmínky a situace, a jeho záměrem je mimo jiné hledat 

lokální příčinné souvislosti. (Hendl 2012: 50) 

 

Dalším metodologickým postupem, s nímž je v práci pracováno, je deduktivní postup, 

kdy jsou nejprve představeny obecné koncepty a definice zkoumané problematiky,  

od nichž je poté směřováno ke konkrétním cílům, respektive bodům. Ty následně potvrdí, 

nebo naopak nepotvrdí dosavadní výzkumy. Těm se v českém komunálním prostředí 

věnuje například Václav Bubeníček, který přichází s tvrzením, že kampaně v malých 

municipalitách vypadají především tak, že jsou voliči informováni o tom, že se komunální 

volby vůbec uskuteční, a hlavně kdy. Nicméně v ojedinělých případech se pak můžeme 

v rámci předvolebních kampaní v malých obcích setkat i s volebními programy,  

a to především v municipalitách, v nichž dochází ke střetu mezi kandidáty, kdy střet je 

hlavně na úrovni osobní, nikoliv ideologické. 

 

Hlavní metodou sběru dat jsou polostrukturované rozhovory, které jsou vedeny vždy  

se dvěma kandidáty za každou obec z komunálních voleb 2018 v rámci Jemnického 

mikroregionu – jednak je osobní rozhovor uskutečněn s úspěšným kandidátem, a to s tím, 

který byl na ustavujícím zastupitelstvu v příslušné obci zvolen starostou, a jednak byl 

vybrán neúspěšný kandidát s nejmenším počtem preferenčních hlasů. Starostové obcí  

byli vybráni především z toho důvodu, že se ve většině případů jedná o kandidáty,  

kteří kandidovali opakovaně, ale také byli opakovaně voleni do funkce starosty,  

přesto se ne vždy jedná o kandidáta s nejvyšším počtem získaných preferenčních hlasů.  

Výběr starostů je tedy primárně motivován tím, že dobře znají prostředí a situaci v jejich 

obci, zároveň mohou poskytnout dlouhodobější srovnání. Pokud některý z oslovených 

kandidátů do obecního zastupitelstva rozhovor odmítl, postupuje autor práce tak,  

že namísto starosty dále oslovil místostarostu, a namísto kandidáta s nejmenším počtem 
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preferenčních hlasů oslovil neúspěšného kandidáta, který skončil v celkovém pořadí  

o pozici před tímto prvotně osloveným neúspěšným kandidátem atd. Důležité tak 

z metodologického hlediska bylo udržet prvotně stanovený koncept rozhovoru s jedním 

úspěšným a s jedním neúspěšným kandidátem, aby bylo případně možné porovnat,  

a i prokázat skutečnosti, které mohou mít vliv na (ne)úspěch kandidátova (ne)zvolení  

ve volbách. I proto bylo respondentům vycházeno maximálně vstříc, aby se tento 

nastavený koncept podařilo udržet. 

 

Kromě polostrukturovaných rozhovorů se práce opírá o kvalitativní analýzu úředních, 

veřejných a virtuálních dokumentů z jednotlivých obcí. Primárně se jedná o zápisy  

z jednání zastupitelstva obce, rady obcí ve zkoumaných případech zřízeny nejsou. 

Analýzy zápisů z jednání zastupitelstev poslouží k tomu, aby bylo zjevné a podložené, 

zda se občané-kandidáti účastní jednání zastupitelstva a například zde i aktivně vystupují, 

či nikoliv, což bude mimo jiné potvrzeno i na základě polostrukturovaného rozhovoru, 

kde jsou také otázky týkající se participace občanů-kandidátů – tedy i jejich zájmu  

o veřejné zasedání zastupitelstva obce. Analýza dokumentů tak bude spíše sekundárním 

zdrojem, pokud by bylo potřeba informace z polostrukturovaného rozhovoru doplnit  

i například zápisem z jednání zastupitelstva. Případně analyzované zápisy z jednání 

zastupitelstva obce budou pouze za poslední rok, v roce, kdy se konají komunální volby. 

Rok lze v tomto kontextu považovat za přiměřenou dobu k analýze, protože z pohledu 

kandidátů v malých obcích do konání voleb zbývá poměrně dlouhá doba. Cílem je zde 

především pozorovat, zda se s blížícími volbami mění aktivita občanů-kandidátů a jejich 

vystupování a prezentování (politických) názorů při formálních a veřejných jednáních.  

 V případě této diplomové práce se jedná o analýzy jednání zastupitelstva z roku 2018. 

 

Dalším nástrojem analýzy je monitoring médií a monitoring života v jednotlivých 

zkoumaných obcích. V případě monitoringu médií je primární pozornost soustředěna  

na obecní zpravodaj, který může v obci vycházet pravidelně, nebo může vycházet pouze 

před komunálními volbami. V obou případech je důležité sledovat situaci spojenou  

s komunálními volbami – informování o jejich termínu, informování o kandidátech,  

a to v obecné rovině, kdy jsou například pouze zveřejněna jména všech kandidátů  

na obecní vývěsce, ale také bude pozornost věnována tomu, zda jednotliví kandidáti 

například píší články do místního zpravodaje, případně o čem. Posledním zmiňovaným 

nástrojem je monitoring života v obcích, který se věnuje zapojení občanů-kandidátů  
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do veřejného života v obci v nepolitickém – spolkovém smyslu – například pořádání 

kulturních akcí, jejich participace v místních spolcích atp. Jak monitoring médií,  

tak monitoring života v obci pokrývá celé volební období 2014–2018. 

 

Kromě zmíněné deduktivní metody a analytických postupů je v práci využita  

i deskriptivní metoda, která dokresluje vztahy a vazby mezi občany, občany a kandidáty 

v jednotlivých obcí. Autor také pracuje s empirickými daty, a to primárně při zjišťování 

výsledků voleb v jednotlivých obcích a při práci s kandidátními listinami. Volební data 

jsou dostupná na internetových stránkách Českého statistického úřadu – volby.cz. 

 

Struktura práce a použité zdroje 

Předkládaná diplomová práce je rozdělena do třech hlavních částí, bez úvodu a závěru,  

na část teoretickou a empiricko-analytickou, po níž následuje kapitola, která shrnuje dílčí 

zjištění z jednotlivých zkoumaných obcí Jemnického mikroregionu. Práce odkazuje  

a je v ní pracováno s řadou různých monografií pocházejících od zahraničních i českých 

autorů z oblasti politologie a sociologie. Dále je pracováno se studiemi, odbornými 

články, lokálními a regionálními periodiky nebo obecními zpravodaji. V práci je použita 

i řada zdrojů a primárních pramenů – volební data z Českého statistického úřadu 

dostupných na webových stránkách a údaje poskytnuté přímo z řad samostatných 

zkoumaných obcí. Významným a cenným zdrojem celé práce je i vlastní šetření  

přímo v obcích – informace získané prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů. 

Rozhovory tvoří výrazný a důležitý základ zkoumané problematiky, nicméně nejsou 

jedinými zdroji při zpracovávání druhé – empiricko-analytické – kapitoly.  

Shrnující kapitola v závěrečné části práce kombinuje využití literatury, pramenů a zdrojů 

z teoretické a praktické části. 

 

První část práce tvoří teoretická reflexe a teoretické ukotvení zkoumané problematiky, 

v jehož úvodu je představena politická komunikace jakožto nejširší a nejobecnější pojem 

celé zkoumané problematiky. Dále je zde představen politický marketing a volební 

strategie. Všechny zmiňované pojmy souvisí s volebními kampaněmi, respektive na ně 

mohou mít vliv, a proto je potřeba v teoretické reflexi zmínit i je. V této části teoretické 

kapitoly pak je pracováno s koncepty například Pippy Norris, Davida Denvera nebo 

Gordona Handse. Tito autoři přicházejí s vlastními poznatky a závěry, které se zpravidla 
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obvykle vzájemně doplňují, byť ne úplně ve všem. I z toho důvodu, že podoby a vnímání 

volebních kampaní (politické komunikace jako takové) zabírá široké spektrum,  

nebyl zvolen vždy pouze jeden z autorů, ale více, aby teoretická reflexe v této diplomové 

práci dokázala postihnout celou řadu přístupů, které mohou s analýzou volebních 

kampaní v malých obcích souviset. Práce tak ve svém teoretickém vymezování postupuje  

od základních kontur směrem k hlavním cílům práce, a tím jsou volební kampaně 

v českém prostředí, respektive českém komunálním prostředí. Na tomto místě je ale také 

potřeba zdůraznit skutečnost, že ambicí práce není vyčerpávajícím způsobem popsat 

veškeré pojmy, které by se zkoumanou problematikou mohly souviset. K vymezení byly 

vybrány pouze takové pojmy, které mohou souviset s komunálním prostředím a rozsah 

jejich definování byl proveden s maximálním možným citlivým přístupem tak,  

aby dostatečně pokryl zkoumanou problematiku, ale zároveň nebyl zbytečně dlouhý. 

 

Teoretická část práce se následně od obecných konceptů přesouvá ke konkrétním bodům,  

jejíž podstatou je zanalyzovat dosavadní výzkumy využití volebních kampaní v českém 

prostředí, konkrétně v malých obcích, což je hlavní podstatou této diplomové práce. 

Z českých politologů se tomuto tématu věnuje například Eva Lebedová, Stanislav Balík, 

Pavel Šaradín, Jan Outlý, Václav Bubeníček nebo Jaroslav Čmejrek. Právě poslední  

dva zmínění autoři, kteří působí na České zemědělské univerzitě v Praze, se problematice 

volebních kampaní v malých obcích věnují ze všech zmíněných českých politologů 

nejvíce. I proto se analytická část této diplomové práce bude z velké části opírat o jejich 

dosavadní poznatky. 

 

Poslední část teoretické kapitoly se věnuje lokální demokracii v České republice 

s důrazem na specifika, který tento typ uspořádání s sebou přináší. Cílem této práce není 

detailně analyzovat veškerá specifika, ale pouze ta, která mohou mít souvislosti 

s volebními kampaněmi. V práci budou zmíněna primárně dvě hlavní specifika českého 

komunálního prostředí – kandidatura nezávislých kandidátů a sdružení nezávislých 

kandidátů, a nutnost těchto kandidujících subjektů sesbírat zákonem stanovený počet 

podpisů pro registraci jejich kandidátní listiny pro komunální volby v jejich obci.  

V obou těchto specificích české komunální politiky lze vidět prostor pro využití  

a uplatnění některých z nástrojů volební kampaně. 
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Druhá část práce se věnuje konkrétním případovým studiím – obci Budkov, Kostníky, 

Menhartice, Mladoňovice, Police, Rácovice, Třebelovice, Třebětice a Vratěnín.  

Každá jednotlivá případová studie tvoří samostatnou podkapitolu druhé kapitoly.  

Nejprve však v úvodu této části práce autor zmiňuje základní informace o Jemnickém 

mikroregionu a následně se tato kapitola věnuje zmiňovaným analyzovaným obcím. 

Vždy je představena politická situace a politický vývoj v jednotlivých obcích,  

včetně základních informací o obci. Pro účely této práce není nutné provádět  

dlouhodobá srovnání politické situace v obci, přesto budou zmíněny hlavní investiční 

akce, které se uskutečnily od roku 1990, aby bylo případně možné postihnout konfliktní 

linie v obci, pokud by v této souvislosti nějakým způsobem zasahovaly až do voleb v roce 

2018. Kromě politické situace a vývoje v jednotlivých obcích je v další části analyzována 

participace občanů v jejich obci – fungování místních spolků a (ne)zapojení kandidátů  

do jejich fungování a činnosti. Místní spolky mohou totiž generovat kandidáty  

do obecních zastupitelstev a zároveň mohou sloužit jako prostor, kde se neřeší pouze 

společenské a kulturní záležitosti, nýbrž také politický život týkající se rozvoje obce. 

Obecně se tato podkapitola zaměřuje na zjištění zapojení občanů-kandidátů do správy 

věcí veřejných. Závěrečnou a stěžejní částí této druhé části práce je výzkum toho,  

zda se ve zmíněných malých obcích můžeme setkat s prvky volebních kampaní,  

jež jsou popsány v teoretické kapitole. Mimo jiné jedním z výstupů této druhé kapitoly  

je porovnání situace v obcích, jestli lze sledovat rozdílná chování mezi občany-kandidáty 

v průběhu funkčního období a období před volbami do obecního zastupitelstva. 

 

V poslední třetí kapitole autor shrnuje dílčí závěry z druhé části práce, kdy jsou shrnuta  

a ucelena zjištěná data výzkumu. Pro větší přehlednost je tato kapitola mnohem více 

provázána i s grafickým zpracováním, kdy je textové zpracování doplněno tabulkami. 

Tato shrnující kapitola směřuje k závěru práce, ve kterém jsou potvrzeny, či naopak 

vyvráceny výzkumné otázky, včetně hypotézy. Zjištěné autorovy výsledky této práce jsou 

pak porovnány se závěry autorů, kteří se problematice volebních kampaní v malých 

obcích věnovali v předchozích letech. 
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1. Teoretická a konceptuální východiska 

 

1. 1. Definice základních pojmů 

Název práce obsahuje slovní spojení volební kampaně, nicméně se domnívám, že pokud 

chceme skutečně postihnout celou zkoumanou problematiku, je nezbytné se zmínit  

i o dalších pojmech, které s výzkumem v této práci souvisejí. Volební kampaně jsou  

totiž pouhým nástrojem, prostředkem komunikace mezi kandidátem a voličem.  

Chceme-li zachytit celý proces komunikace mezi kandidáty a voliči a umožnit tak 

uchopení výzkumu této práce v celé své maximální šíři, pak musíme hierarchicky 

postupovat od obecných pojmů a k těm konkrétním. 

 

1. 1. 1. Politická komunikace 

Zmíněným základem a předpokladem dobrého vztahu mezi kandidáty a voliči je jejich 

vzájemná komunikace, která probíhá v politické rovině. Politickou komunikaci můžeme 

označit za hlavní oblast, pod kterou spadají další pojmy jako je politický marketing, 

volební kampaně a s nimi související koncepty. Definovat politickou komunikaci,  

jakožto sociálně-vědní obor, může být ale problematické, jelikož existuje celá řada 

definicí. Také záleží na tom, jakým prizmatem na politickou komunikaci nahlížíme –  

zda pohledem sociologickým, ekonomickým, právním nebo politologickým atd.  

(Křeček 2013: 8) Pro účely této práce je s tímto pojmem pracováno v kontextu 

komunálních voleb, respektive volebních kampaní, tedy prizmatem politologickým. 

 

Podle americké politoložky Pippy Norris bychom mohli politickou komunikaci definovat 

jako „interaktivní, mnohavrstevnatý proces, v němž dochází k přenosu informací mezi 

politiky, zpravodajskými médii a veřejností...“ (Norris 2002) Důležité je zmínit,  

že přenos informací je obousměrný, dále vertikální a horizontální. O vertikálním přenosu 

informací hovoříme tehdy, když vládní instituce (političtí aktéři) komunikují směrem 

k občanům, ale také se o vertikální komunikaci jedná v případě, když přenos informací 

mezi aktéry probíhá opačným směrem – tedy, když občané komunikují s vládními 

institucemi (politickými aktéry). Nelze si ovšem představit, že by každý občan 

komunikoval s těmito institucemi a aktéry ve všech případech jednotlivě.  

Zde dostává prostor především veřejné mínění, které můžeme obecně definovat  

jako názor nebo postoj veřejnosti k určité společenské otázce. O horizontálním přenosu 
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informací pak hovoříme v okamžiku, když dochází ke vzájemné komunikaci mezi 

politickými aktéry. (Bradová 2005: 16) 

 

Hlavním cílem politické komunikace je ovlivňovat proces a výsledky vládnutí.  

Političtí aktéři k tomu využívají různé techniky a nástroje, jak společnost ovlivnit  

a dosáhnout vlastních cílů a zájmů. Techniky a nástroje komunikace mezi dvěma stranami 

se mění v průběhu času a v zájmu aktérů. Pokud chtějí uspět, je nutné se přizpůsobit 

změnám ve společnosti. Komunikace se měnila hlavně v závislosti na technologickém 

rozvoji a možnostech společnosti – od rozhlasového vysílání, přes stranický tisk, televizi,  

až do dnešní doby, kdy důležitou roli v komunikaci hrají například sociální sítě a internet 

jako takový.5 (Institut politického marketingu 2019) 

 

1. 1. 2. Politický marketing 

Již zmiňovaným pojmem, který je potřeba si vymezit, abychom dostali ucelený přehled, 

je politický marketing. Ve své podstatě se jedná o nástroj a způsob politické komunikace. 

Marketing ve svém obecném základu označuje „proces řízení, plánování, poznání, 

oceňování, propagování a šíření idejí, zboží a služeb, jehož výsledkem je uspokojení 

potřeb jedince i cílů organizace.“ (Wring 2002: 172) Z dané definice vyplývá,  

že marketing nemá základ v politice či v politologii, ale v ekonomii a je tedy mnohem 

starším vědním oborem, než je tomu v případě politického marketingu. Slovní spojení 

politický marketing se poprvé objevilo až v roce 1956 v článku amerického politologa 

Stanleyho Kelleyho – Professional Public Relations and Political Power. Kelley i další 

odborníci zabývající se politickým marketingem nicméně i nadále vycházejí ze základů 

běžného (tržního) marketingu. Pouze koncept není orientován na tržní prostředí,  

ale na prostředí politické. 

 

Marketing se ve svém tržním pojetí zabývá tím, jak se organizace chovají na trhu –  

jak rozumějí svým zákazníkům, jak vyvíjejí produkty, jak komunikují a jak své produkty 

distribuují. V případě politického marketingu se politoložka Jennifer Lees-Marshment 

pokusila o komplexní koncepci politického marketingu a na politický marketing se dívá 

jako na způsob myšlení politických aktérů pohledem toho, jak nahlížejí na potřeby  

                                                           
5 Historický vývoj politické komunikace, respektive vývoj volebních kampaní (nástrojů komunikace 

s voliči) je podrobněji zpracován v samostatné podkapitole, viz. Vývoj volebních kampaní. 
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a názory voličů a jak se v souvislosti s tím chovají. Klíčovým aspektem je to, co dělají: 

jejich výrobkem je v zásadě jejich politické chování a vystupování, které zahrnuje vedení, 

kandidáty, členy, politické symboly, činnost a také současnou i navrhovanou politiku. 

(Lees-Marshment in Šaradín 2007: 11) Za klíčové principy komplexního politického 

marketingu Lees-Marshment považuje6: 

 

1. Aplikace marketingu na veškeré chování politické organizace, nejen na komunikaci 

2. Užívání nejen marketingových pojmů, ale i postupů: produkt, orientace na prodej a trh, 

stejně jako direct mailing, cílený marketing a průzkum trhu 

3. Integrace politologické literatury do analýzy 

4. Upravení teorie marketingu tak, aby odpovídala odlišné povaze politiky 

5. Aplikace marketingu na chování všech politických organizací: zájmových skupin, 

vlády, veřejného sektoru, médií, parlamentu a místní samosprávy, politických stran 

 

Jak jsem v úvodu této podkapitoly uvedl, Kelley – zakladatel politického marketingu –  

a další výzkumníci vycházejí u politického marketingu ze základů běžného (tržního) 

marketingu. Na voliče proto bývá někdy pohlíženo jako na spotřebitele (konzumenty)  

a Lees-Marshment dokonce v této souvislosti uvádí, že „vzhledem ke stále konzumnější 

povaze veřejnosti je marketing uplatňován v nejrůznějších formách a ztělesňován širokým 

spektrem politických organizací.“ (Lees-Marshment in Šaradín: 22) Političtí aktéři proto 

hledají různé způsoby, jak voliče zaujmout. Avšak v silách a možnostech těchto aktérů 

již není pokrýt veškerou agendu samostatně, a proto dochází k využití služeb odborníků 

– dochází k profesionalizaci. Základem politického marketingu přesto nadále zůstává 

komunikace mezi politickými aktéry a voliči. V dnešní době už přesto nestačí 

komunikovat s voliči pouze před volbami, ale v průběhu celého volebního období,  

de facto být v každodenním kontaktu. To je mimo jiné způsobeno i tím, že cílem 

politických aktérů, pokud se jedná o aktéry působící na celostátní úrovni, již není pouze 

uspět na národní úrovni – ve volbách prvního řádu – ale také ve volbách ostatních  

(ve volbách do Evropského parlamentu, krajských nebo komunálních). Můžeme tedy 

pozorovat tendence pronikání politického marketingu i na nižší úrovně politiky.  

Avšak je nutné mít stále na paměti, že v případě pronikání politického marketingu  

                                                           
6 LEES-MARSHMENT, Jennifer. 2003. Political Marketing. Journal of Political Marketing 2 (1), (online), 

[cit. 2019-02-15]. Dostupné z: https://doi.org/10.1300/J199v02n01_01. 
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na nižší úrovně politiky může docházet k jisté deformaci od jeho původních vymezení, 

jelikož se zde uplatňuje celá řada faktorů, jež marketingové smýšlení modifikuje  

a dochází k odchylkám od původních definic a vnímání, oproti celonárodní úrovni. 

Faktory, které mohou měnit podobu politického marketingu, jsou například rozdílné 

volební systémy, sociální, kulturní nebo historické aspekty. (Bradová, Šaradín 2007: 34) 

 

A jak funguje politický marketing v praxi? Samotný marketingový proces se skládá  

ze čtyř částí – z organizace (političtí aktéři); z prostředí, které ovlivňuje jeho vývoj; 

z marketingové mixu, který rozvíjí; z politického trhu, v němž budou nástroje politického 

marketingu uplatňovány. (Tamtéž) V tento okamžik se taktéž hodí podotknout,  

že marketingový proces má velice blízko k volební strategii. Oba pojmy jsou úzce 

provázané a fungují na podobných principech. 

 

1. 1. 3. Volební strategie 

Jak bylo zmíněno, základním stavebním kamenem politického marketingu je také 

nastavení marketingové strategie, respektive volební strategie. Ta se opírá o tři základní 

a vzájemně provázané zdroje – analýzu nebo alespoň uvědomění si svých silných  

a slabých stránek, příležitostí a rizik; dále analýzu trhu a analýzu konkurence.  

(Šíma 2014: 15) Na základě těchto kritérií můžeme říci, že úvahy o volební strategii  

a případné užití volební strategie, včetně nástrojů politického marketingu, které jsou 

rozebrány níže, jsou charakteristické tím, že se jedná o cílevědomou a plánovanou 

činnost. Takové jednání tedy nevzniká spontánně, ba naopak. 

 

Bylo zmíněno, že je potřeba nejprve učinit analýzu sebe sama (samotného kandidáta),  

analýzu trhu a analýzu protikandidátů. Pokud bude kandidát nejprve zjišťovat své vlastní 

možnosti, zpravidla se nevyhne otázkám jako například, zda je dostatečně silným  

a zajímavým kandidátem pro voliče, jakým způsobem má komunikovat s voliči,  

nebo jak velký má rozpočet na svoji kampaň. Analýza kandidáta je pro kandidáta 

samotného důležitá hlavně z toho důvodu, aby dokázal pozitivně informovat o své vlastní 

osobě, případně o politickém subjektu, za nějž kandiduje. (Šíma 2014: 15–16) 

 

O analýze trhu hovoříme ve vztahu k voličům, kdy trh představují jednotliví voliči – 

elektorát. Politický trh tvoří odlišné skupiny voličů – stoupenci strany, nevyhranění voliči 

a stoupenci opozice. Mezi těmito skupinami se nejprve provede průzkum trhu, poté se 
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zahájí segmentace – rozhodne se o tom, jaké skupiny voličů se osloví (zacílení na voliče) 

a jaké strategie použije kandidát k posílení své pozice na trhu. Segmentace rozčlení trh 

do několika skupin s odlišnými potřebami, vlastnostmi a chováním. Tím se zjistí,  

jaké je složení voličů (např. věk, pohlaví, zaměstnání, sociální statut) a na základě toho 

si kandidát zvolí témata, která dokáží jednotlivé skupiny voličů zaujmout. Segmentace  

a průzkum trhu hraje důležitou roli při zacílení a oslovení voličů. (Bradová 2005: 63–68) 

 

Poslední částí volební strategie (marketingového procesu) je analýza konkurence.  

Analýza protikandidátů se provádí zejména proto, aby sami kandidáti dokázali například 

pohotově reagovat na své protikandidáty a jejich názory. Jeho podstatou je také hledání 

takových strategií a taktik, které by kandidátovi pomohli dosáhnout silnější pozice  

a určily výslednou, stabilní a výhradní pozici ve srovnání s ostatními kandidáty.  

Analýza konkurence představuje nejdůležitější část volební strategie, pokud chce 

kandidát ve volbách uspět a získat mandát. (Šíma 2014: 15–16) 

 

1. 1. 4. Kampaně 

Kampaně patří k základním a zároveň nejvíce využívaným nástrojům marketingu. 

V celém procesu politické komunikace zaujímají kampaně tedy daleko užší prostor. 

Taktéž, jako v předchozích případech, se jedná o interdisciplinární disciplínu,  

se kterou se dá pracovat různými způsoby, což souvisí mimo jiné s tím, že pojem  

kampaň se může vázat s dalšími přízvisky. Pro účely této práce bude hlavně pracováno 

s pojmem volební kampaň, kdy se občas můžeme setkat v této souvislosti i s pojmy jako 

je politická kampaň nebo volební agitace. Jedná se o totéž, tedy o synonyma,  

ale záleží především na citu, který z těchto pojmů použijeme, jelikož v nás mohou 

evokovat odlišné míry intenzity použité kampaně. (Politický slovník 2019) 

 

Hlavním cílem politických kampaní je ovlivnit proces a výsledky vládnutí – přesvědčit 

voliče, aby volili určitého kandidáta či obecně kandidující subjekt (nezávislého kandidáta, 

sdružení nezávislých kandidátů, politickou stranu či hnutí). Schmitt-Beck a Farrel ji 

definují jako „organizované komunikační úsilí zahrnující funkci jedné nebo více agentur 

(ať to jsou strany, kandidáti, vládní instituce nebo specifické zájmové organizace),  

které se snaží ovlivnit výsledek rozhodovacího procesu působením na veřejné mínění. 

Političtí aktéři vedou kampaně, protože věří, že podpora veřejnosti nebo alespoň určitých 

skupin veřejnosti jim pomůže propagovat jejich věc...“ (Schmitt-Beck, Farrel 2002: 3) 
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Kandidující subjekty se tak mohou snažit přesvědčovat voliče například pomocí 

billboardů, volebních novin doručovaných do schránek voličů, propagačních materiálů  

i kontaktní kampaně, kdy se s voliči setkávají osobně tváří v tvář při různých formálních 

i neformálních událostech. V posledních letech se volební kampaně odehrávají také  

ve virtuálním prostředí – na internetu a sociálních sítích – kde je možné zasáhnout daleko 

větší množství voličů, než je tomu právě při osobních (kontaktních) kampaních. 

(Politický slovník 2019) 

 

Volební kampaně hrají také v celém procesu výběru nových zástupců veřejností 

významnou roli, kdy se kandidáti snaží působit na voliče a zvrátit volební výsledky  

ve svůj prospěch. Jednou z mnoha funkcí samotných voleb je zajištění reprezentativnosti 

politických orgánů a umožnění participace občanů na politické rozhodování.  

Jsou to právě kampaně, které tomu napomáhají, aby byli voliči zapojeni do politického 

procesu.  V jejich rámci jsou voliči informováni o možnostech výběru a mobilizováni 

k účasti. Z tohoto pohledu jsou volby a volební boj především komunikačním procesem, 

ale také způsobem mobilizace občanů k podpoře politiků. Strany nebo kandidáti se snaží 

informovat voliče o svých politických cílech a současně je chtějí přesvědčit, že právě oni 

mohou nejlépe hájit jejich zájmy. (Bradová 2005: 9) 

 

Definovat volební kampaň ovšem můžeme různými způsoby, pro příklad zde uvádím 

další často užívané definice. Pippa Norris hovoří o volební kampani jako o „organizované 

snaze informovat, přesvědčovat a mobilizovat.“ (Norris 2002) Vlastní pohled  

na problematiku volebních kampaní nabízejí také například David Denver a Gordon 

Hands, kteří ji vymezují ve vztahu k voličům a podle nich mají kampaně čtyři hlavní cíle 

– informovat, přesvědčit, mobilizovat a posílit stávající podporu. Kandidáti informují 

voliče například o termínu voleb, o kandidátech, o politickém programu anebo cílech, 

kterých chtějí dosáhnout. V případě přesvědčování voličů je cílem, aby voliči kandidáta 

nebo obecně kandidující subjekt podpořili. Přesvědčování probíhá různými způsoby,  

od roznosu volebních letáků, přes volební mítinky a setkávání s občany, až po propagaci 

v televizi, tisku nebo na internetu. (Denver, Hands 2001: 71–72) Propagaci můžeme 

podle Dominica Wringa rozdělit do dvou složek – na placenou a neplacenou.  

Placené prostředky zahrnují např. reklamu, politický plakát, billboardy, tištěnou inzerci  

a v některých zemích i volební spoty v televizi a rozhlase. Dále sem patří agitace 

prostřednictvím direct mailů, telefonu, ale také sem patří příprava stranických hesel, 
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volebních materiálů nebo webových stránek. Neplacené prostředky reprezentují 

informace v tisku o určité straně, které si ale politická strana sama nevyžádala.  

Je to také zviditelnění stran a kandidátů na různých tiskových konferencích,  

oficiálních příležitostech apod. (Wring 2002: 178–179) 

 

Dalším zmíněným cílem kampaně podle Denvera a Handse je mobilizace voličů. 

Primárně se jedná o zajištění účasti ve volbách v obecném měřítku, v ideálním případě 

můžeme hovořit o mobilizaci kandidátových voličů a stoupenců, kteří půjdou k volbám 

a odevzdají hlas právě jemu. Posledním cílem kampaně je posílení stávající podpory,  

kdy se kandidující subjekty snaží posílit a upevnit podporu svých stoupenců a svoji pozici 

na politickém trhu. (Denver a Hands 2001: 71–72) 

 

1. 1. 4. 1. Vývoj volebních kampaní 

V předchozí části o kampaních byly již zmíněny některé prvky a nástroje kampaní,  

které mohou kandidáti ke své vlastní propagaci použít. V této podkapitole je učiněn 

alespoň krátký historický přehled toho, jak se volební kampaně vyvíjely v čase.  

Vývojem volebních kampaní se zabývá například politoložka Pippa Norris, když rozlišuje 

období premoderní, moderní a postmoderní. 

 

Premoderní kampaně se objevovaly od 19. století, kdy došlo k rozšíření všeobecného 

volebního práva, což mělo dopad na vznik prvních politických stran – stran masových. 

Vznik politických stran s sebou přinesl prostor pro politickou soutěž. Kampaně tohoto 

typu se vyznačovaly krátkým trváním, probíhaly zpravidla pouze těsně před volbami. 

Podoby kampaní byly u většiny politiků v tomto období velmi podobné – dominovaly 

lokální politické mítinky, na nichž kandidát osobně hovořil s voliči, kde jim představoval 

svůj, popřípadě stranický program. Celá kampaň, její realizace a průběh, probíhala 

obvykle pod patronátem jedné osoby – místního stranického lídra, který měl okolo sebe 

malý počet stranických kolegů. K šíření politických názorů kandidáti využívali stranické 

noviny, plakáty a nástrojem pro komunikaci se širším okruhem voličů (bez přímé zpětné 

vazby) se později stalo rozhlasové vysílání. (Bradová 2005: 50–52) 

 

Navazujícím druhým typem kampaní jsou kampaně moderní. Zlomovým okamžikem  

pro začátek označení tohoto období byl nástup nového komunikačního média –  

televize – a z hlediska stranického uspořádání pak postupný úpadek masových stran,  
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které byly nahrazeny catch-all stranami. Komunikace mezi voliči a politiky byla v té době 

spíše rozvolněná, i proto bylo nutné hledat nové způsoby, jak zůstat s voliči v kontaktu. 

Prostředí se stávalo stále dynamičtější a v silách politiků už nebylo, aby dokázali 

komunikaci s občany-voliči připravovat a realizovat vlastními silami. Proto docházelo 

k profesionalizaci kampaní, kdy strany (politici) využívaly služeb mimostranických 

dobrovolníků a odborníků – najímaly si externí poradce a konzultanty. Volební kampaně 

měly také delší průběh, už se nejednalo pouze o období těsně před volbami, ale obvykle 

o celý rok, kdy se volby konaly.  Kampaně pak vrcholily několik málo dní před konáním 

voleb, kdy byly zveřejňovány poslední předvolební průzkumy, které jinak od 50. let  

20. století vycházely v pravidelných intervalech. Předvolební průzkumy byly dalším 

výrazným prvkem, jenž byl typický pro období moderních kampaní. Cíle kandidátů 

zůstávaly nicméně stejné – informovat a mobilizovat voliče – ovšem volily se k tomu 

nové prostředky, kdy si kandidáti dobře uvědomovali, že pokud chtějí oslovit velké masy 

potencionálních voličů, je potřeba se tomu přizpůsobit. V zájmu kandidátů proto bylo 

zúčastnit se večerního vysílání v televizi, kdy u televizních přijímačů sedělo nejvíce lidí. 

(Bradová 2005: 52–54) Politici se přizpůsobovali a dodnes přizpůsobují návykům 

společnosti. Taktéž postupně docházelo ke sbližování politiky a marketingu. 

 

Prozatím posledním vývojovým stupněm jsou postmoderní kampaně. Ty se objevují  

na počátku 90. let 20. století, kdy dochází k pronikání dalšího komunikačního média  

do veřejného prostoru – internetu. Politici mohou s voliči komunikovat prostřednictvím 

sociálních sítí, internetových stránek nebo skrze elektronickou poštu, která jim umožňuje 

i získání zpětné vazby ze strany voličů, aniž by se museli setkat osobně. Politické strany 

a kandidáti ale v tomto období využívají vícero komunikačních kanálů. Nadále se snaží 

působit na voliče prostřednictvím televizního vysílání, to ovšem oproti předchozímu 

období dostává nový rozměr. Televize nyní umožňují politikům být téměř 24 hodin denně 

na obrazovce, což je mimo jiné způsobeno nárůstem počtu zpravodajských televizních 

stanic, jejichž cílem je bezprostředně a okamžitě informovat občany o dění. Politikům tak 

umožňuje, aby vyjádřili vlastní stanoviska k aktuální problematice a zpravidla už nechodí 

do televize pouze před volbami, aby zde voličům představili své hlavní body z programu. 

V rámci informovanosti veřejnosti také zpravodajská média přicházejí s předvolebními 

průzkumy a průzkumy veřejného mínění, které tak nadále tvoří významný prvek.  

Také tím, jak se politici snaží být s voliči v každodenním a časově neohraničeném styku, 

bývá období postmoderní kampaně označováno za období permanentní volební kampaně. 
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Situace politiky nutí k najímání si dalších externích poradců, konzultantů a pracovníků, 

aby bylo možné veškerou agendu zvládat. Tato skutečnost samozřejmě vede k výraznému 

navyšování výdajů na volební kampaně. Kromě permanentní kampaně se v období 

postmoderním daleko častěji setkáváme s negativní kampaní. Jejím cílem není pozitivně 

informovat o kandidátovi nebo jeho programu, ale naopak je její snahou útočit a poškodit 

svého protikandidáta v očích voličů. V obecném měřítku také dochází k prolínání 

předchozích dvou typů kampaní – premoderní a moderní – jejich některých nástrojů. 

V období postmoderní kampaně se i nadále zachovává profesionální pojetí kampaně, 

které se ale od celonárodní koordinované strategie navrací zpět k decentralizovanému 

pojetí, a to například skrze lokální politické mítinky. (Bradová 2005: 54–56) 

 

1. 1. 4. 2. Pozitivní kampaň 

Při popisu vývoje volebních kampaní, zejména pak v souvislosti s premoderní kampaní,  

jsem poznamenal, že kampaň může mít vícero přívlastků, které ovlivňují samotný 

charakter kampaně. Můžeme rozlišovat mezi pozitivní a negativní kampaní.  

Pozitivní kampaň byla popsána v širším měřítku v rámci celé podkapitoly věnující  

se kampaním. Proto už tedy pouze pro shrnutí uvádím, že pozitivní kampaň se vyznačuje 

pozitivním informováním o kandidátovi. Kandidát veřejně a kladně prezentuje  

a propaguje svoji osobu, svůj volební program a nevymezuje se negativně vůči ostatním 

kandidátům, a to jak vůči jejich volebnímu programu, tak také vůči osobě protikandidáta 

jako takového. 

 

1. 1. 4. 3. Negativní kampaň 

Naproti tomu se můžeme setkat s negativní kampaní. Vymezení tohoto pojmu je 

problematické, jelikož opět existuje vícero intepretací, a také může záviset na citu 

vnímání negativity – to, co může být pro jednoho přijatelné, nemusí být přijatelné  

pro druhého. I samotní autoři, kteří se této problematice věnují, nenacházejí ve většině 

případů shodu. Například John G. Geer považuje za negativitu jakoukoliv kritiku,  

kterou během volební kampaně vznese jeden kandidát proti druhému. (John G.  

Geer 2006: 23) Cílem takové kampaně je kritika soupeře než jeho propagace a poukázání  

na jeho negativní stránky, a to buď v rovině osobní, tak i v rovině jeho programu  

a politických názorů. Kandidát, který využívá negativní kampaň se především snaží svého 

politického konkurenta v očích voličů poškodit. (Kaid 2000: 157) 
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Negativní kampaň se může ubírat směrem politickým nebo osobním. V prvním případě 

se vymezování vůči kandidátovi soustředí na jeho politickou činnost, volební program  

a jeho postoje, případně na celý politický subjekt, za nějž kandiduje. V rovině osobní  

pak negativita směřuje především vůči image kandidáta – na jeho osobní život, 

náboženské vyznání, sexuální život, členy rodiny, současná a popřípadě minulá 

manželství, rodinný stav apod. V této souvislosti je důležité zmínit, že veřejnost  

je zpravidla daleko tolerantnější k negativní reklamě zaměřené na program než k osobním 

výpadům vůči oponentovi. (Bradová 2008: 31–32) 

 

Kořeny negativních kampaní sahají stejně jako pozitivní kampaně až do 19. století.  

Avšak v té době nelze hovořit o tom, že by se jednalo o plánovanou a systematickou 

činnost. Spíše bychom mohli říci, že se jednalo o příležitostné útočné slovní výpady 

politiků a vymezování se vůči ostatním kandidátům se neslo v osobní rovině –  

například vykreslování protikandidátů jako opilců či sukničkářů, případně útočení  

na kandidátovo náboženské vyznání. O cíleném plánování negativních kampaní můžeme 

hovořit až v souvislosti s nástupem masových sdělovacích prostředků, s technologickými 

vymoženostmi se pak mění podoba a intenzita kampaní, jelikož masové sdělovací 

prostředky dokáží daleko efektivněji působit na emoce voličů. (Johnson-Cartee  

a Copeland 1991: 151) Za první negativní útočnou televizní reklamu je pak  

považován spot Estese Kefauvera použitý proti prezidentskému kandidátovi v USA 

Dwightu Eisenhowerovi v roce 1952. Od tohoto roku se v amerických televizních 

předvolebních spotech vždy objevuje určité procento negativity, které v podstatě 

s každými dalšími volbami narůstá. Oproti tomu zkušenosti s intenzivní negativní 

kampaní v České republice nejsou zase tak veliké, poprvé se tak stalo ve sněmovních 

volbách v roce 2006.7 (Bradová 2008: 9–15) Využití negativní kampaně bývá ve většině 

případů účinné a efektivní, jelikož ji voliči vnímají intenzivněji než běžnou pozitivní 

kampaň a lépe si negativní reklamu pamatují. Na druhou stranu významné procento 

voličů negativní kampaň odmítá. Dopady negativní kampaně tak mohou být různé  

                                                           
7 Negativní kampaň byla pro sněmovní volby 2006 naprosto typickou. Působila hlavně mezi ČSSD a ODS, 

ale začaly ji používat i ostatní strany. ODS představila celkem tři předvolební spoty s Indianem Jonesem. 

Spoty jsou natočeny zcela negativně, podbarveny děsivou hudbou a jsou namířeny zejména proti levicovým 

ČSSD a KSČM. ČSSD zase vytvořila kampaň „ODS mínus“, která reagovala na opačný název oficiální 

kampaně ODS. ČSSD v kampani kritizovala volební sliby ODS a upozorňovala na rizika spojená s jejich 

naplněním. (Kubný 2015) 
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a záleží také na dalších faktorech, například na prostředí, ve kterém se využívá. Nejčastěji 

se zmiňují následující situace, které mohou v souvislosti s negativní kampaní nastat: 

 

Bumerangový účinek – negativní reklama vyvolává více negativních pocitů směrem 

k zadavateli než vůči kandidátovi, na něhož je reklama (anti-reklama) namířena.  

Reklama použitá proti politickému soupeři se tak paradoxně otočí jako bumerang  

na samotného zadavatele. (Bradová 2008: 28) 

 

Syndrom oběti – použitá reklama vyvolá u voličů dojem neférovosti a vzbudí u nich 

spíše pozitivní pocity vůči napadenému kandidátovi, v očích voličů bude napadený 

kandidát budit dojem oběti útoku, to znamená. že užitá reklama má pro zadavatele  

opět kontraproduktivní účinek. (Tamtéž) 

 

Dvojnásobně poškozující účinek – negativní reklama vyvolá negativní pocity  

jak směrem k soupeři, tak k zadavateli / sponzorovi reklamy. (Tamtéž) 

 

1. 2. Volební kampaně v českém komunálním prostředí 

Volební kampaní se v českém prostředí rozumí jakákoliv propagace kandidujícího 

subjektu nebo volební agitace ve prospěch tohoto subjektu, zejména veřejné oznámení 

určené na jeho podporu anebo sloužící v jeho prospěch, včetně jakékoliv doprovodné 

akce, za které se poskytne nebo obvykle poskytuje úplata. (§ 16 zákona č. 247/1995 Sb.) 

Pro komunální volby pak jsou konkrétní požadavky spjaté s volebními kampaněmi 

obsaženy v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí, kdy podle tohoto ustanovení může 

starosta vyhradit plochu pro vylepení plakátů, a to nejméně 16 dnů přede dnem voleb  

s tím, že možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících 

volebních stran a obec tyto výlepní plochy poskytne kandidujícím subjektům bezúplatně. 

Dále v době počínající třetím dnem přede dnem voleb a končící ukončením hlasování 

nesmějí být žádným způsobem zveřejňovány výsledky předvolebních a volebních 

průzkumů. Ve dny voleb je v objektu, v němž je umístěna volební místnost a v jeho 

bezprostředním okolí, zakázána volební agitace a propagace pro volební strany  

i nezávislých kandidátů. (§ 30 zákona č. 491/2001 Sb.)  
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Právní úprava volebních kampaní na komunální úrovni je v tomto směru daleko volnější, 

než je tomu v případě jiných typech voleb v České republice. Ten hlavní rozdíl mezi 

těmito druhy voleb je zejména v tom, že kandidující subjekty nemusí ve volbách  

do obecního zastupitelstva zřizovat transparentní účet. Je to dáno zejména tím,  

že v komunálních volbách převažují mezi kandidujícími subjekty nezávislí kandidáti 

nebo sdružení nezávislých kandidátů, pro které by tento požadavek mohl představovat 

přílišnou zátěž a mohlo by je to odradit od jejich účasti a kandidatury ve volbách.  

(Kuk 2018; Ministerstvo vnitra ČR 2018) Ovšem případné právní úpravy financování  

a vedení volebních kampaní ve volbách do obecního zastupitelstva by byly problematické 

i podle člena Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí  

Jana Outlého, a to především z praktického hlediska. „Když tu máte 6250 zastupitelstev 

a desítky tisíc kandidujících subjektů, je potenciál zastropování kampaní dost omezený. 

Je také otázka, jak to udělat prakticky, jedná se o více než šest tisíc samostatných 

volebních systémů s různou rozlohou a počtem obyvatel.“ (Outlý 2018) 

 

Vraťme se nyní z technického (právního) vymezení volebních kampaní zpět 

k akademickým pracím a výzkumům. V předchozí části teoretické kapitoly byly 

představeny pojmy, se kterými se při výzkumu volebních kampaní můžeme setkat. 

Definice těchto pojmů jsou v prvé řadě koncipovány na národní úroveň – pro volby 

prvního řádu – kterým je při výzkumu volebních kampaní věnována největší pozornost. 

Nejinak je tomu právě i v případě české politologie. Řada českých politologů se zabývá 

volebními kampaněmi na národní úrovni, mezi nimi například Eva Lebedová  

nebo Pavel Šaradín. Oba dva se věnují spíše obecným konceptům fungování volebních 

kampaní a politické komunikaci, příležitostně se také věnují případovým studiím 

kampaní ze zahraničí nebo českému prostředí. V případě českého prostředí se jejich 

pozornost opět soustředí primárně na národní úroveň, na krajskou úroveň nebo na města, 

nikoliv na malé obce. 

 

Autorů, kteří se pak věnují komunálnímu prostředí a zmiňují se alespoň částečně,  

byť ne třeba nijak do hloubky, o kampaních před volbami do obecního zastupitelstva,  

je kromě již dvou zmiňovaných politologů Lebedové a Šaradína několik. Tito autoři  

na průběh volebních kampaní v komunálních volbách pohlížejí různými směry, což záleží 

na tom, jak početně osídleným velkým obcím se věnují. Pokud se autoři věnují větším 

obcím, kde ve volbách kandidují místní organizace parlamentních stran nebo tam,  
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kde se voliči nedokáží osobně identifikovat s jednotlivými kandidáty, protože je neznají 

z osobního kontaktu, otevírá se prostor pro ideologizaci. Podle Vladimíry Dvořákové 

nebo Pavla Šaradína v této souvislosti dochází k tomu, že k sebe-odlišení využívají 

kandidující strany v kampani i celostátní témata. (Dvořáková, Šaradín 2010)  

 

Nicméně v českém prostředí převažují obce, které bychom mohli definovat jako malé8, 

kdy se můžeme setkat s celou řadou případových studiích věnujících se právě 

komunálním volbám ve vybraných obcích, které se zmiňují o volebních kampaních. 

Jedním z autorů, který se pokusil o konceptualizaci volebních kampaní v malých obcích 

je Václav Bubeníček. Podle Bubeníčka z dosavadních výzkumů vyplývá, že předvolební 

kampaně v některých malých obcích mají především informativní charakter. To znamená,  

že kandidát nepropaguje sám sebe ani politický subjekt, za nějž kandiduje, stejně tak  

i nepřesvědčuje voliče, aby volili jeho osobu či některého z jiných kandidátů. 

Informativní kampaň je pak tedy nejčastěji ztělesněna pouhým zveřejněním jmen všech 

kandidátů na vývěsce obecního úřadu. (Bubeníček 2006: 741–743) Obecně je ale také 

důvodem užití informativní kampaně většinou prezentace určitého zájmu před širší 

veřejností, které mohou mít za cíl předcházení nedorozumění, desinterpretacím  

a rozptylování negativního veřejného vnímání. Mezi nejčastější techniky a nástroje 

používané v rámci informativní kampaně patří inzeráty a reklama v médiích, 

organizovaná setkání a semináře s odborníky, kampaně pořádané přímo institucí (obcí) 

apod. (Vymětal in Laboutková, Müller 2010: 17–22) Informativní kampaň lze také spojit 

s tím, že obecně komunální politika bývá považována za nepolitickou a spíše technicistní, 

jakožto i předvolební období může mít technicistní ráz, pokud jsou v této době  

před volbami prezentovány pouze návody a poučky pro voliče, jak volit. (Rojčík in Balík 

2003: 35) Přesto se i v malých obcích můžeme setkat s konfliktními liniemi, které mohou 

mít dopad na přítomnost předvolební kampaně. Avšak je důležité podotknout,  

že se nejedná o ideologické rozpory, ale pouze o rozpory ideové. To znamená, že můžeme 

mimo jiné pozorovat podobný pohled na řešení problémů v komunální politice  

u kandidátů napříč jednotlivými kandidátními listinami. (Balík, Smolková 2018: 207; 

srov. Balík 2009: 217) 

 

                                                           
8 Malým obcím v České republice a jejím specifikům se věnuje následující podkapitola,  

viz. Charakteristika malých obcí v ČR. 
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Jako jeden z příkladů užití volební kampaně a s tím spojených nástrojů bychom mohli 

pro příklad uvést obec Doubice v roce 2010. „Napjatá situace v obci vedla k realizaci 

volebních kampaní, které by se prakticky daly přirovnat ke kampaním známým spíše 

z větších obcí. Všechna SNK měla sestavený volební program, distribuovala volební 

letáky, umístila prezentaci svých kandidátů na webu obce a organizovala předvolební 

mítinky.“ (Bubeníček, Čmejrek, Čopík 2010: 134) V malých obcích se nicméně podle 

Bubeníčka můžeme setkat s volebními programy a dalšími nástroji kampaní velice zřídka. 

A pokud se přeci jenom například volební programy v malé obci objeví, nenabízejí 

zpravidla rozdílný obsah. Jednak jsou rozpory v otázkách místního rozvoje v malých 

obcích ojedinělé a jednak jsou možnosti obce velice omezené, primárně po stránce 

finanční. Volební programy a jiné formy propagace nezávislého kandidáta či sdružení 

nezávislých kandidátů tak opět případně plní spíše informativní funkci, kdy jsou občané 

souhrnně informováni o realizovaných projektech a jsou jim představeny budoucí plány 

rozvoje obce. (Bubeníček 2006: 741–743) 

 

Co ovšem může výrazným způsobem ovlivnit fungování v obci, je změna ve vedení obce, 

kdy se například většina stávajících zastupitelů rozhodne již v následujících volbách 

nekandidovat nebo starosta obce předem deklaruje, že již případně nemá zájem ve své 

funkci po volbách pokračovat, pokud by byl zvolen, jestliže se vůbec voleb jako takových 

zúčastní. Tento stav může mít nejenom pozitivní dopad na volební účast, kdy může dojít 

k jejímu zvýšení, ale také se zde otevírá prostor pro kandidáty, kteří usilují o dané posty, 

aby se případně nějakým způsobem snažili před volbami zvýšit své šance na zvolení. 

(Bubeníček, Čmejrek, Čopík 2010: 81–82) V tomto směru je zajímavé si povšimnout 

diskusí, které se vedou v souvislosti s úvahami o zavedení přímé volby starostů  

v České republice, kdy například Lukáš Rothanzl zmiňuje, že „existují obavy z účelového 

odvolání starosty, protože součástí takové kampaně za jeho odvolání mohou být 

dezinformace a zkreslené informace.“ (Rothanzl 2008) Petr Jüptner na tento argument 

reaguje tím, že „se jedná o zastaralý a triviální argument, jelikož dezinformace  

a zkreslování skutečností provázejí většinu volebních kampaní.“ (Jüptner 2009: 312) 

 

Rozdílné pohledy na rozvoj obce a změny ve vedení obce jsou hlavními politickými 

konfliktními liniemi, které se mohou promítnout i do případné volební kampaně.  

Případné rozepře uvnitř místní komunity v malé obci pak můžeme hledat především 

v mimopolitických otázkách, z nichž dominují převážně mezilidské vztahy mezi 
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představiteli místní politické elity. Kampaně se tak snadno mohou přenést do roviny 

osobní. Avšak vymezování se kandidátů vůči sobě může mít negativní dopad v tom 

směru, že může dojít k sociálnímu vyloučení kandidáta-jedince z místní komunity. 

(Bubeníček 2006: 741–743) Prostředí malé obce s sebou přináší to, že se lidé navzájem 

zpravidla znají – důležitým faktorem tak v tomto směru zůstává dobrá pověst kandidáta, 

který dokáže komunikovat se všemi obyvateli. (Hoffman 2014) I proto se v těchto 

velikostních obcích můžeme zpravidla setkat s neutrálně vedenými volebními 

kampaněmi, jež směřují k širokému konsenzu mezi kandidáty. Dosavadní výzkumy také 

dokládají, že útočné negativní kampaně se využívají pouze v ojedinělých případech  

a jsou spíše výjimkou. (Bubeníček 2006: 741–743) 

 

Volební kampaně mohou plnit kromě informativní funkce funkci mobilizační,  

avšak podle Bubeníčka tomu tak v případě nejmenších obcích není. „Výzkum prokázal,  

že průměrná volební účast se v nejmenších obcích pohybuje kolem osmdesáti procent,  

a to i v obcích, kde počet kandidátů nepřesahuje počet volených zastupitelů a výsledky 

voleb jsou tedy již předem známé. Vnitřní stimul k účasti u voleb v obcích, kde se často 

ani nevyskytují žádné předvolební aktivity, lze tedy spíše hledat v samotné provázanosti 

lokální sociální sítě.“ (Bubeníček 2006: 742) Sociálně sítě a vztahy uvnitř místní 

komunity představují významný faktor ve volebním výsledku, důležitou roli hraje  

i známost kandidáta a osobní sympatie k němu. I proto by se případné nástroje politického 

marketingu, formy a podoby volebních kampaní, či zjednodušeně řešeno přesvědčovací 

techniky nemusely ve výsledku setkat s požadovaným efektem. „Obecně podle 

politologů platí, že v nejmenších obcích sebelepší kampaň moc nepomůže, když má 

kandidát špatné vztahy se sousedy. Čím menší vesnice, tím je kampaň pro toho, kdo dobře 

vychází s obyvateli regionu, jednodušší.“ (Frouzová, Pokorný 2018) Navíc je zde také 

riziko, že případný pokus o vedení kampaně by voliči nemuseli přijmout pozitivně, 

protože by kampaň působila spíše směšně a kandidátovi by mohla uškodit.  

Nejčastěji se v této souvislosti totiž objevují slova jako amatérismus či neprofesionalita9. 

To souvisí s tím, že si kandidáti nemohou finančně dovolit zaplatit profesionála  

                                                           
9 FROUZOVÁ, Kateřina a Marek POKORNÝ. 2018. Raper Vokřál a lídr ČSSD v popelnici.  

Komunální volby jako "laboratoř bizarnosti". aktuálně.cz (online), [cit. 2019-04-15]. Dostupné z: 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/rapper-vokral-a-lidr-cssd-v-popelnici-komunalni-volby-jako-

l/r~99130b26c01d11e8b295ac1f6b220ee8/. 
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nebo odborníka na politický marketing a rozhodnou se vést kampaň na základě vlastních 

dovedností a možností. (Tamtéž) 

 

Na jedné straně tak můžeme vidět, že malé obce fungují především na základě dobrých 

mezilidských vztahů, u nichž by se na první pohled mohlo zdát, že život v nich není 

spojen v žádném případě s politikou, na druhé straně zde ale máme volby jako takové,  

jež s politikou souvisí. U voleb je důležité si povšimnout několika kritérií,  

přičemž zjednodušeně řečeno vše začíná u podob kandidátních listin. Bubeníček přichází 

s typologií obcí podle modelu sestavování kandidátních listin, z nichž lze vyčíst možnou 

úroveň a podobu volebního souboje. Hlavními kritérii jsou formát stranického systému 

(pluralitní / nepluralitní) a charakter volebního souboje o voličské hlasy (míra rivality). 

 

Bubeníček rozlišuje čtyři případové situace na základě výše zmíněných kritériích,  

které jsou důležité pro určení podoby lokálních volebních kampaní a jejich charakteru: 

 

1. Nepluralitní systém a kooperativní model – do této kategorie spadají obce,  

v nichž kandiduje pouze jeden volební subjekt a počet kandidátů nepřesahuje počet 

obsazovaných zastupitelských křesel. Výsledky voleb jsou dopředu známé, jelikož jsou 

zvoleni všichni kandidáti. Volební kampaň zde víceméně neprobíhá, pouze se může 

jednat o náborovou kampaň, aby došlo k náboru nových zastupitelů (osob, které by se 

chtěli podílet na správě obce) nebo mají kampaně čistě informativní podobu –  

zveřejnění jmen kandidátů na obecní vývěsce. (Bubeníček 2006: 748–749) 

 

2. Nepluralitní systém a nekooperativní model – jedná se o obce, kde panuje trvalý 

nezájem místních obyvatel o lokální politiku a správu obce. Tento stav ohrožuje 

samotnou existenci obce a většinou se jedná o poslední vývojové stádium, než dojde 

k zániku takové obce nebo jejímu připojení k sousední obci. Jedním z důvodů tohoto 

stavu je konání opakovaných či dodatečných voleb, kdy se řádných voleb neúčastní  

ani potřebný minimální počet kandidátů. Předvolební aktivity jsou minimalizovány pouze 

na vytvoření alespoň nějaké kandidátní listiny a v tomto případě nemůžeme hovořit  

o žádné podobě volební kampaně. (Tamtéž) 
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Tabulka 2: Kampaně v malých obcích s nepluralitním systémem 

Kooperativní model Nekooperativní model 

kandidatura jednoho volebního subjektu nezájem občanů kandidovat 

počet kandidátů nepřesahuje počet 

přerozdělovaných mandátů 

počet kandidátů obvykle ani nedosahuje 

minimálního zákonného počtu volených 

zastupitelů, tj. 5 zastupitelů 

výsledky voleb známé dopředu,  

jelikož jsou zvoleni všichni kandidáti 

výsledky voleb známé dopředu, pokud se 

podaří sehnat dostatečný počet 

kandidátů, aby se mohly volby vůbec 

uskutečnit. V opačném případě se volby 

nekonají 

volební kampaň spíše neexistuje, 

maximálně náborová kampaň kandidátů 

do zastupitelstva obce 

žádná volební kampaň neexistuje, 

maximálně náborová kampaň kandidátů 

do zastupitelstva obce 

informativní kampaň – zveřejnění jmen 

kandidátů na vývěsce obecního úřadu  

a termínu voleb 

podaří-li se sehnat dostatečný počet 

kandidátů, aby se volby mohly 

uskutečnit, pak se zde setkáváme 

s informativní kampaní – zveřejnění 

jmen kandidátů na vývěsce obecního 

úřadu a termínu voleb 

Zdroj: Zpracoval autor dle Bubeníčka, (Bubeníček 2006: 748–751) 

 

3. Pluralitní systém a koordinovaný model – v těchto obcích kandiduje vyšší počet 

uchazečů, než je obsazovaných zastupitelských míst, přesto podoba volebního souboje je 

umírněná. Nejedná se o soutěživý typ, rivalita mezi kandidáty prakticky neexistuje. 

V předvolebním období kandidáti vzájemně spolupracují, například tím, že stávající 

zastupitelé zveřejní na vývěsce obecního úřadu výzvu pro případné zájemce  

o kandidaturu. Pokud se přihlásí vysoký počet uchazečů, kdy by nebylo možné  

vytvořit pouze jednu kandidátní listinu dle volebního zákona, sestaví se další kandidátní 

listina. Výsledek voleb, kdo bude zvolen do obecního zastupitelstva, není dopředu znám, 
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ale na tom nezáleží. Tomuto pojetí volebního souboje odpovídá i samotná volební 

kampaň – převažuje informativní charakter. (Bubeníček 2006: 749–751) 

 

4. Pluralitní systém a nekooperativní model – oproti předchozím typům obcí se v případě 

těchto obcí, kde kandiduje vyšší počet kandidátů než je přerozdělovaných míst,  

objevuje výrazná míra rivality. Ta se zejména projevuje ve stylu volebních kampaní, 

přičemž neutichá ani po volbách. Cílem již také není sestavit jakékoliv zastupitelstvo, 

nýbrž cílem je zisk a udržení kontroly nad vedením obce. Sestavování kandidátních listin 

je různé, vedle sebe kandidující jednotliví nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých 

kandidátů, ale výjimkou také nemusí být místní organizace politických stran 

s celonárodním přesahem. Formy předvolebního souboje a kampaní se výrazně liší –  

ne vždy mají soutěživý charakter, ale pluralitní uspořádání tomu velice přispívá.  

Spory s možným využitím prvků kampaně se mohou odehrávat na základě personálních 

(mezilidské vztahy), tak i programových (rozdílné pohledy na rozvoj obce). (Tamtéž) 
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Tabulka 3: Kampaně v malých obcích s pluralitním systémem 

Kooperativní model Nekooperativní model 

kandidatura více  

politických subjektů 

kandidatura více  

politických subjektů 

celkový počet kandidátů přesahuje počet 

obsazovaných křesel 

celkový počet kandidátů přesahuje počet 

obsazovaných křesel 

výsledky voleb nejsou známé dopředu výsledky voleb nejsou známé dopředu 

spolupráce mezi kandidáty => 

nesoutěživý typ, rivalita mezi kandidáty 

neexistuje 

kandidáti vzájemně nespolupracují => 

soutěživý typ, výrazná míra rivality 

volební kampaň spíše neexistuje, 

maximálně náborová kampaň uchazečů 

do zastupitelstva obce 

existence volebních kampaní,  

které neutichají ani po volbách 

informativní kampaň – zveřejnění jmen 

kandidátů na vývěsce obecního úřadu  

a termínu voleb 

informativní kampaň – zveřejnění jmen 

kandidátů na vývěsce obecního úřadu  

a termínu voleb 

 

různé formy kampaní, přítomnost 

volební strategie a snahy 

k přesvědčování (ovlivnění) voličů,  

koho (ne)volit 

 

spory mezi kandidáty  

na úrovni osobní, tak i v rovině politické 

(štěpné linie) 

Zdroj: Zpracoval autor dle Bubeníčka, (Bubeníček 2006: 748–751) 
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1. 3. Malé obce v České republice 

Už v předchozí části jsem se částečně zmiňoval o malých obcích v České republice, 

konkrétně o volebních kampaních v nich užívaných před volbami do obecního 

zastupitelstva. Ovšem české komunální prostředí je natolik specifické, že je potřeba  

si alespoň některá důležitá specifika spojená s malými obcemi rozebrat více podrobněji. 

 

1. 3. 1. Charakteristika malých obcí v České republice 

Podobu komunální politiky a lokální samosprávy neovlivňuje pouze její institucionální 

vymezení, ale také sídelní struktura jednotlivých států. Česká republika se vyznačuje 

vysokou fragmentovanou sídelní strukturou. Na území našeho státu se nachází 6 259 obcí,  

z toho více než 90 % obcí můžeme řadit do kategorie malých obcích. Pro kontext 

připomínám, že definovat pojem malá obec může být problematické a záleží  

na výzkumníkovi, jaká si zvolí kritéria. Nejčastěji se však malá obec definuje buď podle 

hustoty zalidnění nebo na základě počtu obyvatel žijících v obci. I mezi odborníky 

nepanuje úplná shoda, které kritérium je vhodnější, přesto se obvykle spíše řídí počtem 

obyvatel, jelikož se jedná o praktičtější údaj z hlediska rychlého a snadného dohledání, 

respektive přepočtu. Odborníci na danou problematiku se dále neshodnou na tom,  

jaká je ta správná hranice pro rozlišení mezi malými obcemi a středně-velkými obcemi. 

Rozptyl pojetí malé obce se proto pohybuje v rozmezí 500 – 3 000 obyvatel.  

(Bubeníček 2007; Jüptner 2004; Střeleček 2006; Zdeněk 2006) Nicméně ani tato hranice 

není pevná a výzkumníci se stále snaží tuto hranici zpřesnit, aby umožnili homogenizaci 

charakteru těchto obcí. Například Pavlína Maříková tuto hranici obcí ještě snižuje,  

když původní hranici 500 obyvatel rozděluje na dvě podskupiny – obce do 199 obyvatel 

a obce od 200 do 499 obyvatel. (Maříková 2005) 

 

Kromě velikostního vymezení malých obcí se nyní zaměřím na jejich vymezení  

po stránce funkce. Malé obce bývají v této souvislosti nejčastěji označovány  

za tzv. údržbářské, kdy se volení zástupci obce snaží především o udržení jejího chodu. 

(Bubeníček 2007) Definování obcí jako tzv. údržbářů je hlavně po finanční stránce,  

což souvisí s jejich příjmy, které tvoří především příjmy z daní. Daňové příjmy obce 

získávají na základě výběru z celostátních daní, které na základě stanovených koeficientů 

stát přerozděluje zpět obcím. Významnou roli zde hraje počet obyvatel obce. (Tamtéž) 

Malé obce plní i další funkce, které jsou ale ve většině případů limitovány právě 
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nedostatkem financí. Jedná se například o bezpečnostní funkci (zřizování obecní policie), 

ekologickou funkci (svoz a likvidace odpadu, údržba veřejné zeleně), ekonomickou 

funkci (hospodaření obce, správa obecního majetku), sociální funkci (poskytování služeb 

občanům, sportovní vyžití apod.), infrastrukturní (údržba komunikací, vodovodů  

a kanalizací). Ve všech těchto funkcích panují rozdíly mezi malými obcemi a městy. 

Těžko bychom hledali malou obec, která by dokázala plnit veškeré funkce najednou,  

spíše plní pouze některou z nich. Jedinou funkcí, jež můžeme považovat za shodnou,  

kde nebudou panovat tak velké rozdíly mezi malými a velkými obcemi, je funkce 

politická. Obce mohou podle zákona o obcích udělovat čestná občanství, udělovat ceny, 

vyhlašovat místní referenda, vstupovat do svazku obcí a zájmových sdružení,  

či pojmenovávat ulice a veřejná prostranství. V těchto případech si jsou obce, bez ohledu 

na jejich velikost, víceméně rovny. Poslední funkcí, kterou ještě obce mohou plnit,  

jsou funkce prognostické, jež fakticky slouží k přípravě plnění dalších, zmíněných, 

funkcí. Nejčastěji se jedná o programy rozvoje obce a územní plán. (Balík 2009: 29–32) 

 

Na první pohled by se nyní mohlo zdát, že kvůli nedostatku financí v malých obcích 

nedochází k jejich rozvoji a že se zde nenachází prostor pro politickou debatu. Taktéž se 

občas objevují názory, že s politikou se v malých obcích vlastně nesetkáváme,  

že je komunální politika nepolitická. Jak jsem již před chvílí podotkl, malé obce nejsou 

zpravidla schopny plnit veškeré své funkce, ale pouze část z nich. A i v tomto omezeném 

prostoru přesto mohou vzniknout rozpory mezi politickými aktéry v obci, které souvisí 

s politikou a jejich politickým rozhodováním. Rozpory mezi komunálními aktéry mohou 

například nastat v otázce provozu základní školy v obci, domu s pečovatelskou službou,  

v otázce vlastnictví obecních bytů – vlastnit a pronajímat, nebo privatizovat (za jakých 

podmínek a za jakou cenu). Rozepře se taktéž mohou týkat racionality realizovaných 

investic obce nebo obecně ekonomické efektivity samosprávy. V takovýchto situacích  

se subjekty nedokáží shodnout v prioritách investic, respektive jakým způsobem investice 

provádět – našetřit a počkat, nebo si vzít úvěr (finančně obec zatížit) a provést investici 

ihned. Rozpory může také způsobit otázka, zda má veškeré investice provádět pouze 

obec, nebo raději v některých oblastech rozvoje obce využít aktivit soukromého 

investora. (Balík 2009: 219–230; Chvátal 2014: 23) Spory se dále mohou například  

týkat poplatků za svoz odpadu, ale také odlišných představ o způsobu vedení obce –  

mají se na správě obce podílet všechny kandidující subjekty rovnoměrně, nebo raději 

upřednostnit spolupráci užšího okruhu subjektů, jež si jsou názorově bližší.  
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Konfliktních situací může v komunálním prostředí existovat celá řada, proto je nutné mít 

na paměti, že každá obec představuje unikátní politický systém, ve kterém existují 

specifické problémy. (Chvátal 2014: 23; Bubeníček, Čmejrek, Čopík 2010: 126–139) 

 

Z hlavních bodů charakteristiky malých obcí byla zmíněna sídelní struktura obcí  

v České republice, funkce malých obcí a konfliktní linie, respektive politická oblast,  

jež se může na úrovni obcí řešit a může vyvolávat diskuse nad jejich budoucím rozvojem.  

K ucelené představě o tom, čím se malé obce vyznačují, nyní zbývá doplnit složení 

obyvatelstva. Po roce 1995 docházelo k neustálému zvyšování počtu obyvatel ve městech  

na úkor počtu obyvatel v malých obcích. Tato skutečnost souvisela s procesem 

urbanizace, která se v 90. letech 20. století na našem území rozeběhla ve větším měřítku. 

Druhým rysem urbanizace je šíření městského stylu života do svého okolí, tedy stěhování 

obyvatel do okrajových částí velkých měst, respektive do obcí, které se nachází 

v bezprostředním okolí měst. (Klíma, Müller 2014) Tento trend dokládá i statistika,  

která byla prováděna mezi lety 2005–2017. Suburbanizační tendence se nicméně netýkají 

všech regionů, ale nejvíce patrné jsou hlavně pro Středočeský kraj a Prahu10,  

dále pro Plzeňský a Jihočeský kraj. (Český statistický úřad 2018) Obyvatelé pak napříč 

celou Českou republikou, kteří žijí v malých obcích, mají nejčastěji nižší stupeň 

dosaženého vzdělání, než je tomu v případě měst. V malých obcích žijí především občané 

s výučním listem nebo středoškoláci bez maturity, a to v celkovém součtu okolo 43,7 %. 

Výjimkou nejsou také občané pouze se základním vzděláním, jejichž celkový podíl je 

poměrně vysoký – více než čtvrtina obyvatel. (Střeleček 2006: 547) Naproti tomu 

procento středoškolsky vzdělaných obyvatel s maturitou a vysokoškolských vzdělaných 

je v porovnání s nižším vzděláním výrazně méně. Středoškoláků s maturitou v malých 

obcích žije přibližně pětina, vysokoškolsky vzdělaných pak v rozmezí tři až pět procent. 

(Majerová 2006) „Celkově lze shrnout, že malé obce mají nízký přirozený přírůstek 

obyvatel; nízký objem ekonomické aktivity; naopak vysoký podíl občanů vyjíždějících  

do zaměstnaní mimo obec; relativně značně vysokou nezaměstnanost; většinu lidí 

pracujících v zemědělství nebo lesnictví; horší stav infrastruktury či nedostatečné finance 

pro svůj rozvoj.“ (Hornek 2014: 52; Střeleček 2006: 547; srov. Majerová 2006) 

                                                           
10 Nejsilnější proud byl mezi Prahou a Středočeským krajem, přičemž do Středočeského kraje se z Prahy 

vystěhovalo za období 2005–2017 o téměř 100 tis. obyvatel více než se stěhovalo opačným směrem.  

(Český statistický úřad 2018) 
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1. 3. 1. 1. Politická participace občanů 

Jedním ze specifik charakteru malých obcích je dále participace občanů na veřejném 

životě v obci a jejich politická participace. Tato problematika je důležitá pro pochopení 

vztahů mezi občany v obci a může například souviset i s podobou sestavování 

kandidátních listin. V širším meřítku může mít participace občanů vliv na (politickou) 

komunikaci mezi občany, mezi občany a vedením obce, mezi občany a kandidáty  

do zastupitelstva obce a mezi kandidáty samotnými. 

 

Participaci občanů na lokálním politickém procesu můžeme zkoumat ve třech rovinách – 

prostřednictvím volební účasti v komunálních volbách, prostřednictvím členství 

v politických subjektech a v neposlední řadě můžeme participaci občanů sledovat 

prostřednictvím jejich zapojení do veřejného života v obci. (Bubeníček, Čmejrek,  

Čopík 2010: 77–78) V posledním uvedeném příkladu občanské participace můžeme 

hovořit o nepolitické participaci, zbylé dva případy jsou primárně spjaty s politickým 

procesem. V posledních letech pak můžeme pozorovat, že politickou participaci občanů 

posiluje zavádění informačních technologií. Děje se tak i v malých obcích, tedy nejen  

ve městech. (Čmejrek in Jan Němec, Šůstková Markéta 2006: 714) Možnosti participace 

občanů na životě v obci jdou ruku v ruce s moderními možnostmi a nástroji politické 

komunikace, respektive komunikacemi obecně. 

 

Významným faktorem, který ovlivňuje volební účast v komunálních volbách, je velikost 

obce. V celostátním srovnání bývá v průměru volební účast v obecních volbách nižší,  

než je tomu v případě voleb do Poslanecké sněmovny, avšak tento trend úplně neplatí  

pro malé obce. Volební účast v malých obcích naopak bývá podstatně vyšší a její 

dlouhodobý pokles je mírný. Nicméně se účast voličů ve volbách neodvíjí pouze  

od velikosti obce, ale projevují se zde také další faktory. Obecně bychom mohli říci,  

že zlomovými okamžiky, které mohou měnit volební účast v komunálních volbách, 

mohou být změny charakteru lokálního politického systému. Jedná se například o změnu 

v počtu kandidujících subjektů, který souvisí s pluralitním, či naopak nepluralitním 

uspořádáním a soutěživostí ve volbách. (Bubeníček, Čmejrek, Čopík 2010: 81–82)  

Vliv na volební účast, respektive na její zvýšení, může mít také situace, kdy se například 

většina stávajících zastupitelů rozhodne již nekandidovat nebo starosta obce předem 

deklaruje, že již případně nemá zájem ve své funkci po volbách pokračovat, pokud by byl 

zvolen. Došlo by tedy ke změně ve vedení obce. 
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Druhou zmíněnou možností občanské participace je zapojení občanů do činnosti 

politických stran a zájmových skupin. Do této kategorie participace můžeme dále 

zahrnout například vznik občanských iniciativ, protestní formy či sepisování petic,  

nebo různé formy vytváření veřejného mínění. Veškeré tyto aktivity mohou nakonec vést 

ke kandidatuře ve volbách, a to buď jako nezávislý kandidát či sdružení nezávislých 

kandidátů. „Při sestavování kandidátních listin do obecních voleb postupují politické 

subjekty ve venkovských obcích v podstatě shodným způsobem. Jejich užší vedení vytipuje 

vhodné kandidáty. Většinou jde o lidi bez politické příslušnosti, kteří by mohli voliče 

zaujmout. Místní představitelé politických stran mívají možné kandidáty v hledáčku 

dlouhodobě a často oslovují spoluobčany, kteří se již uplatnili v minulých volbách.“ 

(Bubeníček, Čmejrek, Čopík 2010: 82–83) Nicméně stranická příslušnost není nakonec 

pro samotné kandidáty ve všech případech rozhodující, jelikož zastupitelé neřeší,  

za kterou kandidátní listinu byli zvoleni, a také stranická příslušnost není úplně ve všech 

případech rozhodující pro voliče. „Komunální volby na vesnici jsou o lidech, o práci,  

o tom, co je třeba udělat, a aby to někdo udělal – ne o politice.“ (Kociánová 2009) 

Oslovováni tak mohou být i občané, kteří se podílejí na pořádání různých akcí v obci,  

a to buď samostatně, nebo třeba ve spolupráci s obcí. Obecně bychom mohli tyto občany, 

potenciální kandidáty, označit za občany, kteří mají zájem se veřejně angažovat a podílet 

se na životě v obci. (Bubeníček, Čmejrek, Čopík 2010: 84) 

 

Postupně jsme se dostali k třetímu způsobu participace občanů, jež můžeme označit  

za nepolitickou. Jedná se o spolkovou a zájmovou činnost. Nejčastějšími spolky  

a zájmovými sdruženími, s nimiž se v obcích můžeme setkat, jsou sdružení dobrovolných 

hasičů, chovatelé, zahrádkáři, včelaři, myslivci, sportovní kluby, včetně tělovýchovné 

jednoty Sokol. Všechny zmíněné spolky a sdružení mají stejný cíl, a to podílet  

se na společenském a kulturním životě v obci. Avšak na konci předchozího odstavce jsem 

také zmiňoval, že veřejná angažovanost občanů může být v jejich prospěch – mohou být 

osloveni jako potencionální kandidáti za některý politický subjekt, či pokud se například 

rozhodnou kandidovat sami od sebe, mohou spolky a zájmová sdružení být místem,  

ze kterého například vznikne celá kandidátní listina sdružení nezávislých kandidátů. 

Ovšem zapojení spolků do politického procesu v obci jsou napříč celou republikou 

rozličná a spíše je potřeba na jejich zapojení pohlížet v kontextu jednotlivých studií,  

než se pokoušet o jejich generalizaci. (Bubeníček, Čmejrek, Čopík 2010: 85–86) 

 



45 

Další možnou participací občanů je jejich účast na veřejném zasedání zastupitelstva obce, 

respektive zájem občanů se tohoto veřejného jednání zúčastnit. Situace je napříč 

republikou rozdílná, avšak převažují vyjádření vedení měst a obcí, že občané se jednání 

zastupitelstva nezúčastňují. Příčin, proč tomu tak je, může být několik. Nezájem občanů 

může souviset s tím, jak si samotná zastupitelstva průběh svého jednání nastaví.  

Existují případy obcí, kdy se zastupitelé scházejí před veřejným zasedáním,  

kde zkoordinují své hlasování a průběh veřejného jednání pak vypadá jako „hlasovací 

mašinérie“, při níž není velký prostor na diskusi. Občané pak nemají důvod se jednání 

zúčastnit, pokud jim není projednávaný bod více objasněn. Dalšími důvody pro neúčast 

občanů na jednání zastupitelstva je například nepřipravenost zastupitelů a podkladů  

pro jednání zastupitelstva. Na druhou stranu se občané také nemusí jednání zúčastňovat, 

protože vkládají důvěru ve své zvolené zástupce, že budou rozhodovat v jejich prospěch. 

Závěrem lze říci, že občané se naopak veřejného jednání zúčastňují především tehdy, 

pokud se projednává záležitost, která se jich bezprostředně dotýká – například výše 

místních poplatků, stavební práce v blízkosti jejich domu apod. 

 

1. 3. 2. Komunální volby v malých obcích ČR 

Komunální volby představují uzavření čtyřletého funkčního období zastupitelstva obce  

a zároveň otevírají prostor pro nově zvolené zastupitele, aby se přímo podíleli na správě 

obce a rozhodovali o jejím rozvoji. V průběhu předchozích dvou podkapitol jsem zmínil 

část specifik a aspektů, které s sebou komunální politika přináší. Nyní se více zaměřím 

právě na samotný volební proces. Úvodem doplním, že malé obce jsou zpravidla tvořeny 

jedním volebním obvodem11, v němž se při konání komunálních voleb volí více 

zastupitelů najednou. Počet volených zastupitelů se v malých v obcích pohybuje mezi  

5 až 15 členy. (§ 68 zákona č. 128/2000 Sb.) 

 

Dosavadní zkušenosti a analýzy komunálních voleb ukazují, že v malých obcích dominují 

nezávislí kandidáti, případně sdružení nezávislých kandidátů. Zpravidla se jedná o jediné 

subjekty, které ve volbách kandidují, s místními organizacemi parlamentních stran  

                                                           
11 Obce mohou dle volebního zákona vytvářet volební obvody ve své obci, pokud se zde volí nejméně  

10 zastupitelů. Pokud dojde k vytvoření více volebních obvodů v obci, pak se v každém z nich musí volit 

minimálně pět zastupitelů. Toto pravidlo ale není stejné pro všechny obce v České republice, větší obce 

mají odlišnou minimální velikost volebního obvodu podle počtu obyvatel. (§ 27 zákona č. 491/2001 Sb.) 
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se v obcích do 1 000 obyvatel setkáváme výjimečně. Určitým předělem v tomto směru je 

hranice 2 000 obyvatel, kdy se v obcích s tímto počtem obyvatel a výše už zcela běžně 

setkáváme se zastoupením parlamentních stran, se stranami regionálními a lokálními. 

(Čmejrek 2003: 272–279) Na druhé straně existují také případy obcí, a i komunální volby 

uskutečněné na podzim roku 2018 to dokládají, kdy není sestavena ani jedna kompletní 

kandidátní listina. O funkci obecního zastupitele se ve volbách tedy uchází méně 

kandidátů, než jaký byl odsouhlasen počet zastupitelů pro nadcházející volební období 

právě končícím zastupitelstvem obce. Výjimkou nejsou ani obce, kdy se do komunálních 

voleb nepřihlásí žádný kandidát, nebo obce, kde kandiduje shodný počet kandidátů,  

jako je volených zastupitelů. Poslední tři zmíněné situace vedou k tomu, že pluralita a 

soutěž je v takových obcích nulová, či žádná. (Cibulka, Gajdošíková, Kočí, Veselá 2018) 

 

Nízká úroveň pluralita je jednou z charakteristik malých obcí v České republice,  

přičemž tato skutečnost úzce souvisí i se samotnou podobou komunální politiky v těchto 

obcích. Pokud by pluralita v malých obcích existovala, další vlivy by ji opět mohly 

minimalizovat. Politika v malých obcích se totiž dále vyznačuje tím, jak bylo zmíněno 

v předchozí části práce, že politické dění a i rozhodování voličů, komu ve volbách 

odevzdají svůj hlas, více závisí na osobních vztazích a sympatiích ke kandidátům,  

než že by se voliči ve všech případech rozhodovali pouze na základě politického smýšlení 

kandidátů a na základě kandidátových názorů na rozvoj obce. (Čmejrek 2006: 707–711)  

 

S komunálními volbami a obdobím před nimi jsou spjaty ještě dvě události, které jsou  

pro samotný průběh volebního procesu důležité a bez nich by volby samotné proběhnout 

nemohly. Jedná se o způsob sestavování kandidátních listin a o sběr podpisů nutných  

pro registraci kandidátní listiny nezávislého kandidáta, respektive sdružení nezávislých 

kandidátů. Budeme-li postupovat tak, jak obě události po sobě chronologicky následují, 

rozebereme si nejprve způsob sestavování kandidátních listin.12 „Dosavadní studie 

ukazují, že se můžeme setkat s odlišnými způsoby sestavování kandidátních listin.  

Lze sestavit kandidátní listinu podle abecedního pořadí kandidátů; každý občan má právo 

navrhnout vlastní kandidátní listinu (konečná podoba finální kandidátní listiny se určuje 

                                                           
12 O způsobu sestavování kandidátních listin jsem také hovořil v podkapitole Volební kampaně v českém 

komunálním prostředí v souvislosti s typologií Václava Bubeníčka, který dává způsob sestavování 

kandidátních listin do souvislosti s podobou a průběhem volebních kampaní v malých obcích. 
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součtem nominací u potencionálních kandidátů); nebo každý z občanů obdrží seznam 

občanů starších 18 let, kde označí určitý počet potencionálních kandidátů, z jejichž jmen 

se nakonec vytvoří rozšířená finální kandidátní listina. Taktéž se můžeme setkat s případy, 

kdy se místa na kandidátní listině losují z potencionálních kandidátů.“ (Bubeníček 2010: 

97–99) Z uvedených příkladů možností, jak sestavovat kandidátní listiny, můžeme vidět, 

že je zde snaha o společnou koordinaci jejich sestavování. Děje se tak buď kvůli 

neznalosti některých kandidátů, jak funguje komunální volební systém a jaká agenda je 

s tím spojená, ale také se společnou koordinací předchází potencionálním problémům  

a sporům. Pokud totiž dochází ke společné koordinaci sestavování kandidátních listin  

od samého počátku, může se tak například zabránit tomu, že by nakonec nebyla sestavena 

kompletní či žádná kandidátní listina, nebo se těmito kroky předchází sporům mezi 

kandidáty. (Bubeníček 2010: 100) 

 

Poté, co se nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů rozhodne kandidovat 

v komunálních volbách, musí podle zákona ke své kandidátní listině připojit petici 

podepsanou voliči podporujícími kandidaturu této volební strany. Potřebný počet podpisů 

se odvíjí od velikosti obce, přičemž se vychází z počtu obyvatel k 1. lednu toho roku, 

v němž se konají komunální volby. Důležité je podotknout, že petici s podpisy voličů 

odevzdávají pouze nezávislí kandidáti nebo sdružení nezávislých kandidátů, místní 

organizace parlamentních stran podpisy sbírat nemusejí. (§ 21 zákona č. 491/2001 Sb.)  

 

V případě výzkumu obcí v této diplomové práci se jedná o první velikostní skupinu,  

tedy obce do 500 obyvatel. V maximálním možném měřítku tak museli nezávislí 

kandidáti sesbírat 25 podpisů od voličů z obce a sdružení nezávislých kandidátů  

35 podpisů. Proces sběru podpisů může být také považován za první oficiální prostor  

pro politický styk mezi kandidátem a voličem. Do té doby mohou být jména kandidátů 

do obecního zastupitelstva pouze spekulací, což je sice v úzkému sociálnímu prostoru 

malých obcí málo pravděpodobné, že by tomu tak bylo, ale nelze tuto situaci vyloučit. 

Zároveň sběr podpisů nutných pro registraci kandidátní listiny může být také okamžikem, 

kdy veřejnost (voliči) více reflektují blížící se komunální volby. Avšak nemusí tomu  

tak být a život v malé obci se nijak nemusí lišit jak před volbami, tak po volbách. 
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Tabulka č. 4: Počet podpisů občanů k registraci kandidátní listiny pro komunální volby 

 nezávislý kandidát 

sdružení 

nezávislých 

kandidátů 

 
z počtu obyvatel obce, městské části, městského 

obvodu, popřípadě volebního obvodu 

do 500 obyvatel 5 % 7 % 

nad 500 do 3 000 obyvatel 4 %, nejméně 25 podpisů 7 % 

nad 3 000 do 10 000 obyvatel 3 %, nejméně 120 podpisů 7 % 

nad 10 000 do 50 000 

obyvatel 
2 %, nejméně 600 podpisů 7 % 

nad 50 000 do 150 000 

obyvatel 
1 %, nejméně 1 000 podpisů 7 % 

nad 150 000 obyvatel 
0,5 %, nejméně 1 500 

podpisů 
7 % 

Zdroj: Zpracoval autor dle zákona o obcích (zákon č. 491/2001 Sb.) 
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2. Jemnický mikroregion 

V následující praktické části této diplomové práce budou aplikovány koncepty, které byly 

představeny v teoretické části na komunální prostředí obcí spadajících do Jemnického 

mikroregionu. Pro účely této práce byl vybrán pouze reprezentativní vzorek obcí,  

jež budou v následující části práce analyzovány a pro celkový kontext připomínám,  

že kritéria výběru konkrétních analyzovaných obcí jsou popsána v úvodu práce. 

 

2. 1. Základní informace o Jemnickém mikroregionu 

Jemnický mikroregion byl založen 17. prosince 1999 jako dobrovolný svazek obcí  

za účelem rozvoje regionu okolo města Jemnice. Mikroregion se rozléhá na historickém 

území Moravy, konkrétně v její jihozápadní části, a celkem sdružuje 30 obcí, včetně jejich 

místních částí (osad). Dnes mikroregion přesahuje hranice tří krajů, přičemž nejvíce obcí 

se nachází v Kraji Vysočina. Jedná se o obec Bačkovice, Budkov, Chotěbudice, Jemnice,  

Jiratice, Kdousov, Kostníky, Lhotice, Lomy, Lovčovice, Menhartice, Mladoňovice,  

Oponešice, Pálovice, Police, Rácovice, Radotice, Slavíkovice, Štěpkov a Třebelovice. 

V Jihomoravském kraji se nachází Korolupy, Lubnice, Oslnovice, Uherčice, Vratěnín  

a Vysočany a poslední čtyři obce jsou součástí Jihočeské kraje. Do Jihočeského kraje 

v rámci Jemnického mikroregionu patří obec Báňovice, Budíškovice, Dešná a Třebětice. 

(Jemnický mikroregion 2019) Obecně bychom mohli říci, že všechny obce Jemnického 

mikroregionu se nachází v periferních oblastech vůči krajským městům a dříve i vůči 

okresním městům. 

 

Hlavním cílem Jemnického mikroregionu je spolupráce mezi obcemi v následujících 

oblastech – plynofikace, zásobování pitnou vodou, výstavba kanalizací a čistíren 

odpadních vod, dopravní obslužnost, podpora malého a středního podnikání,  

podpora turistického ruchu, koordinace významných investičních akcí v zájmovém 

území, sjednocování zájmů a činností místních samospráv, zastupování členů sdružení  

při jednání s třetími osobami ve věcech týkajících se i zájmů regionu, propagace sdružení 

a zájmového území, společná péče o památky v regionu, spolupráce a výměna zkušeností 

s jinými dobrovolnými svazky v České republice a v zemích Evropské unie,  

řešení problematiky životního prostředí. (Stanovy Jemnického mikroregionu 1999) 

Zdrojem příjmů Jemnického mikroregionu pro plnění některých z výše uvedených cílů 

jsou například členské příspěvky. Na prosincové členské schůzi v loňském roce bylo 
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všemi přítomnými zástupci obcí schváleno, že každá obec bude přispívat do rozpočtu 

mikroregionu patnácti korunami za každého občana. Dalšími zdroji příjmů pak je 

například nájemné z movitých věcí či z prodeje kalendářů, které si mikroregion nechává 

každoročně zpracovat. Jemnický mikroregion v roce 2019 hospodaří s rozpočtem ve výši 

165 tisíc korun a i v rámci střednědobého výhledu do roku 2022 se počítá s tím,  

že se výše rozpočtu nezmění a zůstane nadále stejná. (Jemnický mikroregion 2019) 

 

Ze zmíněných cílů pak můžeme za důležitý a již úspěšně dokončený považovat primárně 

plynofikaci obcí Jemnického mikroregionu, kdy plynofikace nebude provedena pouze 

v obcích Dešná a Štěpkov, jelikož zde byly zřízeny bioplynové stanice. (Smolejová 2016) 

V současné době se aktivity Jemnického mikroregionu soustředí především na spolupráci 

obcí v oblasti propagace mikroregionu a na rozvoj cestovního ruchu. Důležitou roli 

v tomto směru hraje Turistické informační centrum v Jemnici, které na veletrzích 

cestovního ruchu propaguje nejen město Jemnici, ale celý Jemnický mikroregion. 

Uchopitelnými projekty, které byly v rámci rozvoje cestovního ruchu v posledních letech 

uskutečněny, jsou například Jemnický mikroregion z roku 2013, kdy byly vytvořeny 

brožury a zbudovány informační tabule v každé obci mikroregionu. Druhý projekt,  

který byl realizován o rok později, se daleko více soustředil na podporu cykloturistiky  

a pěší turistiky, kdy byla opět vytvořena brožura, tentokráte Křížem krážem Jemnickým 

mikroregionem. Součástí druhé brožury byly doporučené cyklotrasy a trasy pro pěší 

turisty. Od té doby se podobný projekt již nerealizoval, aktuálně každoročně pouze 

vycházejí stolní kalendáře Jemnického mikroregionu. (TIC JEMNICE 2014) 

 

V rámci dlouhodobého srovnání se pak dá konstatovat, že dochází k postupnému úbytku 

obyvatel žijících v Jemnickém mikroregionu, což je především způsobeno tím, že dochází 

k vylidňování ve většině obcí mikroregionu, a také klesá počet narozených dětí.  

V roce 2018 žilo na území Jemnického mikroregionu okolo 10,4 tisíc trvale žijících 

obyvatel. (Český statistický úřad, srov. 2014 a 2018) Téměř polovina obyvatel žije 

v obcích do 500 obyvatel, kdy v rámci sídelní struktury převažují obce do 200 obyvatel. 

Obce nad 500 obyvatel jsou pouze dvě – Dešná a Budíškovice – a jedinou obcí  

nad 1 000 obyvatel je město Jemnice. Největší zastoupení, co se týká dosaženého stupně 

vzdělání, mají obyvatelé s výučním listem, a také zde žije vysoké procento obyvatel  

se základním či neukončeným vzděláním. Výjimkou nejsou ani občané bez vzdělání.  

Celkový počet vysokoškolsky vzdělaných lidí také spíše klesá, má jej necelá pětina 
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z celkového počtu obyvatel mikroregionu. Úroveň dosaženého vzdělání pak do jisté míry 

souvisí s pracovním trhem a především uplatněním obyvatel na trhu práce. Část obyvatel 

mikroregionu pracuje v sekundárním sektoru, což je mimo jiné způsobeno lokalizací 

průmyslových podniků. Mezi významné zaměstnavatele v této oblasti patří například 

Motorpal Jihlava, a. s., DETAIL PLUS, s. r. o., Jemča, a. s., SWN Moravia, s. r. o.,  

nebo EGSTON SYSTEM ELECTRONIC, spol. s. r. o. Významnou roli pak dále hraje  

primární sektor, který nabízí pracovní příležitosti v zemědělských družstvech, také zde 

ale nalezneme řadu soukromníků podnikajících v zemědělství či lesnickém odvětví.  

(Český statistický úřad 2018; Smolejová 2016) 

 

Obrázek č. 1: Jemnický mikroregion a jeho poloha v kontextu České republiky 

 

Zdroj: SMOLEJOVÁ, Vendula. 2016. MOŽNOSTI ROZVOJE VENKOVSKÉHO 

MIKROREGIONU: PŘÍPADOVÁ STUDIE JEMNICKO. Brno. Diplomová práce. 

Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta. Vedoucí práce: doc. RNDr. Antonín 

Vaishar, CSc. 
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2. 2. Budkov 

Obec Budkov je jednou ze třiceti obcí Jemnického mikroregionu, která leží přibližně  

osm kilometrů severovýchodně od Jemnice – centra Jemnického mikroregionu.  

Obec si i v dnešní době udržuje zemědělský charakter, kdy mimo jiné na většině půdy 

v katastrálním území obce hospodaří ZD Budkov. Občanská vybavenost obce je na velice 

dobré úrovni. Nachází se zde zdravotní středisko, pošta, místní knihovna, prodejna, 

restaurace, mateřská a základní škola a dětský domov, víceúčelové sportovní hřiště  

či hřbitov. Zajištěna je také pravidelná autobusová doprava, autobusy sem zajíždí 

několikrát denně. Od roku 1994 v Budkově také působí firma zabývající se textilní 

výrobou (výroba sportovních potřeb GRADIENT, s. r. o.). (Obec Budkov 2019) 

V loňském roce v obci žilo 357 obyvatel a jejich průměrný věk činil 39,8 let. 

V dlouhodobém srovnání můžeme říci, že dochází k pozvolnému úbytku obyvatel  

a k mírnému zvyšování jejich průměrného věku. V roce 2014 v Budkově žilo  

369 obyvatel s průměrným věkem 39,1 let. (Český statistický úřad, srov. 2014 a 2018) 

 

Od roku 1990 byly v obci provedeny investiční akce, které dlouhodobě zajistily nezbytný 

chod celé obce – plynofikace a vodovod. Taktéž proběhla výstavba a rekonstrukce 

místních komunikací, včetně chodníků a veřejného osvětlení. V současné době hospodaří 

obec Budkov s celkovými příjmy okolo osmi milionů korun, přičemž největšími 

výdajovými položkami jsou finance na zajištění provozu základní a mateřské školy, 

finance na chod obce (činnost místní správy, odměny zastupitelům) nebo na záležitosti 

pošt. Z investičních akcí bychom například mohli jmenovat péči o vzhled a veřejnou 

zeleň nebo vodní díla v zemědělské krajině.13 (Obec Budkov 2019) 

 

2. 2. 1. Participace občanů 

Občané mají možnost participovat na veřejném životě v obci dvěma různými způsoby – 

buď po stránce kulturní, nebo se také mohou angažovat v rovině politické.  

 

2. 2. 1. 1. Kulturní a společenská participace 

Zaměříme-li se nejprve na možnosti participace v kulturní a společenské oblasti, vidíme,  

že v Budkově se takto mohou občané angažovat prostřednictvím tří spolků a sdružení, 

                                                           
13 OBEC BUDKOV. 2019. Schválený rozpočet na rok 2019. budkov.cz, (online), [cit. 2019-03-07]. 

Dokument ve formátu PDF. Dostupné z: http://www.budkov.cz/schvaleny-rozpocet-na-rok-2019/d-2531. 
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které zde dlouhodobě fungují. Jedná se o Sbor dobrovolných hasičů Budkov  

(SDH Budkov), Myslivecké sdružení Budkov a Sdružení žen. (Obec Budkov 2019) 

Nejpočetnějším spolkem, co do počtu členů, jsou právě dobrovolní hasiči, kteří dnes 

v obci pořádají část kulturních akcí. Na společenském dění v obci se pak výrazně podílí 

základní škola. „Dlouhodobě, co učím na zdejší základní škole, to je už pět let,  

tak se snažím tu školu prezentovat tak, aby se lidem dostala pod kůži a aby si i oni 

uvědomili, že škola je tady pro obec, nikoliv úplně obec pro školu. Děláme různé sportovní 

akce, školní ples, snažíme se také jednou ročně udělat den otevřených dveří a s tím 

spojené doprovodné akce. Myslím si, že v rámci školy umožňujeme spoustu příležitostí 

pro občany.“ (Záškoda 2019) Převážná část občanů-kandidátů z komunálních voleb 2018 

je členy alespoň jednoho ze tří zmiňovaných spolků, přesto všichni nejsou. „Já nejsem 

členkou žádného spolku, ale občas se alespoň některých akcí zúčastním coby divák.  

Nijak se nepodílím na organizaci těch akcí. Například se zajdu podívat na Babský bál, 

posvícenskou zábavu, hasičský ples nebo se před Vánoci zúčastňuji zpívání u betlému.“ 

(Šimková 2019) Naproti tomu pan Záškoda je sice dobrovolným hasičem, ale nijak 

aktivně se do činnosti sboru již nezapojuje a spíše je pouze přispívajícím členem. 

(Záškoda 2019) Oba dva respondenti se pak shodují v tom, že občané, kteří kandidovali 

ve volbách do obecního zastupitelstva, se případně do činnosti a aktivit ve spolcích 

zapojují dlouhodobě a žádný z nich se nezačal podílet na kulturním životě v obci  

až v souvislosti s volbami. Stejně tak se respondenti shodují v tom, že tato veřejná 

participace na životě v obci může kandidátovi pomoci k lepšímu výsledku ve volbách, 

ale rozhodně se nejedná o jedinou příčinu, proč voliči daného kandidáta nakonec volí.  

(Šimková 2019, srov. Záškoda 2019) „Myslím si, že obecně, nejenom v Budkově,  

když je kandidát vidět, tak mu to pomáhá. Lidé si všímají toho, co a jak občan dělá  

a proč to dělá, jestli pro svůj vlastní prospěch, nebo ve prospěch všech.“ (Záškoda 2019) 

 

2. 2. 1. 2. Politická participace 

Politická angažovanost se u občanů na komunální úrovni dá měřit třemi různými způsoby, 

jedním z nich je jejich zájem o veřejné zasedání zastupitelstva. Tedy to, zda a případně 

v jaké intenzitě se zasedáních zúčastňují. „Občas jsem na jednání zastupitelstva zašel. 

Co mě možná tak trochu překvapilo, že na jednání zastupitelstva často nepadaly 

protichůdné názory, ale pak třeba ihned poté se šlo do hospody a po pár pivech se mluvilo 

úplně jinak. Už tam ty rozdílné pohledy na věc panovaly. Působilo to na mě tak,  

jako kdyby se lidé báli něco říct. Já a pan Jakš jsme si vždy stáli za vlastním názorem  
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a říkali věci na rovinu.“ (Záškoda 2019) Občané se ovšem celkově jednání zastupitelstva 

spíše nezúčastňovali, zpravidla záleželo na projednávaných záležitostech. „Já jako nikam 

moc nechodím, ale spíše se bavili zastupitelé na schůzích mezi sebou. Třeba jim i lidé  

ze vsi říkají své názory, tak se podle toho pak zastupitelé řídí. Ale já osobně nic takového 

nedělám a neříkám, tak nevím.“ (Šimková 2019) 

 

Druhou možností politické participace je členství občanů-kandidátů v politických 

stranách. Z parlamentních stran působí v Budkově jen Křesťansko-demokratická unie –

Československá strana lidová (KDU-ČSL), která jednak pravidelně staví v komunálních 

volbách svoji vlastní kandidátní listinu a jednak si tato strana udržuje stabilní voličskou 

podporu, jelikož například ve volbách do Poslanecké sněmovny dlouhodobě vítězí  

ve volbách. Někteří kandidáti v komunálních volbách kandidující právě za lidovce jsou  

i jejich členy. Jiné politické strany v dlouhodobém srovnání v obci v komunálních 

volbách nekandidovaly a spíše zde přetrvává model, kdy kandidují dvě sdružení 

nezávislých kandidátů (dobrovolní hasiči; SNK Budkov), a dále pak tedy KDU-ČSL. 

(Český statistický úřad, srov. 2002–2018)14 Výrazná většina kandidátů do zastupitelstva 

obce tak kandiduje jako bezpartijní a v případě jiného typu voleb se těchto voleb  

pasivně spíše nezúčastňují. To znamená, že se jejich jméno neobjevuje na volebním lístku 

v jiném typu voleb. Výjimkou byl pouze rok 2006, kdy se konaly krajské volby,  

ve kterých do Zastupitelstva Kraje Vysočina kandidovali dva občané Budkova –  

otec a syn Slámovi – za Pravý blok. (Český statistický úřad 2004) Pokud bychom dále 

chtěli určit ideové zakotvení voličů v Budkově, můžeme říci, že na základě výsledků 

voleb do Poslanecké sněmovny se obyvatelé obce řadí spíše ke středovým voličům 

s tendencemi jak vpravo, tak vlevo. Jedinou stabilní podporu zde totiž mají pouze 

zmiňovaní lidovci. Dlouhodobě se dařilo také Občanské demokratické straně (ODS), 

České straně sociálně demokratické (ČSSD) a Komunistické straně Čech a Moravy 

(KSČM). Nicméně situace se v posledních volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017 

změnila, kdy si první pozici udržela pouze KDU-ČSL. Voliči se pak dále v těchto volbách 

                                                           
14 V celé praktické části, pokud jsou prováděna dlouhodobá srovnání, pak je v případě komunálních  

voleb stanoven začátek pozorování komunálními volbami v roce 2002, jelikož se jednalo o první volby, 

které se konaly podle tehdy nově platného zákona o obcích a zákona o volbách do zastupitelstev obcí.  

Tato zákonná norma je platná dodnes, byť s drobnými úpravami, které ale nijak nemění důležité faktory 

ovlivňující případný výsledek voleb jako je volební formule nebo uzavírací klauzule. 
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rozhodli podpořit hnutí ANO 2011 nebo Stranu přímé demokracie – Tomio Okamura 

(SPD). (Český statistický úřad, srov. 2002–2017) 

 

Poslední možností, jak jednoznačně změřit politickou participaci občanů, je jejich volební 

účast. V případě této diplomové práce se jedná o měření volební účasti v komunálních 

volbách. V teoretické části jsem zmiňoval, že jedním z charakteristických rysů malých 

obcí je vysoká volební účast v komunálních volbách – ve volbách do obecního 

zastupitelstva. V případě zkoumané obce Budkov se volební účast v rámci dlouhodobého 

srovnání pohybuje v rozmezí 66–71 %, výjimkou v tomto srovnání byl pouze rok 2002, 

kdy volební účast dosáhla téměř 80 %. Od té doby se volební účast snížila, ale zároveň 

také poměrně stabilizovala. (Český statistický úřad, srov. 2002–2018) 

 

Graf č. 1: Vývoj volební účasti v komunálních volbách v obci Budkov 

 

Zdroj: Zpracoval autor dle Českého statistického úřadu (volby.cz) 

 

2. 2. 2. Sestavování kandidátních listin 

V předchozí kapitole jsem zmiňoval, že si svoji volební tradici udržují sdružení 

nezávislých kandidátů – SDH Budkov (dobrovolní hasiči) a SNK Budkov – a také místní 

organizace parlamentní strany – KDU-ČSL. V tomto, a neměnném, složení se tyto tři 

subjekty zúčastňují voleb do obecního zastupitelstva v Budkově od roku 2006. Co je také 

charakteristické pro politické subjekty v Budkově, je skutečnost, že se nedaří naplňovat 

všechny kandidátní listiny maximálním počtem kandidátů. Respektive může nastat 
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situace, že se alespoň jednomu subjektu podaří svoji kandidátní listinu zaplnit,  

avšak i toto zpravidla spíše bývá výjimkou. Spíše převažuje model, kdy devítičlenná 

kandidátní listina bývá zaplněna přibližně ze dvou třetin, a to u všech zmiňovaných 

subjektů. Nejinak tomu bylo i v případě posledních komunálních voleb v roce 2018. 

(Český statistický úřad, srov. 2002–2018) Tento fenomén, kdy se nedaří obsadit všechna 

místa na kandidátních listinách, se dá interpretovat různě. Nicméně značí dva základní 

problémy – jednak občané neprojevují zájem se podílet na správě obce, jednak pak 

skutečnost, že na jednotlivých kandidátních listinách bývá rozdílný počet kandidátů,  

vede k tomu, že při přepočtu získaných hlasů ve volbách na mandáty dochází k tomu,  

že je zvýhodňována ta kandidátní listina, za níž kandiduje nejvíce kandidátů.  

Volební souboj proto bývá nerovný. A jak je patrné, sestavování kandidátních listin 

v Budkově neprobíhá koordinovaně a spíše se aktuálně dostává do pozice, kdy se už 

pouze udržuje tradice kandidujících subjektů. Proto i když se nedaří sehnat dostatečný 

počet kandidátů, se nakonec stejně tyto subjekty voleb zúčastní. 

 

Nyní se podrobněji zaměříme na způsoby sestavování kandidátních listin při posledních 

komunálních volbách v Budkově a na samotný proces sestavování kandidátních listin.  

Na první pohled by se dalo říci, že nejjednodušší pozici měli dobrovolní hasiči,  

kteří sestavovali kandidátní listinu z vlastních členů – členů sboru, kterých je mnohem 

více, než je potřeba pro naplnění kandidátní listiny. Avšak ani tento fakt nakonec 

neznamenal, že se podařilo získat dostatečný počet kandidátů. Jednak jim chyběl jeden 

kandidát, aby jich kandidovalo devět, jednak všichni nebyli členy SDH. „Pan Dušan 

Böhm není členem Sboru dobrovolných hasičů v Budkově. Ale zúčastňuje se jejich akcí, 

pomáhá jim. Navíc oni se ho snaží už dlouhou dobu získat do svých řad a podsouvají  

mu přihlášku k nim.“ (Záškoda 2019) Ačkoliv tedy pan Böhm není členem,  

tak v celkovém kontextu můžeme říci, že SDH Budkov jakožto spolek (organizace)  

plní i svoji mobilizační funkci, kdy se dobrovolní hasiči mezi sebou domluví na tom,  

že ve volbách postaví vlastní kandidátní listinu. Je tak patrné, že v tomto případě spolek 

může v malých obcích nahradit funkci a činnost politických stran. 

 

V případě sestavování kandidátní listiny jediné místní organizace parlamentní strany –  

u KDU-ČSL – hrozilo, že za tuto stranu nebude mít nakonec kdo kandidovat. Straně totiž 

chyběli kandidáti, a tak se sháněli lidé i tzv. do počtu. „Neměli dostatek kandidátů,  

a tak oslovili mě a moji sestru (pozn. Milada Slabá), abychom za ně kandidovaly.“ 
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(Šimková 2019) Toto rozhodnutí nakonec přispělo alespoň k tomu, že namísto dvou 

kandidátů kandidovali nakonec za lidovce čtyři kandidáti. U KDU-ČSL se tak nepodařilo 

obsadit ani polovinu kandidátní listiny. 

 

Jediným kandidujícím subjektem, jež dokázal zcela zaplnit svoji kandidátní listinu,  

bylo SNK Budkov. Za toto sdružení kandidoval i jeden z respondentů. „Sice jsem také 

členem sboru dobrovolných hasičů, ale nekandidoval jsem za ně. Těch důvodů tam asi 

bylo několik – můj otec, který zde v Budkově dělal starostu, vždy kandidoval za nezávislé. 

Měl jsem k tomu tedy jakýsi vztah. Důležité také pro mě bylo, že mě oslovil můj známý 

Roman Jakš. On sháněl a oslovoval občany, zda by společně s ním nechtěli kandidovat. 

Dostal jsem nabídku a kývl jsem na ní. Důvodů, proč jsem nakonec kandidoval, bylo ale 

samozřejmě více. Svoji roli hrálo i to, že pan starosta Pokorný před volbami oznámil,  

že už svůj mandát obhajovat nebude. Původní záměr byl totiž ten, že do toho půjdeme, 

když se nechá napsat na kandidátku i on. Jenže on nakonec nekandidoval. On byl celkem 

za dobře se školou a já jakožto učitel na zdejší škole jsem chtěl tuto dobrou spolupráci 

mezi obcí a školou zachovat.“ (Záškoda 2019) Důležitou postavou při sestavování 

kandidátní listiny SNK Budkov tak byl pan Jakš, který oslovoval potencionální kandidáty 

a podařilo se mu nakonec zajistit všech devět kandidátů. 

 

2. 2. 3. Sběr podpisů 

Po rozhodnutí kandidátů, respektive sdružení nezávislých kandidátů, že se chtějí zúčastnit 

voleb, musela následovat zákonná povinnost. Bylo nutné sesbírat zákonem stanovený 

počet podpisů. Zákon předepisuje sdružením nezávislých kandidátů sesbírat podpisy  

od sedmi procent občanů, kteří mají hlášený trvalý pobyt v obci k 1. 1. daného roku,  

kdy se konají komunální volby. V absolutní hodnotě to znamenalo, že jednotlivá sdružení 

musela v Budkově sesbírat podpisy alespoň od 25 občanů obce. Jednotlivé kandidující 

subjekty zvolily rozdílné postupy, jak podpisy sesbírat. 

 

Nejjednodušší možný způsob sběru podpisů nastal u KDU-ČSL. Registrované politické 

strany a hnutí Ministerstvem vnitra České Republiky a jejich místní organizace totiž sběr 

podpisů absolvovat nemusejí. Tato zákonná povinnost se týká pouze neregistrovaných 

sdružení nezávislých kandidátů, případně nezávislých kandidátů jako jednotlivců.  

Místní organizace KDU-ČSL se tak této povinnosti v Budkově vyhnula a nemusela  

sbírat 25 podpisů. V případě dobrovolných hasičů se využilo členské základny,  
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kdy se členové s aktivním volebním právem podepsali na petiční archy. S ohledem na to, 

že SDH Budkov sdružuje vyšší počet členů, než bylo potřeba podpisů, nebyl problém tyto 

podpisy sehnat. (Šimková 2019, srov. Záškoda 2019) Z tohoto pohledu tak mohl mít 

nejtěžší pozici poslední subjekt – SNK Budkov – který není místní organizací žádné 

parlamentní strany a ani nemá spojitost s žádným spolkem v obci. „U nás se toho opět 

ujal pan Jakš. Šel za známými, za přáteli. Oslovil je a vysvětlil jim, že kandidujeme  

ve volbách do obecního zastupitelstva. Představil jim jednotlivé kandidáty tím stylem,  

že přečetl jejich jména, a zeptal se, zda nám svým podpisem vyjádří podporu. Nic víc jim 

neříkal.“ (Záškoda 2019) 

 

Můžeme vidět a konstatovat, že způsob a proces sběru podpisů přímo navazoval  

na způsob sestavování kandidátních listin. Víceméně se jednalo stále o stejný okruh 

obyvatel, se kterým bylo komunikováno. Jednotlivé kandidující subjekty také prostor  

při sestavování kandidátních listin a sběru podpisů nevyužily ve svůj vlastní prospěch  

a s občany-voliči bylo komunikováno obecným a neutrálním způsobem. Také se dá říci, 

že podoba komunikace s voliči měla podobu informativní kampaně, jelikož byla 

prezentována jména kandidátů (u sběru podpisů SNK Budkov). Avšak toto byla jediná 

podoba kampaně, která se v tomto období v souvislosti s volbami v Budkově objevila. 

Žádný z kandidujících subjektů nepoužil jiný typ kampaně, kdy by například veřejně 

prezentoval vlastní představy o rozvoji obce. 

 

2. 2. 4. Politická komunikace v předvolebním období 

Volební zákony pro jednotlivé typy voleb stanoví v příslušných ustanoveních jako 

začátek volební kampaně ve smyslu zákona den vyhlášení voleb ve Sbírce zákonů. 

V předchozí části jsem již rozebíral první dva aspekty, které je potřeba v tomto období 

učinit, a to konkrétně sestavit kandidátní listinu a sesbírat zákonem stanovený počet 

podpisů pro zaregistrování této kandidátní listiny. Nyní se více zaměřím na další 

proměnné a další období, které lze ohraničit zaregistrováním kandidátní listiny 

registračním úřadem až konáním voleb. Celé předvolební období a jeho průběh nám  

pak pomůže určit případnou podobu a charakter kampaně, pokud se v obci objevuje. 

 

U sběru podpisů pro registraci jednotlivých kandidátních listin v obci Budkov jsem 

zmiňoval, že kandidující subjekty volily různé varianty, jak zajistit podpisy na petiční 

archy. Pouze u SNK Budkov se dá říci, že došlo ke komunikaci mezi kandidáty 



59 

(kandidátem Petrem Jakšem) a širším okruhem voličů, u kterých bylo dlouhodobě známo, 

že se voleb jako kandidáti nezúčastní. Pan Jakš voliče seznámil se jmény kandidátů  

a se základními informacemi týkajících se voleb. Komunikace se udržovala hlavně  

v úzkém okruhu (rodinní příslušníci, přátelé a známí). Žádný z kandidujících subjektů 

nevyužil prostředků masové komunikace, aby dokázal zasáhnout a informovat všechny 

voliče v obci. S trochou nadsázky by se tak dalo říci, že například aktivní informování  

o termínu voleb proběhlo pouze na základní škole. „Osobně jsem informoval o termínu 

voleb při hodině občanské nauky, když jsme s deváťáky probírali komunální volby.  

Ale určitě tam nezazněly informace, které by mohly někoho ovlivnit. Navíc to žádný vliv 

ani mít nemohlo, všechno to totiž byly přespolní děti. S občany Budkova jsem ale takto 

nehovořil, nezmiňoval jsem se před nimi například o termínu voleb.“ (Záškoda 2019) 

„Neinformovala jsem o termínu voleb a ani jsem něco takového nezaznamenala u jiných 

kandidátů.“ (Šimková 2019) Jediným případem, kdy mohli být informováni všichni 

občané o termínu voleb, tak byla pouze obecní vývěska, na které bylo zveřejněno datum 

konání voleb a jména všech kandidátů. 

 

Předvolební období taktéž může být prostorem, kdy kandidáti do zastupitelstva obce 

seznamují voliče se svými názory a nápady, jakým směrem by se měl ubírat rozvoj  

obce v následujících letech, nebo v případě kandidátů, kteří svůj mandát obhajují,  

může docházet k rekapitulaci realizovaných akcí za uplynulé čtyři roky. Na jedné straně 

kandidáti v Budkově voličům neprezentovali své názory na rozvoj obce (Šimková 2019), 

na druhé straně někteří kandidáti hovořili se svými nejbližšími o svých plánech  

a prezentovali jim svoje názory na rozvoj obce. „V hospodě jsme v rámci takové naší 

komunity hovořili o tom, co se podařilo, nepodařilo, co se mohlo udělat líp. Říkali jsme 

si i konkrétní věci, co by se mohlo realizovat – oprava rybníka, zda je potřeba všechno 

asfaltovat, apod. Jinak nic víc.“ (Záškoda 2019) Tedy stejně jako v případě informování 

o termínu voleb nebyli s postoji kandidátů týkající se rozvoje obce seznámeni všichni 

voliči, ale pouze úzká sociální skupina některých kandidátů, která by se dala definovat 

jako okruh nejbližších (rodinní příslušníci a přátelé). Žádné volební programy, které by 

byly rozesílány do schránek občanům, obecní zpravodaj shrnující končící volební období, 

nic takového se v Budkově neodehrálo. Jedinou cestou, kdy dochází k politické 

komunikaci mezi kandidáty a voliči tak zůstává osobní setkání v malých sociálních 

skupinách, přičemž za „politické centrum obce“ bychom mohli označit hospodu. 
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Jak je patrné, aktivita kandidátů před volbami se různila, někteří byli v komunikaci 

s voliči aktivnější, někteří s nimi nehovořili vůbec. Kandidáty bychom si v této 

souvislosti mohli rozdělit do dvou skupin – na ty, kteří kandidovali z vlastní iniciativy  

a chtěli být zvoleni, a na ty, kteří kandidovali tzv. pouze do počtu. Rozdíl mezi těmito 

oběma skupinami byl patrný a celou situaci podtrhla skutečnost, že tehdejší starosta obce 

Jaroslav Pokorný před volbami oznámil, že už nebude po těchto volbách ve funkci 

pokračovat. „Je pravda, že když se proslýchalo, že pan starosta Pokorný bude končit,  

tak najednou vyskočilo dost kandidátů, kteří se prezentovali jako kandidáti na starostu. 

Tam to bylo například vidět u pana Jakše – ten se profiloval jako kandidát na starostu. 

Ale on byl jediný, který to řekl narovinu. Ostatní to narovinu neřekli, ale bylo to u nich 

patrné.“ (Záškoda 2019) S aktivitou kandidátů v předvolebním období také souvisí jejich 

angažovanost a zviditelňování se. V Budkově se uskutečnily oslavy ke stému výročí 

založení Československé republiky, které musely být z organizačních důvodů přesunuty 

z 28. října na 28. září – tedy těsně před komunální volby, které se konaly o dva týdny 

později. „Poslední akcí, kterou jsme opravdu chtěli udělat, a možná to někdo vnímal  

jako ostrou předvolební akci, bylo 28. září. Společně s bratrem a panem Jakšem jsme  

si řekli, že by stálo za to udělat pietní akt u Pomníku padlým vojákům – za posledních  

85 let se u něj nic nedělo a oslavy sto let republiky nám přišly jako ideální příležitost.  

Společně s obcí a školou jsme se do toho pustili. Jenže sehnat armádu 28. října, to by byl 

určitě problém, a proto jsme to posunuli na svátek sv. Václava. Mrzí mě, že se nám  

to nepodařilo udělat skutečně až po volbách, protože to vnímám tak, že to skutečně mohlo 

někoho ovlivnit a občané to mohli vnímat jako předvolební kampaň. Ale nikdo mi  

to neřekl, že by to tak vnímal, spíše se jedná o můj vnitřní pocit.“15 (Tamtéž)  

 

Doposud jsem se zaměřoval pouze na pozitivní podobu kampaně, ale případná kampaň 

se nemusí odehrávat pouze v pozitivním směru, ale také mohou být využity prvky 

negativity ve smyslu negativní kampaně. V rámci negativní kampaně se mohou kandidáti 

vymezovat vůči sobě navzájem a snažit se poškodit svého protikandidáta v očích voličů. 

„Určité pnutí mezi zastupiteli (kandidáty) může být, ale je to taková klasická výměna 

                                                           
15 Skutečný dopad na voliče, zda tuto akci vnímali jako součást předvolební kampaně, případně do jaké 

míry mohla tato událost ovlivnit jejich rozhodování ve volbách, nelze dokázat a ani to není cílem práce.  

Cílem práce je analyzovat volební proces z pohledu kandidátů do zastupitelstva obce a důležité bylo 

přinejmenším tuto akci zmínit, jelikož se jednalo o netradiční akci, která se v obci jinak do té doby nekonala. 
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názorů – je dobře, že panují rozdílné názory. Já to hodnotím kladně. Ale jinak se žádné 

pomluvy a vymezování se kandidátů vůči sobě navzájem neobjevilo.“ (Tamtéž)  

Tato slova, že se žádné osobní averze mezi kandidáty neobjevily, potvrdila i druhá 

respondentka rozhovoru. (Šimková 2019) 

 

Pokud bychom se závěrem podívali na rozdíly mezi předvolebním obdobím a funkčním 

obdobím, pak se oba dva respondenti shodují v tom, že žádné rozdíly nespatřují,  

že by se například některý z kandidátů choval před volbami aktivněji nebo se vnímání 

veřejnosti změnilo. (Šimková 2019, srov. Záškoda 2019) Co však skutečně mohlo  

u veřejnosti rezonovat před komunálními volbami v roce 2018, byla změna ve vedení 

obce, kdy tehdejší starosta Pokorný oznámil, že už nebude obhajovat svůj mandát a voleb 

se vůbec nezúčastní. Debata se odehrávala především mezi občany a nakonec víceméně 

u debaty spíše zůstalo, než že by dokázala tato situace přimět občany k tomu,  

aby se zúčastnili voleb, nebo aby kandidáti do zastupitelstva obce byli aktivnějšími  

a nějakým způsobem se snažili více zviditelnit. Další rozdíly mezi volebním a funkčním 

obdobím skutečně zaznamenány nebyly. 

 

2. 3. Kostníky 

Kostníky se rozkládají sedm kilometrů jihovýchodně od města Jemnice, a také přes obec 

prochází silnice z Kdousova do Police. Z historického hlediska byla vždy obec spojena 

s právě sousední obcí Police, když Kostníky byly součástí polického panství.  

Nejinak tomu bylo i před listopadem 1989 – od roku 1980 byly Kostníky v rámci 

integrace obcí podřízeny Místnímu národnímu výboru v Polici. Od roku 1990 má obec 

opět samostatný obecní úřad a získala zpět svoji samostatnost. (Obec Kostníky 2019) 

V Kostníkách aktuálně žije necelých 200 obyvatel a v rámci čtyřletého srovnání  

se do obce přistěhovalo 15 obyvatel. Zároveň také v tomto období došlo ke snížení 

průměrného věku obyvatel, a to o více než 1,5 roku na dnešních 41,3 ze 42,9 let.  

(Český statistický úřad 2018, srov. 2014 a 2018) 

 

Jak jsem již zmiňoval, do roku 1990 spadaly Kostníky pod MNV v Polici a následně obec 

opět získala samostatnost. Po získání samostatnosti obec soustředila většinu finančních 

prostředků na zajištění základních potřeb pro občany, či do oprav místních komunikací. 

Součástí občanské vybavenosti obce je například veřejná knihovna, kulturní dům  
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nebo sportovní hřiště. Dopravní obslužnost je zajištěna prostřednictvím autobusové 

dopravy. V právě probíhajícím roce 2019 hospodaří obec Kostníky s rozpočtem ve výši 

4,8 mil. korun a výrazná část výdajů se plánuje investovat do oprav silnic,  

požární ochrany nebo do péče o vzhled obce a do veřejné zeleně.16 

 

2. 3. 1. Participace občanů 

Občané mají možnost participovat na veřejném životě v obci dvěma různými způsoby – 

buď se mohou angažovat v kulturní a společenské oblasti, nebo se mohou angažovat 

politicky. 

 

2. 3. 1. 1. Kulturní a společenská participace 

V obci fungují dva spolky – Sbor dobrovolných hasičů Kostníky (SDH Kostníky)  

a organizace Českého červeného kříže. Historie dobrovolných hasičů v Kostníkách sahá 

až do roku 1898 a sbor fungoval i v době, kdy obec za minulého režimu spadala  

pod správu sousední Police. Dnes dobrovolní hasiči sdružují výraznou část tamních 

obyvatel a podílí se na veškerém kulturním životě v obci. (Obec Kostníky 2019)  

O širokém zapojení občanů do tohoto sboru například vypovídá i skutečnost,  

že ze sedmnácti kandidátů, kteří se nakonec zúčastnili loňských komunálních  

voleb v obci, pouze dva kandidáti nejsou dobrovolnými hasiči. „Ano, jsem hasič.  

Všichni, kteří aktuálně sedí v zastupitelstvu, jsou hasiči. Z těch ostatních kandidátů,  

kteří na podzim 2018 kandidovali, pouze paní Jitka Tesařová a Filip Bulička, ti u hasičů 

nejsou.“ (Nekula 2019, srov. Puchnar 2019) Zmiňoval jsem, že se dobrovolní hasiči 

v Kostníkách podílejí na veškerém kulturním životě v obci, pořádají například Ples SDH 

Kostníky, hasičské závody, masopust, Kostnický košt slivovice a pálenek, stavění máje  

a čarodějnice, opékání prasete, taneční zábavu či drakiádu. Zjednodušeně by se dalo říci, 

že dobrovolní hasiči pořádají každý měsíc nějakou akci. (Obec Kostníky 2018)  

„Každý z kandidátů se víceméně zapojuje do chodu obce, snažíme se tady zlepšit 

prostředí, ve kterém žijeme. Já se osobně například podílím na drakiádě a hasičských 

závodech. Účastním se i jiných akcí, na jejich přípravách i průběhu, podle toho,  

jak je zrovna potřeba.“ (Puchnar 2019) „Já se jako starosta zúčastňuji všech akcí –  

na jejich přípravách a průběhu – i tak nějak se to od starosty očekává, že bude všude. 

                                                           
16 OBEC KOSTNÍKY. 2019. Schválený rozpočet 2019. kostniky.cz, (online), [cit. 2019-03-08].  

Dokument ve formátu PDF. Dostupné z: http://www.kostniky.cz/dp. 
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Někteří z kandidátů, kteří nebyli zvoleni, se na společenském životě v obci tolik nepodílejí, 

někteří se nezúčastňují vůbec ničeho.“ (Nekula 2019) Je patrné, že účast občanů  

na kulturním životě v obci se různí, ale spíše převažuje zapojení se všech kandidátů  

do pořádání a příprav jednotlivých akcí. Oba respondenti, s nimiž byl v Kostníkách 

prováděn rozhovor, se shodují v tom, že všichni kandidáti do zastupitelstva obce  

se na společenském a kulturním životě v obci podílejí dlouhodobě a nelze tedy primárně 

spojovat jejich občanskou participaci s rozhodnutím kandidovat. Zároveň se také shodují, 

že skutečnost, kdy se občané-kandidáti podílejí na kulturním životě v obci, hraje v jejich 

prospěch, protože to je podle jejich názoru jeden z faktorů, na základě něhož se voliči 

rozhodují, komu odevzdají svůj hlas ve volbách. (Nekula 2019, srov. Puchnar 2019) 

 

2. 3. 1. 2. Politická participace 

Participace občanů se ovšem nemusí odehrávat pouze po stránce kulturní, ale také může 

být politická. Jednou z možností politické participace je účast občanů na zasedání 

veřejného jednání zastupitelstva obce, kde mohou vznášet své připomínky a podněty 

směrem k vedení obce. „Na takovýchto malých obcích všechno řídí starosta, 

místostarosta a účetní. Avšak samozřejmě záleží na rozhodnutí zastupitelstva obce – 

důležitá je spolupráce mezi členy zastupitelstva. Občané se pak na jednání informují  

o tom, co se bude v obci dít, co se chystá. U nás v Kostníkách je účast občanů na jednání 

zastupitelstva vysoká, v průměru se každého jednání zúčastňuje 18–20 občanů,  

zejména mladých.“17 (Nekula 2019) Ovšem ne všichni občané, kteří se rozhodli 

kandidovat v obecních volbách v roce 2018, se jednání zastupitelstva zúčastňují.  

O rozvoji obce například hovoří mezi sebou při neformálních setkáních. „Na jednání 

zastupitelstva nechodím, ale v partě kluků se bavíme o tom, co by se mělo v obci 

realizovat.“ (Puchnar 2019) Můžeme vidět, že v Kostníkách má tento způsob politické 

participace, kdy se v průběhu funkčního období řeší rozvoj obce de facto dvě roviny – 

formální a neformální cestu. Za formální cestu bychom mohli označit účast občanů  

na jednání zastupitelstva obce a jednání s vedením obce, kde se vznáší návrhy  

a připomínky. Za neformální možnost pak komunikaci mezi občany, z nichž část je 

informována díky své účasti na jednání zastupitelstva a získané informace předává 

                                                           
17 V tomto směru je potřeba si povšimnout dvou základních proměnných, které se více projevily  

v souvislosti s volbami a budou více rozebrány v následující části. Jedná se o zmínku o důležitosti 

spolupráce mezi zastupiteli a skutečnost, že na jednání zastupitelstva obce chodí převážně mladí občané. 
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ostatním občanům. Neformální komunikace se avšak neodehrává nějak organizovaně, 

spíše bychom tyto rozhovory mohly označit za přátelské – jednotlivec-jednotlivec,  

či v malé skupině přátel. 

 

Dalším možným způsobem, jak analyzovat politickou participaci občanů, je jejich 

členství v politických stranách. V Kostníkách pravidelně v komunálních volbách 

kandidují nezávislí a bezpartijní kandidáti, a to od roku 2006. Pokud bychom se však 

v rámci dlouhodobého srovnání ohlédli ještě o jedno volební období zpět, zjistíme,  

že v roce 2002 kandidovalo jedno sdružení nezávislých kandidátů – počet kandidátů byl 

shodný s počtem volených zastupitelů. (Český statistický úřad, srov. 2002–2018)  

Je patrné, že na podobu kandidujících subjektů – zda budou kandidovat nezávislí 

kandidáti nebo sdružení nezávislých kandidátů – má vliv počet kandidátů, kteří dopředu 

oznámí svůj záměr kandidovat. Pro celkový kontext připomínám, že kandidáti  

do zastupitelstva obce jsou bezpartijní a nekandidující za žádný politický subjekt  

ani v jiném typu voleb. Přesto mají občané Kostník ideově blízko ke Křesťansko-

demokratické unii – Československé straně lidové (KDU-ČSL), která ve sněmovních 

volbách pravidelně a dlouhodobě vítězila. Dlouhodobou podporu si v obci také udržuje 

Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) a Komunistická strana Čech a Moravy 

(KSČM). Poslední volby do Poslanecké Sněmovny v roce 2017 však přinesly změnu,  

kdy v obci zvítězilo hnutí ANO 2011 a potvrdilo rostoucí preference. Stejně tak lze 

spatřovat rostoucí podporu i u Pirátské strany. (Český statistický úřad, srov. 2002–2017) 

 

Poslední možností, jak jednoznačně změřit politickou participaci občanů, je jejich volební 

účast. V případě této diplomové práce se jedná o měření volební účasti v komunálních 

volbách. V teoretické části diplomové práce jsem zmiňoval, že jedním  

z charakteristických rysů malých obcí je vysoká volební účast v obecních volbách. 

Nejinak je tomu i v případě zkoumané obce Kostníky, kde se volební účast oprávněných 

voličů pohybuje v dlouhodobém srovnání nad 70 %. (Český statistický úřad,  

srov. 2002–2018) 
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Graf č. 2: Vývoj volební účasti v komunálních volbách v obci Kostníky 

 

 Zdroj: Zpracoval autor dle Českého statistického úřadu (volby.cz) 

 

2. 3. 2. Sestavování kandidátních listin 

Do sedmičlenného Zastupitelstva obce Kostníky se v podzimních komunálních volbách 

v roce 2018 ucházelo 17 nezávislých kandidátů. Ve srovnání s předchozími obecními 

volbami v roce 2014 se jednalo o téměř 50% nárůst počtu kandidátů, část kandidátů  

se o post zastupitele ucházela vůbec poprvé, jako například František Puchnar.  

(Český statistický úřad, srov. 2014 a 2018) Příčin proč ale došlo k takovému nárůstu 

kandidátů může být několikero. Jedním z důvodů, dá se říci tím nejhlavnějším, byla snaha 

o změnu ve vedení obce. „Kandidoval jsem víceméně z hecu – mládí vpřed. Také šlo  

o to, že se nadávalo na staré zastupitelstvo a panovaly rozdílné názory na rozvoj obce. 

Zkrátka chtělo to změnu.“ (Puchnar 2019) Někteří kandidáti naopak svůj post  

zastupitele obhajovali, a to třeba opakovaně, jako dlouholetý starosta obce Jan Nekula, 

který je ve funkci starosty již páté volební období (od roku 1998). Členem zastupitelstva 

je pak už od roku 1994, v období 1994–1998 byl místostarostou obce. (Nekula 2019)  

„Každý jsme kandidovali jednotlivě, byla to každého věc. Vím, že se občané přemlouvali 

navzájem, aby do toho šli, aby kandidovali. Navzájem si dávali petiční archy.“ (Tamtéž) 

 

Je tedy patrné, že sestavování kandidátních listin v Kostníkách nebývá naprosto jednotně 

koordinované. Spíše se do popředí dostávají kandidáti, kteří se aktivně snaží oslovit jiné 
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občany k tomu, aby i oni ve volbách kandidovali a spolupráce se pak uskutečňuje v rámci 

menších skupin. Jediná koordinace, která víceméně probíhá mezi všemi kandidáty,  

a dá se říci, že se jedná o nepsané pravidlo, že s ohledem na vysoký počet kandidátů 

nedošlo k vytvoření sdružení nezávislých kandidátů hájících jejich specifické zájmy. 

Přesto by se s jistou mírou citlivého přístupu nakonec dalo říci, že proti sobě stejně stály 

dvě skupiny – skupina, která chtěla zachovat současný stav a skupina, která chtěla změnu 

ve vedení obce. 

 

2. 3. 3. Sběr podpisů 

Poté, co se jednotliví kandidáti rozhodli, že chtějí kandidovat v komunálních volbách, 

museli splnit zákonnou podmínku pro to, aby vůbec mohli kandidovat. Ze zákona museli 

sesbírat stanovený počet podpisů, a to konkrétně v případě obce Kostníky od pěti procent 

všech občanů přihlášených k trvalém pobytu v obci, což znamenalo získat podpisy 

alespoň od deseti obyvatel. V případě sběru podpisů můžeme říci, že se postupuje 

koordinovaně a z tohoto procesu je zároveň vyloučena veřejnost. To je mimo jiné 

způsobeno tím, že počet kandidátů převyšuje počet podpisů, které musí jednotliví 

kandidáti získat. Sběr podpisů totiž v Kostníkách probíhá tak, že si petiční archy 

podepisují kandidáti mezi sebou navzájem. „Obcházeli jsme tady občany. Poseděli, 

pokecali, zabralo nám to skoro celý den. Dá se říci, že to byli spolukandidáti, kteří se mi 

podepsali.“ (Puchnar 2019) I druhý respondent v rozhovoru potvrdil, že si kandidáti 

v Kostníkách podepisují své petiční archy navzájem. (Nekula 2019) 

 

Tím, že samotný sběr podpisů probíhá koordinovaně mezi kandidáty do zastupitelstva 

obce a je z tohoto procesu vyloučena veřejnost, se dá zcela jednoznačně říci, že tento 

proces nenabízí prostor k informování voličů nebo k prezentování názorů kandidátů  

na rozvoj obce navenek, myšleno při politické komunikaci na úrovni kandidát-volič. 

„Občané stejně vědí, kdy se budou komunální volby konat. Je to všeobecně známá 

informace – je to v televizi, v novinách, na internetu. Nemělo by to v tomto období smysl.“ 

(Nekula 2019) 

 

2. 3. 4. Politická komunikace v předvolebním období 

U sběru podpisů pro registraci kandidátní listiny v Kostníkách jsem konstatoval,  

že si kandidáti podepisují své petiční archy navzájem a veřejnost je z tohoto procesu 

vyloučena. Politická komunikace se při tomto procesu odehrává pouze na úrovni 
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kandidát-kandidát. Dochází ale například k nějaké politické komunikaci mezi voliči  

a kandidáty později, v období po zaregistrování kandidátních listin a oficiálním 

zveřejnění jmen kandidátů v obci? Jednou z variant politické komunikace je  

informování, případně i přesvědčování voličů, aby přišli k volbám. „Veřejnosti jsem 

říkal, že budou volby a bylo by dobré, aby přišli k volbám. Je lepší se pokusit něco změnit, 

tím, že člověk přijde k volbám, než aby pouze nadával a nic neudělal.“ (Puchnar 2019) 

Informovanost o konání voleb ze strany ostatních kandidátů byla velice individuální  

a pokud přeci jenom nějaký kandidát o termínu voleb informoval voliče, pak tak bylo 

učiněno obecnou formou – nikdo občanům neříkal, aby volili právě jeho. (Nekula 2019, 

srov. Puchnar 2019) Výrazná část kandidátů se také spoléhala na informovanost ze strany 

médií (televize, rádia či celostátního tisku) a obecního úřadu. Obecní úřad může 

informovat voliče prostřednictvím obecní vývěsky o termínu voleb a jménech kandidátů. 

„Já jsem o termínu voleb informoval pouze z funkce starosty, a to na posledním jednání 

zastupitelstva obce, také prostřednictvím hlášení místního rozhlasu.“ (Nekula 2019) 

 

Druhou možností, o čem mohli kandidáti s voliči hovořit v předvolebním období, je jejich 

informování nebo prezentace názorů na rozvoj obce, či shrnutí, co se podařilo za uplynulé 

čtyři roky vybudovat. Část kandidátů s voliči na tato témata nehovořila, část ano –  

při osobních setkáních. „Když jsme se sešli u piva, tak jsme se bavili o tom, co by se v obci 

mohlo udělat. Ale nebylo to nijak pravidelně a hlavně jsme prezentovali to svoje, jen mezi 

sebou. Nebyl to široký okruh občanů. Spíše malá parta o pár lidech.“ (Puchnar 2019) 

Zjednodušeně řečeno by se dalo říci, že tento způsob komunikace zastávala skupina,  

která chtěla změnu ve vedení obce. Na druhé straně totiž byla skupina, jež lze označit 

jako kandidáty-zastupitele, kteří měli styl komunikace s voliči ohledně rozvoje obce 

nastavený trochu odlišně. „Minimálně měsíc před volbami se vědělo, co se bude  

v obci v následujících letech realizovat, a to na základě střednědobého výhledu,  

který schvalovalo zastupitelstvo. Informovanější tak byli občané, kteří na jednání 

zastupitelstva chodí. Ale také tento dokument dáváme na web obce, kde si ho mohou 

přečíst úplně všichni.“ (Nekula 2019) Jiný způsob komunikace, než neformální osobní 

setkání (např. ve skupině přátel) a formální setkání (jednání zastupitelstva obce),  

se v případě prezentování názorů na rozvoj obce nekonal – například s volebními 

programy se v obci nelze setkat. (Nekula 2019, srov. Puchnar 2019) 
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Ne vždy se však musí jednat pouze o pozitivní kampaň, kterou jsem nyní popisoval,  

ale také se v některých případech komunální politiky můžeme setkat s negativní kampaní. 

Tedy se situací, kdy se vůči sobě kandidáti vymezují, a to buď v rovině osobní či v rovině 

politické, když mají například rozdílné pohledy na způsob vedení obce. Cílem negativní 

kampaně je poškodit svého protikandidáta v očích voličů a informovat (přesvědčit) 

voliče, proč nevolit protikandidáta, ale právě je. Už v průběhu celé této kapitoly jsem 

zmiňoval, že de facto existovaly dvě skupiny kandidátů – „zastánci starých pořádků“  

a kandidáti, kteří chtěli změnu. Jejich vystupování lze považovat právě za negativní 

kampaň. „Kandidáti se vymezovali vůči sobě, ale spíše neadresně. Nicméně i vůči mé 

osobě jsem zaslechl nějaké výtky. Spíše šlo o to, že se říkalo, aby lidé nevolili toho a toho 

kandidáta. My jsme tady za ta léta dost věcí udělali, i těch kladných, ale jak se říká,  

každý dobrý počin má být po zásluze potrestán.“ (Nekula 2019) Příčiny vymezování se 

mezi kandidáty jsem již částečně zmiňoval v předchozí části textu, pro kontext je uvádím 

znovu. Kandidáti, kteří požadovali změnu ve vedení obce, kritizovali tehdejší vedení 

obce. „Byl rozdílný pohled na rozvoj obce. Vymezovali jsme se hlavně proti starostovi – 

všechno chtěl mít podle svých představ, názory lidí ho moc nezajímaly. Navíc měl 

v bývalém zastupitelstvu kejvače – lidi, kteří mu šli na ruku – a těch byla většina.  

Chtěli jsme změnu a měli jsme jiné představy.“ (Puchnar 2019) Kromě rozdílných 

pohledů na rozvoj obce se negativní kampaň projevila také v osobní rovině. „Proti mně 

byly spíše osobní útoky – po vsi se říkalo, že jsem mladý kandidát, že nemám zkušenosti, 

a proto by mě neměli volit. To zaznívalo jak od občanů, tak i od některých kandidátů,  

od mladých i starších občanů. Nijak jsem na tuto kritiku nereagoval.“ (Tamtéž) 

 

Pokud bychom závěrem měli shrnout vnímání rozdílů mezi předvolebním a funkčním 

obdobím, pak se oba dva respondenti, s nimiž byl v Kostníkách prováděn rozhovor, 

shodují. Tyto rozdíly jsou vnímány v kontextu předvolebního období, ale potvrdily  

se až po zveřejnění výsledku voleb. Respondenti vnímají hlavní změnu v aktuálním 

složení zastupitelstva obce (po komunálních volbách 2018), což do značné míry bylo 

ovlivněno i nárůstem počtu kandidátů, kteří požadovali změnu ve vedení obce – 

kandidovalo jich více a jejich šance proto byly vyšší. „Rozdíly mezi oběma obdobími 

celkově nevnímám, spíše jde o to, že se do zastupitelstva dostali dva jiní (noví)  

kandidáti než předtím, takže tam změny jsou. Uvidí se časem, jak moc velká změna to 

bude, jestli budou mít opět všichni stejný názor na rozvoj obce nebo ne.“ (Nekula 2019)  

„Rozdíl mezi volebním a mimovolebním obdobím vnímám hlavně v tom, že byli zvoleni 
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lidi, kteří už nebudou chodit starostovi na ruku – obměnilo se to, a to je dobře.“  

(Puchnar 2019) Z obou výpovědí se dá pozorovat, že se sice oba dva respondenti shodují 

na stejném rozdílu – složení zastupitelstva obce – ale zároveň tuto změnu oba dva vnímají 

do značné míry odlišně. Na jedné straně převažuje nadšení z toho, že se do zastupitelstva 

dostali dva kandidáti, kteří chtěli změnu ve vedení obce a toto nadšení sdílí celá skupina 

kandidátů požadující totéž, na druhé straně lze vycítit jisté obavy ze strany vedení obce, 

ze strany starosty, že rozhodnutí zastupitelstva by již nemusela být tak jednotná a nemusel 

by panovat naprosto stejný pohled na rozvoj obce napříč zastupitelstvem. 

 

2. 4. Menhartice 

Obec Menhartice se nachází v okrese Třebíč v Kraji Vysočina, přibližně tři kilometry 

jižně od města Jemnice. Přes území obce vede frekventovaná silniční komunikace 

směrem k nedalekému hraničnímu přechodu Vratěnín. V rámci občanské vybavenosti 

nalezneme v obci například dětské hřiště nebo hospodu. Dopravní obslužnost obce je 

zajištěna díky autobusové dopravě a skrze dotační tituly Kraje Vysočina byly Menhartice 

v loňském roce také jako jedna z obcí finančně podpořeny, aby zde došlo k zachování 

obchodu s potravinami.18 Na konci roku 2018 žilo v Menharticích 130 obyvatel  

a ve srovnání se stavem o čtyři roky dříve došlo k úbytku 12 obyvatel. Celkový počet 

obyvatel tak v dlouhodobém srovnání klesá a průměrný věk obyvatel se za poslední čtyři 

roky výrazně zvýšil, a to konkrétně o tři roky ze 38,8 na 41,8 let. (Český statistický úřad, 

srov. 2014 a 2018) 

 

Obec sebe sama prezentuje jako místo, kde se dbá na lidové zvyky a tradice.   

Koná se zde masopust, velikonoční koledování, stavění máje, posýpky květin při Božím 

těle, pouť, posvícení a štědrovečerní průvod obcí. Obcí prochází se zvoněním zvonečků 

průvod, který se zastaví na několika místech a společně se zazpívá Menhartická koleda.  

Na návsi svítí ve všech oknech svíčky. (Obec Menhartice 2019) Z rozpočtu obce pak byly 

v posledních letech zajišťovány základní potřeby pro chod a život v obci –  

oprava a údržba objektů občanské vybavenosti, plynofikace, vodovodní přípojky  

či opravy místních komunikací a chodníků. V právě probíhajícím roce 2019 hospodaří 

obec Menhartice s rozpočtem, v němž jsou celkové příjmy vyšší než 2,4 milionu korun  

                                                           
18 CAHA, Stanislav. 2018. Zachrání obchůdky dotace? In: trebicsky.denik.cz (online), [cit. 2019-03-11]. 

Dostupné z: https://trebicsky.denik.cz/zpravy_region/zachrani-obchudky-dotace-20170913.html. 
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a více než polovina prostředků bude investována vodních děl v krajině a také do činnosti 

místní samosprávy, včetně odměn zastupitelů.19 

 

2. 4. 1. Participace občanů 

Občané mají možnost participovat na veřejném životě v obci dvěma různými způsoby – 

buď se mohou angažovat v kulturní a společenské oblasti, nebo se mohou angažovat 

politicky. 

 

2. 4. 1. 1. Kulturní a společenská participace 

Občané i samotní kandidáti se zapojují do společenského dění v obci prostřednictvím 

dvou spolků, které v Menharticích fungují – Sbor dobrovolných hasičů Menhartice  

(SDH Menhartice) a Myslivecký spolek Menhartice. V obci se například konají  

hasičské závody, hony, taneční zábavy, masopust, velikonoční koledování (vrkání), 

pálení čarodějnic a stavění máje, pouť, štědrovečerní průvod ovcí, a také se zde  

po generace udržuje lidový zvyk – tzv. posýpky květin při Božím těle. (Obec Menhartice 

2019; Niederhafner 2019, srov. Kandidát X 2019)20 

 

Většina kandidátů ucházející se o zastupitelský mandát v komunálních volbách 

v loňském roce v Menharticích je členy alespoň jednoho ze dvou zmiňovaných spolků. 

Pouze kandidátky Božena Gliganičová a Vendula Nekulová nejsou členkami ani jednoho 

ze spolků. (Niederhafner 2019, srov. Kandidát X 2019) „V Menharticích bydlím 7 let, 

předtím jsem bydlel a vyrůstal jinde. Od začátku, co jsem tam přišel, tak se mě ale ptali, 

jestli bych byl ochotný jim pomoci s akcemi. Od té doby se podílím na přípravách  

i průběhu některých akcí v obci. Jsem u hasičů, takže se například zúčastňuji hasičských 

závodů. A pak také chodím v říjnu a listopadu s myslivci na hony. Dále pomáhám  

s dětským dnem a posvícenskou zábavou. Ostatní kandidáti se také nějakým způsobem 

podílejí na společenském životě v obci.“ (Kandidát X 2019) Ovšem členství ve spolcích 

nakonec nesouvisí s tím, jak se kandidáti do zastupitelstva obce zapojují do kulturního  

dění v obci – i obě zmiňované kandidátky, které nejsou u hasičů ani u myslivců,  

                                                           
19 OBEC MENHARTICE. 2019. Rozpočet obce 2019. menhartice.cz, (online), [cit. 2019-03-11].  

Dokument ve formátu PDF. Dostupné z: http://www.menhartice.cz/?action=uredniDeska. 

20 Neúspěšný kandidát z komunálních voleb 2018 v obci Menhartice, s nímž byl uskutečněn rozhovor,  

si nepřál, aby bylo zveřejněno jeho jméno v písemné podobě. Kandidátovo jméno je uveřejněno pouze  

ve zvukové nahrávce, která je součástí originálu diplomové práce. 
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se podílejí na organizování a průběhu akcí. „Nezúčastňuji se všech akcí, které se v obci 

konají, zúčastňuji se pouze některých, ale pravidelně. Na akcích pomáhám s přípravou  

a jejich průběhem. Paní Gliganičová a Vendula Nekulová sice nejsou členy žádného 

spolku, ale přesto se podílejí na veřejném životě v obci – i ony pomáhají s kulturními 

akcemi a zúčastňují se jich. Všichni kandidáti se tak zapojují, ale určitě se všichni 

nezapojují úplně do všeho.“ (Niederhafner 2019)  

 

Oba respondenti, s nimiž byl uskutečněn rozhovor, se pak také shodují v tom, že jejich 

zapojení do společenského života v obci nesouvisí s jejich rozhodnutím kandidovat,  

oba dva se na kulturním životě v obci podíleli již před svoji první kandidaturou  

do zastupitelstva obce, což podle nich platí i pro ostatní kandidáty. Dále se shodují v tom, 

že společenská participace kandidátů může být v jejich prospěch, že se občané rozhodují 

i na základě toho, co v tomto směru dělají kandidáti pro obec, ovšem nejedná se o jediný 

důvod, na základě něhož se občané-voliči rozhodují. Jedná se pouze o jeden z faktorů. 

(Niederhafner 2019, srov. Kandidát X 2019) 

 

2. 4. 1. 2. Politická participace 

Politická participace občanů se může posuzovat na základě jejich účasti na veřejném 

zasedání obecního zastupitelstva, kdy se mohou prostřednictvím připomínek a podnětů 

vůči zastupitelům podílet na správě obce i v průběhu volebního období. „Někdy se to 

projednává, ale někdo musí přijít s nějakým tím nápadem. Pokud občan přijde s návrhem, 

že by se měl například někde opravit chodník, projednáme to na zastupitelstvu.  

Ale samozřejmě jsou i jiné způsoby, kde se dá hovořit o rozvoji obce – například u piva  

v hospodě.“ (Niederhafner 2019) Účast občanů na jednání zastupitelstva je velice 

individuální a zpravidla záleží na projednávaných bodech programu. Snaha o další 

komunikaci s občany týkající se rozvoje obce se například konala v loňském roce,  

kdy byli občané pozváni na veřejnou schůzi. Avšak ani toto jednání nezaznamenalo velký 

ohlas z řad veřejnosti a jednání se veřejnost opět příliš nezúčastnila. „V loňském roce se 

konala veřejná schůze – zastupitelé byli vesměs všichni přítomni – ale co jsem se divil já 

osobně, tak ta účast veřejnosti byla velice malá. Týkalo se to každého občana a každý 

občan byl zván osobně. Řešilo se zajištění vody – vodovod.“ (Kandidát X 2019)  

Obecně bychom ale mohli říci, že převažuje model, kdy se komunikace odehrává  

na úrovni zastupitel-zastupitel a komunikace zastupitel-občan (kandidát-občan) se odvíjí 

od toho, pokud se občan sám ze své vlastní iniciativy chce o něčem informovat,  
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než že by zastupitelé (a případně budoucí kandidáti) sami aktivně vystupovali a ze své 

vlastní iniciativy informovali občany. Avšak nelze tuto problematiku generalizovat  

a skutečně je potřebné přihlížet individuálně k tomu, co se v obci aktuálně projednává. 

 

Občané mohou svoji politickou angažovanost a participaci projevovat také svým 

členstvím v politických stranách. V Menharticích v komunálních volbách kandidují vždy 

bezpartijní kandidáti, kteří při posledních dvou obecních volbách v roce 2014 a 2018 

kandidovali sami za sebe – tedy jako nezávislí kandidáti. V roce 2002, 2006 a 2010 tomu 

ale bylo jinak, to kandidovala dvě sdružení nezávislých kandidátů, označeni jako  

SNK MENHARTICE 1 a SNK MENHARTICE 2. (Český statistický úřad, srov. 2002–

2018) Občané-kandidáti se dále nezúčastňují jiného typu voleb jako kandidáti.  

Ideově pak mají občané Menhartic blízko ke Křesťansko-demokratické unii – 

Československé straně lidové (KDU-ČSL), České straně sociálně demokratické (ČSSD) 

a Komunistické straně Čech a Moravy (KSČM). Tyto tři parlamentní strany  

zejména v prvním desetiletí tohoto století ve volbách získávaly největší podporu. 

V posledních letech však můžeme vidět rostoucí podporu pro nové politické subjekty – 

hlavně hnutí ANO 2011. Z původních zmiňovaných tří stran si stabilnější podporu nadále 

udržují už jen komunisté a lidovci, sociální demokraté podporu ztrácí. (Český statistický 

úřad, srov. 2002–2017) 

 

Poslední možností, jak změřit míru politické participace občanů, je jejich volební účast. 

V souvislosti s výzkumem lokální politiky se pak v případě této práce jedná o měření 

volební účasti v komunálních volbách. V dlouhodobém srovnání můžeme říci,  

že v případě zkoumané obce Menhartice je volební účast značně kolísavá a není stabilní, 

její rozptyl se pohybuje v rozmezí 60–80 %. (Český statistický úřad, srov. 2002–2018) 
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Graf č. 3: Vývoj volební účasti v komunálních volbách v obci Menhartice 

 

Zdroj: Zpracoval autor dle Českého statistického úřadu (volby.cz) 

 

2. 4. 2. Sestavování kandidátních listin 

Výběr kandidátů a s tím spojené sestavování kandidátních listin, včetně sběru podpisů  

pro registraci kandidátní listiny, můžeme v případě obce Menhartice považovat  

za koordinované od samotného počátku. Do procesu výběru kandidátů jsou zapojeni 

občané obce, respektive je jim tato možnost nabídnuta, a můžeme tak říci, že to jsou  

ve většině případů právě občané, kdo rozhoduje o tom, kdo se nakonec objeví  

na volebním lístku. S anketou, kdy občané nominují občany do zastupitelstva obce,  

mají Menhartice dlouhodobé zkušenosti, a to od roku 2002. „Děláme mezi občany vlastně 

takové předvolby. Zhruba čtyři až pět měsíců před odevzdáním kandidátních listin jsou 

do každé domácnosti rozeslány formuláře, kde mohou občané s volebním právem 

navrhnout sedm občanů, kteří by podle nich měli ve volbách kandidovat.  

Počet navržených občanů odpovídá počtu volených zastupitelů. Na anonymní vyplnění 

formuláře mají občané měsíc a formulář pak mohou odevzdat do schránky obecního 

úřadu.“ (Niederhafner 2019, srov. Kandidát X 2019) I když samozřejmě občané  

se mohou do voleb přihlásit i z vlastní iniciativy a kandidáti, kteří jsou navrženi občany, 

nemusí jejich nominaci nakonec přijmout. „Zastupitelé oslovili i lidi, kterým se nelíbila 

některá rozhodnutí a způsob vedení obce. Tito občané, kteří de facto byli vůči končícímu 
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zastupitelstvu v opozici, ale nakonec nedokázali přijmout zodpovědnost jít něco změnit  

a voleb se nezúčastnili.“ (Niederhafner 2019) 

 

Obec touto formou umožňuje občanům zapojit se do volebního procesu již před 

samotnými komunálními volbami a lze tak také hovořit o možnosti politické participace 

občanů. Zapojení občanů do této ankety nakonec předjímá, jaká bude přibližně účast 

v samotných volbách, a také se výsledky anket výrazně shodují s konečnými výsledky 

voleb – počet nominací pro jednotlivé občany v anketě se následně shoduje s počtem 

hlasů, kteří tito občané-kandidáti obdrží ve volbách. Navržení občané-kandidáti  

do zastupitelstva obce se voleb ve většině případů nakonec zúčastní, i když někteří 

navržení občané to nepřijmou, obvykle se jedná o 3–4 nominované. (Niederhafner 2019)  

Pro kontext ještě uvádím, že všichni zastupitelé, kteří byli zvoleni v obecních volbách 

2014, získali nominace od občanů a všichni nakonec svůj mandát obhajovali.  

(Český statistický úřad, srov. 2014 a 2018) 

 

2. 4. 3. Sběr podpisů 

Občané, kteří se rozhodli pro kandidaturu v komunálních volbách, respektive 

v Menharticích ještě získali nominaci od občanů v anketě, museli následně splnit 

zákonnou povinnost. Bylo nutné sesbírat zákonem stanovený počet podpisů pro registraci 

jejich kandidátní listiny. I sběr podpisů můžeme v Menharticích považovat  

za koordinovaný, jelikož veškeré potřebné dokumenty zajistil obecní úřad a nabídl  

je jednotlivým kandidátům. Veřejný sběr podpisů, kde by kandidáti přišli do styku 

s veřejností, se v tomto případě neuskutečnil, jelikož kvorum počtu nutných podpisů  

je velice nízký. Kandidáti museli sesbírat celkem sedm podpisů od občanů, kteří měli  

k 1. lednu 2018 nahlášen trvalý pobyt v obci a měli volební právo. Sedm podpisů mimo 

jiné odpovídá počtu zastupitelů Menhartic. Kandidáti-zastupitelé se rozhodli této situace 

využít a petiční archy si podepsali navzájem. (Niederhafner 2019) U kandidátů,  

kteří nebyli zastupiteli a mandát neobhajovali, byla situace obdobná – zjednodušeně 

řečeno si petiční archy podepsali kandidáti mezi sebou. Nenastala tak situace,  

že by se podepisoval někdo z občanů, který by nevěděl, o co se jedná. (Kandidát X 2019) 

 

Tím, že při sběru podpisů dochází ke kontaktu pouze na úrovni zastupitel-zastupitel  

nebo kandidát-kandidát, bývají možnosti pro užití nástrojů volební kampaně  

a informovaní veřejnosti omezené. S ohledem na to, že se kandidáti o post zastupitele 
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ucházeli opakovaně a vzájemně se znají, nebyl zde prostor také pro to, aby byly 

představeny vize budoucího rozvoje obce ze strany kandidátů, nebo aby byla veřejnost 

informována o termínu konání voleb. Kandidáti (i občané) věděli, co má obec aktuálně 

rozpracováno a co se bude realizovat v následujících letech. Obecně ale kandidáti aktivně 

v tomto období nevystupovali a spíše reagovali na případné dotazy ze strany občanů, 

přičemž jejich odpovědi byly čistě informativní. Žádný z kandidátů se neprezentoval 

formou, že pokud by byl například zvolen právě on, realizovaly by se takové či onaké 

investiční akce. (Niederhafner 2019, srov. Kandidát X 2019) 

 

2. 4. 4. Politická komunikace v předvolebním období 

Prvním impulzem, který předznamenává blížící se komunální volby, je zveřejnění 

termínu voleb ve Sbírce zákonů. V praktické rovině se pak občané Menhartic dostávají 

do styku s blížícími se komunálními volbami tehdy, když jim jsou doručeny formuláře 

ankety, v němž mají možnost navrhovat občany, kteří by měli ve volbách kandidovat,  

jak bylo popsáno v předchozí části. V předchozí části práce jsem se také již věnoval 

procesu sestavování kandidátních listin a sběru podpisů, nyní se více zaměřím na období,  

které následuje po zaregistrování všech kandidátních listin – tedy na období, kdy už jsou 

oficiálně známa všechna jména kandidátů. 

 

U sběru podpisů na petiční archy pro zaregistrování kandidátních listin jsem zmiňoval, 

že si kandidáti do zastupitelstva obce podepsali své registrační archy navzájem a veřejnost 

do tohoto procesu zapojena nebyla. Tím se tak eliminovala možnost pro informování  

či představení názorů na rozvoj obce veřejnosti, jelikož komunikace na úrovni kandidát-

kandidát v celém kontextu znamenala to, že spolu komunikovali pouze ti občané,  

kteří se problematice správy obce alespoň částečně věnují a věděli, co komunální volby 

obnáší. Probíhala pak alespoň nějaká politická komunikace s voliči po registraci 

kandidátních listin? Zaměříme-li se nejprve na informování voličů o termínu voleb,  

zde k žádné změně nedošlo. „Osobně jsem před volbami neinformoval o termínu voleb. 

Tato informace byla veřejně dostupná řadu měsíců na internetu, v televizi, v rádiu. 

Nezaznamenal jsem, že by některý z jiných kandidátů postupoval jinak, že by veřejnost 

informoval.“ (Kandidát X 2019) Ze strany vedení obce došlo pouze k tomu, že byl termín 

voleb a jména kandidátů zveřejněna na obecní vývěsce. (Niederhafner 2019) 
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Další možností, o čem mohou kandidáti s voliči v předvolebním období komunikovat,  

je informování nebo prezentace názorů na rozvoj obce, či alespoň shrnutí toho,  

co se podařilo v uplynulém období realizovat. Předvolební období se v tomto směru nijak 

nelišilo od průběhu celého funkčního období – žádný z kandidátů nečinil v obci osobní 

agitaci. „V průběhu celého roku se hovoří o tom, co se v daném roce podařilo  

nebo nepodařilo realizovat. Navíc si myslím, že dneska nejsou obce a města schopny 

fungovat bez dotací. Ve finále tak záleží na tom, jak moc jsou obce schopné čerpat dotační 

tituly a možná i proto nemá smysl slibovat něco dopředu, když se mohou dotační 

podmínky změnit.“ (Kandidát X 2019) Jisté souvislosti v nekomunikaci s občany pak 

zřejmě můžeme hledat také v tom, že v průběhu funkčního období je ze strany občanů-

voličů malý zájem o politické dění v obci (zasedání zastupitelstva obce, veřejné schůze 

atd.) a spíše se občané ptají zastupitelů z vlastní iniciativy. „Všichni tehdejší zastupitelé 

svůj mandát v roce 2018 obhajovali. Lidé tak věděli, co obec dělá a co má v plánu.  

Lidé nečekali, že by se něco mělo změnit v plánovaných investicích.“ (Niederhafner 2019) 

 

Aktivně se žádný z kandidátů po stránce politické veřejně neprofiloval. V tomto kontextu 

tedy byla důležitější spíše komunikace ze strany občanů-voličů vůči kandidátům 

(zastupitelům). Nicméně veškerá komunikace a odpovědi kandidátů se případně nesly 

v duchu informativní kampaně, nejednalo se o přesvědčování voličů, že právě oni jsou 

těmi správnými kandidáty, pro koho by měli občané hlasovat. V předvolebním období  

se ale přece jenom nicméně aktivita některých kandidátů zintenzivnila. „Někteří členové 

zastupitelstva, kteří obhajovali svůj mandát v loňských volbách, byli před volbami 

aktivnější, více se snažili, dělali pro obec více. Jejich cílem bylo se hlavně zviditelnit – 

zúčastňovali se daleko více akcí v obci nebo je naopak sami pořádali. Tuto jejich aktivitu 

si vysvětluji tak, že to souviselo s tím, že před volbami paní starostka Gliganičová 

oznámila, že po volbách už ve funkci pokračovat nebude. Byla to ale spíše taková zdravá 

soutěž mezi zastupiteli, nijak se proti sobě nevymezovali.“ (Niederhafner 2019) 

 

Předvolební období se v Menharticích neneslo ale pouze v pozitivním, či alespoň 

v neutrálním duchu. Objevily se zde také osobní útoky a ostřejší výměny názorů.  

Avšak ne ze strany kandidátů vůči sobě, ale ze strany některých občanů, kteří nesouhlasili 

s některými kroky tehdejšího zastupitelstva a vedení obce. V předchozí části této 

podkapitoly jsem upozorňoval na skutečnost, že zastupitelé si přáli, aby i tito občané  

ve volbách kandidovali, ale tuto výzvu nepřijali. I přes nepřijetí této výzvy pokračovalo 
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veřejné prezentování výhrad vůči zastupitelům. „U nás v obci funguje opozice, která ale 

nekandidovala. Kandidáti mezi sebou byli za dobře, jen někteří občané se kriticky 

vyjadřovali ke způsobu vedení obce – vadilo jim de facto všechno. Já, včetně ostatních 

kandidátů jsme se touto kritikou nezabývali, protože ať člověk udělá co udělá,  

vždy by to podle nich bylo špatně.“ (Niderhafner 2019) V tomto kontextu lze podotknout, 

že dopady výtek ze strany některých občanů na konečné výsledky ve volbách byly 

minimální. Rizika spojená s užitím negativní kampaně se tak v tomto případě prokázat 

nepodařilo, což pravděpodobně souvisí také s tím, že se jednalo o spor na úrovni občan-

kandidát, nikoliv na úrovni kandidát-kandidát. 

 

2. 5. Mladoňovice 

Mladoňovice se nacházejí v jihovýchodní části Kraje Vysočina, v okrese Třebíč.  

Na západ od obce, přibližně pět kilometrů, se nachází centrum Jemnického mikroregionu 

– město Jemnice. Katastr obce je poměrně rozlehlý, má 995 ha a patří k němu i osady 

Dobrá Voda a Tři koroptve. (Jemnický mikroregion 2019) V obci v roce 2018 žilo  

400 obyvatel a v dlouhodobém srovnání se situace téměř nemění – o čtyři roky dříve  

zde žilo o jednoho obyvatele méně. Ze srovnání dále vyplývá, že obyvatelstvo 

Mladoňovic mírně stárne a jeho průměrný věk se zvyšuje. V průběhu čtyř let se průměrný 

věk zvýšil o necelý rok ze 40,5 na 41,4 let. (Český statistický úřad, srov. 2014 a 2018) 

 

Obec za minulého režimu ztratila samostatnost, když od roku 1975 spadala  

pod Místní národní výbor Třebelovice. Samostatnost byla obnovena až po roce  

1990 a obec se poté začala rozvíjet v mnoha směrech. Především došlo k zajištění 

základních občanských potřeb pro dobré fungování obce – vybudován byl nový obecní 

vodovod, kanalizace, dále byla provedena plynofikace a telefonizace obce. V posledních 

letech bylo taktéž investováno například do úprav veřejného prostranství, včetně místních 

komunikací a chodníků, a příprav stavebních pozemků. Za příkladný rozvoj obce a bohatý 

kulturní život v ní byly Mladoňovice oceněny řadou ocenění v různých soutěžích – 

nejvýznamnějším oceněním, kterého si občané dodnes váží, bylo získání titulu  

„Vesnice Vysočiny“ v roce 2006. Dále pak například obec získala ocenění za vzorné 

vedení knihovny (2000), za společenský život (2002) nebo čestný diplom „Za obnovu 

venkova“ v roce 2003. (Obec Mladoňovice 2017 – brožura) 
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V právě probíhajícím roce 2019 hospodaří obec Mladoňovice s rozpočtem ve výši 

necelých šest milionů korun a převážná část výdajů bude vynaložena na zajištění chodu 

a činnost místní samosprávy, opravu místních komunikací a veřejného osvětlení  

či úprav veřejného prostranství a zeleně. Obec z vlastních finančních prostředků taktéž 

zajišťuje provoz mateřské a základní školy, která zde funguje.21 (Obec Mladoňovice 

2018) V obci dále funguje víceúčelový kulturní dům s diskotékovým klubem, 

tělocvičnou, knihovnou a pohostinstvím. Pro sportovní vyžití občanům slouží fotbalové 

hřiště, tenisový kurt, dětské hřiště, myslivecká střelnice či požární nádrž, která je v letních 

měsících využívána jako koupaliště pro děti. Dopravní obslužnost je v obci zajištěna 

autobusovou dopravou. (Obec Mladoňovice 2017 – brožura) 

 

2. 5. 1. Participace občanů 

Občané mají možnost participovat na veřejném životě v obci dvěma různými způsoby – 

buď po stránce kulturní, nebo se mohou angažovat také v rovině politické. 

 

2. 5. 1. 1. Kulturní a společenská participace 

Občané Mladoňovic se mohou do kulturního a společenského života v obci zapojit díky 

několika společenským a zájmovým organizacím. Nejpočetnější organizací, co do počtu 

členů, je Sbor dobrovolných hasičů Mladoňovice (SDH Mladoňovice). Dále zde 

například funguje Myslivecké sdružení Mladoňovice, TJ Dance-step, Český červený kříž 

a Rybářský spolek. Všechny zmíněné organizace a spolky se zapojují do života v obci 

různě, přesto mají jedno společné – všechny v obci pořádají nějakou kulturní  

či společenskou událost. Mezi významné společenské události v obci patří rodácký sjezd, 

štědrovečerní průvod obcí, pálení čarodějnic, stavění máje nebo dětský karneval. 

Nejvýznamnější akcí v obci je církevní průvod z Mladoňovic do osady Dobrá Voda. 

Tohoto průvodu se zúčastňuje až tři tisíce poutníků. (Mladoňovice 2017 – brožura)  

 

Občané-kandidáti se na těchto zmiňovaných akcích podílejí různou intenzitou, někteří 

ano, někteří částečně, někteří vůbec. „Jsem činným členem u hasičů. Pomáhám například 

s hasičskými závody, hasičským plesem, nebo s pouťovou zábavou. Tady u nás v obci  

                                                           
21 OBEC MLADOŇOVICE. 2018. Schválený rozpočet na rok 2019. mladonovice.cz, (online),  

[cit. 2019-03-14]. Dokument ve formátu EXCEL. Dostupné z: http://www.mladonovice.cz/schvaleny-

rozpocet-na-rok-2019/d-1981. 
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se na kulturním životě podílejí hlavně hasiči, a to všichni hasiči, kteří pak i kandidovali 

v komunálních volbách. Ostatní kandidáti, kteří nejsou u hasičů, tak ti se už tolik 

nepodílejí a je to spíše více individuální.“ (Nekula 2019) Na společenských a kulturních 

akcích se v obci nepodílejí pouze místní spolky, ale také některé akce připravuje sama 

obec. „Obec organizuje spoustu akcí, a pokud to je obecní akce, tak se na jejich 

přípravách podílím já. Pokud to jsou ale akce jednotlivých spolků, tak oni si připraví  

a zorganizují všechno sami a já se tam pak dostavím pouze z pozice, respektive z funkce 

starosty, abych třeba předal poháry vítězům. Podle mě by měl být starosta přítomný  

na všech akcích, které se v obcí konají, a tak se tím řídím a dodržuji to.“ (Chloupek 2019)  

 

Oba dva respondenti se shodují v tom, že někteří kandidáti do zastupitelstva obce  

se na společenském životě podílejí dlouhodobě a žádný z nich se zmiňovaných akcí 

nezačal zúčastňovat až před volbami v roce 2018, aby se před voliči například mohl více 

zviditelnit. Taktéž se respondenti shodují v tom, že tato participace na kulturním životě 

v obci může kandidátům pomoci k lepšímu výsledku ve volbách, nicméně to není jediný 

důvod, proč voliči volí zrovna onoho kandidáta. (Chloupek 2019, srov. Nekula 2019) 

 

2. 5. 1. 2. Politická participace 

Participovat politicky na životě v obci mají občané možnost několika způsoby.  

Jednou z variant je účastnit se veřejného zasedání zastupitelstva obce, kde mohou vznášet 

své připomínky a podněty směrem k vedení obce. „Občané na jednání zastupitelstva 

nechodí. Oni na zastupitelstvo spíše přijdou, když něco chtějí, když mají nějaké přání – 

ale to stejně přijde tak jeden nebo dva občané. Teď k nám například chodí zájemci  

o stavební pozemky.“ (Chloupek 2019) Vedení obce Mladoňovice se snaží udržovat 

komunikaci s občany i jinou formou, než je pouze zasedání obecního zastupitelstva. 

Každoročně se zde v jarních měsících koná veřejná schůze. „Děláme ji tady u nás 

v hospodě. Lidé se toho celkem zúčastňují. Probere se tam naprosto všechno,  

zhodnotíme rok minulý a seznámíme občany s tím, co se plánuje dělat v tomto roce. 

Zároveň i my sami vyzýváme občany, pokud se jim něco nelíbí nebo by něco chtěli,  

aby nám to tam řekli. Ale oni to stejně málokdy řeknou. Aspoň se tak vedení obce  

a zastupitelé, kteří tam musí být povinně, mají možnost se takto setkat během roku  

a je tady ten prostor si o všem promluvit.“ (Tamtéž) 
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Další možností, jak analyzovat politickou participaci občanů, je jejich členství 

v politických stranách. Jedinou parlamentní stranou, která v Mladoňovicích působí,  

je Křesťansko-demokratická unie – Československá strana lidová (KDU-ČSL).  

Tato strana zde má místní organizaci, pravidelně se zúčastňuje komunálních voleb v obci 

a napříč všemi typy voleb si udržuje v obci silnou voličskou podporu. Jiné parlamentní 

strany v obci nepůsobí a především kandidují sdružení nezávislých kandidátů,  

z nichž například dobrovolní hasiči mají svůj základ právě ve sboru, který v obci působí. 

Všichni kandidáti za sdružení HASIČI jsou členy SDH Mladoňovice. V minulosti 

například kandidoval i jiný spolek působící v obci, a to Rybářský spolek v roce 2010. 

V rámci dlouhodobého srovnání se dá říci, že politicky aktivními jsou v obci tři subjekty, 

které se voleb do obecního zastupitelstva v Mladoňovicích zúčastňují pravidelně  

a dlouhodobě – jedná se o dvě sdružení nezávislých kandidátů – ZA OBEC KRÁSNĚJŠÍ 

a HASIČI – ze zmiňovaných stran to pak jsou právě lidovci. A i když v Mladoňovicích 

kandiduje místní organizace parlamentní strany, kandidáti do zastupitelstva obce jsou 

téměř ve všech případech, napříč kandidátními listinami, bezpartijními kandidáty.  

(Český statistický úřad, srov. 2002–2018) Pokud bychom ještě v rámci dlouhodobého 

srovnání chtěli určit ideové zakotvení občanů Mladoňovic, tak jak jsem již zmiňoval,  

že silnou voličskou podporu si ve všech typech voleb udržují lidovci. Dále pak také  

Česká strana sociálně demokratická (ČSSD), Komunistická strana Čech a Moravy 

(KSČM) a od vstupu hnutí ANO 2011 do politické soutěže se i v Mladoňovicích mění 

voličské preference a voliči ve volbách do Poslanecké sněmovny podporují právě toto 

hnutí. (Český statistický úřad, srov. 2002–2017) 

 

Poslední možností, jak se dá jednoznačně změřit politická participace občanů, je volební 

účast. V případě této práce, kde se zabývám komunální politikou, je v tomto směru 

ukazatelem volební účast ve volbách do obecního zastupitelstva. Ta v komunálních 

volbách v Mladoňovicích vykazuje v dlouhodobém srovnání téměř neměnný stav okolo 

65 až 66 %, rozdíly jsou v řádu desetin procent. (Český statistický úřad, srov. 2002–2018) 
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Graf č. 4: Vývoj volební účasti v komunálních volbách v obci Mladoňovice 

 

Zdroj: Zpracoval autor dle Českého statistického úřadu (volby.cz) 

 

2. 5. 2. Sestavování kandidátních listin 

V předchozí části práce jsem zmiňoval, že v Mladoňovicích dlouhodobě a pravidelně 

kandidují ve volbách do obecního zastupitelstva tři stejné subjekty. Nejinak tomu bylo  

i v posledních komunálních volbách v roce 2018, kdy v Mladoňovicích opět kandidovalo 

sdružení nezávislých kandidátů ZA OBEC KRÁSNĚJŠÍ a HASIČI a místní organizace 

KDU-ČSL. V těchto volbách ale kandidovalo navíc ještě jedno sdružení nezávislých 

kandidátů – poprvé – Mladí Mladoňovicím. Voleb se tak celkem zúčastnily čtyři subjekty, 

přičemž ne všechny dokázaly zaplnit veškerá místa na svých kandidátních listinách.  

Za každý volební subjekt mohlo maximálně kandidovat devět kandidátů, což odpovídá 

počtu volených zastupitelů. Pouze ZA OBEC KRÁSNĚJÍ a HASIČI dokázali pro svoji 

kandidátní listinu získat maximální počet kandidátů, za lidovce kandidovalo sedm 

kandidátů a Mladí Mladoňovicím měli pouze dva kandidáty. (Český statistický úřad 

2018) „Mladí Mladoňovicím byl úplně nový subjekt, noví kandidáti. Nikdy předtím se tito 

dva kandidáti voleb u nás v obci neúčastnili. Akorát se nějak špatně dohodli,  

protože se jim nepodařilo sehnat dostatek kandidátů. Obecně je problém sehnat 

kandidáty, přesvědčit občany, aby kandidovali.“ (Chloupek 2019) Pokud porovnáme 

kandidátní listiny z komunálních voleb v Mladoňovicích v roce 2014 a 2018, vidíme,  

že fluktuace kandidátů je poměrně nízká, respektive došlo k obměně kandidátních listin 
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u třech subjektů (ZA OBEC KRÁSNĚJŠÍ, HASIČI, KDU-ČSL) ve třetině případů. 

Z devíti kandidátů se tak na kandidátních listinách všech tří zmiňovaných subjektů 

objevilo šest stejných jmen kandidátů jako v předchozích volbách. (Český statistický 

úřad, srov. 2014 a 2018) 

 

V celém procesu sestavování kandidátních listin hrají do značné míry důležitou roli 

spolky a organizace, které v obci působí. Například dobrovolní hasiči – ti jednak skládají 

svoji vlastní kandidátní listinu, jednak se i jednotliví členové objevují na seznamu jiných 

kandidujících subjektů. Tito občané-kandidáti tak nejsou aktivními pouze po stránce 

kulturního a společenského dění v obci, ale také po stránce politické, když se zúčastňují 

a kandidují ve volbách do obecního zastupitelstva. (Chloupek 2019, srov. Nekula 2019) 

 

Z procesu sestavování kandidátních listin v Mladoňovicích vyplývají dva důležité 

aspekty – jejich sestavování není koordinované, neexistuje jeden hlavní dohled  

nad sestavováním všech kandidátních listin, což vedlo například k tomu, že se nepodařilo 

obsadit všechna místa u všech kandidujících subjektů. Taktéž byli někteří kandidáti 

překvapeni kandidaturou některých občanů, to znamená, že dopředu nebylo patrné,  

kdo všechno se voleb v Mladoňovicích vlastně zúčastní. Druhým aspektem sestavování 

kandidátních listin v obci je pak skutečnost, že kromě místní organizace parlamentní 

strany hrají důležitou roli v politickém životě obce místní organizace a spolky. Ty jednak 

mohou sestavovat vlastní kandidátní listiny (sdružení nezávislých kandidátů) – v historii 

se tak například jednalo o dobrovolné hasiče a rybářský spolek – a jednak je patrné,  

že občané, kteří jsou aktivními občany v kulturní a společenské oblasti, jsou také 

aktivními v politickém životě v obci. 

 

2. 5. 3. Sběr podpisů 

Poté, co se kandidáti, respektive jejich sdružení, rozhodli, že se chtějí zúčastnit voleb  

do obecního zastupitelstva, musela být splněna zákonná povinnost. Bylo nutné sesbírat 

zákonem stanovený počet podpisů pro registraci jejich kandidátních listin. Tato povinnost 

se týká pouze nezávislých kandidátů a sdružení nezávislých kandidátů, registrované 

politické strany a hnutí Ministerstvem vnitra České republiky tuto povinnost plnit nemusí, 

což se v případě Mladoňovic stalo u lidovců. Podpisy tak musely sesbírat všechna  

tři zbývající nezávislá sdružení, kdy každé z nich muselo sesbírat minimálně 28 podpisů 



83 

na petiční archy od občanů, kteří měli k 1. lednu 2018 hlášený trvalý pobyt v obci  

a disponovali volebním právem. 

 

Proces sběru podpisů probíhal u jednotlivých kandidujících sdružení různě, avšak měl 

jedno společné – usnadnit si co nejvíce starosti s tímto sběrem. Například sběr podpisů 

v případě HASIČŮ probíhal podobně jako u sestavování jejich kandidátní listiny.  

Podpisy byly získány z vlastních řad – od členů SDH Mladoňovice – na členské schůzi. 

(Chloupek 2019, srov. Nekula 2019) V případě dalších subjektů, které se nemohly opřít 

o členskou základnu nějakého spolku, se podpisy získávaly od ostatních kandidátů 

(někteří kandidáti si podepisovali petiční archy napříč kandidujícími subjekty navzájem), 

případně od rodinných příslušníků a blízkých přátel. (Chloupek 2019) 

 

Dá se tedy říci, že proces sběru podpisů pro zaregistrování kandidátních listin se v obci 

příliš nevyužívá pro informování voličů o termínu voleb, nebo k prezentování názorů  

na rozvoj obce, ze strany kandidátů. Je to způsobeno tím, že politická komunikace v tomto 

období probíhá ve většině případů na úrovni kandidát-kandidát, případně na úrovni 

kandidát a rodinný příslušník nebo blízký známý. Blízký okruh kolem kandidátů zná 

případně jejich názory dlouhodobě a sami kandidáti tak nemají potřebu, aby v tomto 

období vystupovali aktivněji a snažili se například zaujmout a oslovit širší okruh 

potencionálních voličů. Žádná volební kampaň a politická komunikace v obci v tomto 

období neprobíhá, a pokud přeci jenom ano, pak se nejedná o přesvědčovací kampaň, 

nýbrž pouze o informativní a neutrální kampaň. 

 

2. 5. 4. Politická komunikace v předvolebním období 

Vyhlášením termínu konání voleb prezidentem republiky a zveřejněním tohoto termínu 

ve Sbírce zákonů začíná běžet hlavní část předvolebního období s tím, že s blížícími  

se volbami se může měnit intenzita vnímání voleb jako takových. U sběru podpisů  

pro registraci jednotlivých kandidátních listin v obci jsem zmiňoval, že kandidující 

subjekty volily různé varianty, jak si zajistit podpisy od občanů na jejich petiční archy. 

Ve výsledku však došlo k minimální komunikaci mezi kandidáty a voliči, jelikož byly 

podpisy zajištěny především mezi kandidáty samotnými, napříč kandidátními listinami, 

od rodinných příslušníků, případně blízkých přátel – všechny tyto osoby znají názory 

kandidátů dlouhodobě, a proto neměli kandidáti do obecního zastupitelstva přílišný 
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důvod jim cokoliv ohledně voleb sdělovat navíc. Pouze je požádali o podpis na petiční 

arch, aby jim umožnili účast ve volbách. Prostor před úředním zaregistrováním 

kandidátních listin, tak žádný kandidující subjekt nevyužil k volební přesvědčovací 

kampani. Došlo poté ke změně situace? Situaci si opět rozebereme ze dvou úhlů pohledu 

– informování o termínu voleb a případné přesvědčování, aby voliči dali hlas právě tomu 

a tomu kandidátovi, či sdružení za nějž kandiduje, a na druhé straně pak situaci vztahující 

se k prezentování názorů na rozvoj obce. 

 

Žádný z kandidátů nebyl v předvolebním období aktivní, aby občany-voliče informoval  

o konání voleb. „Nikdo z kandidátů tady ve vsi neinformoval o termínu voleb.  

To snad každý ví. Bylo to všude – v novinách, v televizi, na internetu.“ (Nekula 2019) 

Z této situace tedy zároveň také zcela jednoznačně vyplývá, že pokud žádný kandidát 

neinformoval, nemohla tudíž probíhat přesvědčovací kampaň, aby voliči hlasovali  

pro konkrétního kandidáta, případně sdružení nezávislých kandidátů. „My tady u nás 

v obci plníme pouze zákonnou povinnost, že zveřejníme termín voleb na obecní vývěsce, 

kde se zveřejňují i jména kandidátů. Pak se to také samozřejmě řeší i na jednání 

zastupitelstva, kde o tom informuji.“ (Chloupek 2019) V tomto případě se tak jedná pouze 

o informativní kampaň, která nebyla prováděna aktivně žádným z kandidátů, ale obecní 

úřad pouze splnil svoji povinnost. 

 

Druhou možností, o čem mohli kandidáti s voliči v předvolebním období hovořit,  

bylo seznámení voličů s názory kandidátů, respektive sdružení, za nějž kandidovali, 

jakým směrem by se měl ubírat rozvoj obce v následujících letech. Případně mohlo být 

s voliči komunikováno alespoň to, co se podařilo za uplynulé čtyři roky realizovat. 

Situace se ani v tomto případě neodlišovala od stavu předtím. Žádný z kandidátů 

neprováděl v souvislosti s volbami osobní kampaň, kdy by voličům představoval své 

vlastní vize rozvoje obce. (Chloupek 2019, srov. Nekula 2019) „Nějaký volební program, 

to se tady nedělá. Občané mají možnost mít informace z jednání zastupitelstva obce, 

z veřejné schůze, která se koná každý rok na jaře, nebo ze strategických rozvojových 

dokumentů obce. Všechno tyto dokumenty jsou dostupné na webových stránkách obce.“ 

(Chloupek 2019) Občané-voliči jsou každoročně informováni o tom, co se za uplynulý 

rok podařilo realizovat, a také mají informace o tom, co se plánuje na následující období. 

Tím, že jsou tyto dokumenty zpracovány dopředu a schváleny zastupitelstvem,  

vede kandidující subjekty k tomu, že se těmito dokumenty řídí a nemají potřebu vytvářet 
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vlastní návrhy, které by například shrnuly ve svém volebním programu. Důležitou roli 

v tomto případě také do značné míry může hrát již několikrát zmiňovaná veřejná schůze, 

kterou bychom mohli de facto označit za jakousi formu tzv. participativního rozpočtu. 

Občané mají možnost podat vlastní návrhy týkající se rozvoje obce a záleží pak  

na finančních možnostech obce, zda tento návrh zastupitelstvo obce podpoří, či nikoliv. 

Svůj podíl také jistě má skutečnost, že kandidáti, kteří se voleb zúčastňují z vlastního 

přesvědčení a nekandidují pouze tzv. do počtu, mají ve většině případů společný původ – 

do obecního zastupitelstva kandidují opakovaně a navíc tito kandidáti jsou ve většině 

případů dobrovolnými hasiči. Celá tato situace pak vede k tomu, že kandidáti nemají 

důvody k tomu, aby se vůči sobě nějakým způsobem vymezovali, tudíž zde prvky 

negativní kampaně nejsou patrné, a potvrzují to i oba respondenti, s nimiž byl rozhovor 

uskutečněn. Stejně tak nenalezneme žádné rozdíly mezi funkčním a předvolebním 

obdobím – občané, a poté i kandidáti, se chovají stále stejně. Styl politické komunikace 

a chod obce se rovněž před volbami nemění. (Chloupek 2019, srov. Nekula 2019) 

 

2. 6. Police 

Obec Police se rozkládá na pahorkatině Českomoravské vrchoviny, zhruba šest kilometrů  

od Jemnice a Police se také svojí polohou řadí k nejjižnější obci Kraje Vysočina. 

V katastrálním území obce nalezneme několik kulturních památek, z nichž významnou  

je zcela jistě zámek, který je od roku 1996 ve vlastnictví obce a dnes v jeho části sídlí 

obecní úřad. Obec Police pak také tvoří matriční obvod. Celková občanská vybavenost 

obce je na velice dobré úrovni, v obci se nachází obecní knihovna, mateřská škola, 

základní škola (první stupeň), pošta, obchod s potravinami, hospoda, autobusová zastávka 

nebo fotbalové hřiště. (Obec Police 2019) V Polici aktuálně žije 339 obyvatel  

a z dlouhodobého hlediska dochází k úbytku obyvatel, zároveň se zvyšuje i jejich 

průměrný věk. V rámci čtyřletého srovnání mezi lety 2014–2018 se průměrný věk zvýšil 

ze 42,9 na 44,4 let. (Český statistický úřad, srov. 2014 a 2018) Podle slov starosty  

se v posledních letech také stále více projevuje trend, kdy se navyšuje počet chalupářů – 

občanů, kteří mají v obci nemovitost, ale nemají zde trvalý pobyt. (Janoušek 2019) 

 

Na počátku nového tisíciletí byly zahájeny opravy, respektive výstavby plynovodu  

a vodovodu, včetně celkových rekonstrukcí místních komunikací, chodníků a veřejného 

osvětlení. Významným zásahem do obecního rozpočtu bylo rozhodnutí vzetí objektu 
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zámku do vlastnictví obce v roce 1996. Avšak na území obce se nachází více kulturních 

památek, do kterých je v dlouhodobém srovnání investováno výrazné procento výdajů 

z obecního rozpočtu. Aktuálně největší položkou, na níž jsou vynakládány finance,  

patří do kategorie provozu obce – činnost místní samosprávy, odměny členům 

zastupitelstva, nebo financování příspěvkových organizací obce (MŠ a ZŠ).22 Tyto čtyři 

položky rozpočtu tvoří více než dvě třetiny z celkových výdajů zhruba šesti milionového 

rozpočtu, s nimiž obec v aktuálním roce 2019 hospodaří.23 (Obec Police 2019) 

 

2. 6. 1. Participace občanů 

Občané se mohou na veřejném životě v obci podílet ve dvou rovinách, a to buď v rámci 

kulturního a společenského dění, nebo se mohou aktivně angažovat v politice. 

 

2. 6. 1. 1. Kulturní a společenská participace 

V obci Police funguje několik místních spolků, přičemž nejstarší historii má  

Sbor dobrovolných hasičů Police (SDH Police), v němž participuje více než 70 členů. 

Naopak mezi nejpočetnější spolky patří rybáři a fotbalisté, kde je oficiálně zapsáno  

přes více než 150 členů. Dalšími spolky fungujícími v Polici jsou například Myslivecký 

spolek, Svaz včelařů nebo Klub maminek. (Obec Police 2019) Jednotlivé spolky se podílí  

na kulturním a společenském životě obce v různých oblastech, jež jsou určeny  

pro všechny věkové skupiny. 

 

Pravidelně se zde konají například rodácké sjezdy, masopust, karneval, dětský den,  

přes léto jsou zajištěny prohlídky na místním zámku a vojenském muzeu RAF.  

Dále se koná zpívání o adventních nedělích u betlému nebo stavění máje. V obci se také 

konají sportovní soutěže – rybářské závody, fotbalové zápasy či závody hasičů.  

Hlavní každoroční událostí v obci je pak ovšem štědrovečerní Průvod ovcí, jehož historie 

                                                           
22 V průběhu funkčního období zastupitelstva obce 2014–2018 došlo k nárůstu výdajů u odměn členů 

zastupitelstva, jelikož byla funkce starosty obce změněna z pozice neuvolněného starosty na starostu 

uvolněného. Zdroj: OBEC POLICE. 2019. Rozpočet obce. Rozpočty obce za období 2014–2019.  

obec-police.cz, (online), [cit. 2019-03-17]. Dokument ve formátu PDF. Dostupné z: http://www.obec-

police.cz/rozpocet-obce/ds-13368. 

23 OBEC POLICE. 2019. Rozpočet obce 2019. obec-police.cz, (online), [cit. 2019-03-17].  

Dokument ve formátu PDF. Dostupné z: http://www.obec-police.cz/rozpocet-obce/ds-13368. 
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sahá až do 18. století a pravidelně se této akce zúčastňuje drtivá většina občanů, i obyvatel 

ze širokého okolí. (Obec Police 2019) 

 

Obec i s ohledem na činnost vícero spolků žije velmi bohatým společenským životem,  

kdy se zde minimálně téměř každé dva týdny koná nějaká kulturní akce, na jejichž 

přípravách a průběhu se podílejí i občané, kteří kandidovali v komunálních volbách 

v roce 2018. Kandidáti z loňských komunálních voleb jsou členy vždy minimálně 

jednoho místního spolku, výjimku představuje pouze paní Libuše Kašparová, která není 

členkou nikde. (Janoušek 2019, srov. Šaroun 2019) „Já osobně jsem členem ve dvou 

spolcích, v jednom jsem dokonce v představenstvu a jsem jejich dlouholetým členem. 

Vstoupil jsem do nich už před svoji první kandidaturou do zastupitelstva obce.  

Jsem u fotbalistů (FC Police) a u SDH Police. Zúčastňuji se prakticky všech kulturních 

akcí, podílím se na organizaci a některé akce zajišťuji osobně sám. Ostatní kandidáti  

se pak také pravidelně zapojují do příprav akcí.“ (Janoušek 2019) Ve stejných spolcích 

působí i druhý respondent, s nímž byl prováděn rozhovor, a také v nich působí 

dlouhodobě. Nezačal se veřejně angažovat na kulturním životě v obci až v souvislosti 

s rozhodnutím zapojit se do správy obce. (Šaroun 2019) Oba dva respondenti se pak 

neshodují v tom, zda podle nich může tato veřejná participace pomoci kandidátovi 

k lepšímu výsledku ve volbách – podle starosty obce Karla Janouška občané tuto aktivitu 

dokáží ocenit, avšak není to jediný faktor, na jehož základě se voliči rozhodují.   

Pan Šaroun se pak nedomnívá, že by k této veřejné participaci občané-voliči přihlíželi. 

(Janoušek 2019, srov. Šaroun 2019) 

 

2. 6. 1. 2. Politická participace 

Rozvoj obce a participace občanů na tomto procesu se v Polici uskutečňuje v několika 

rovinách. Rozvoj obce a s tím spojená určitá politická participace i politická komunikace 

se uskutečňuje na veřejném zasedání zastupitelstva obce, jehož zasedání se ale veřejnost 

příliš nezúčastňuje. Obvykle záleží na projednávaných bodech, a také na tom,  

zda se projednávaný bod dotýká přímo konkrétních občanů. (Janoušek 2019)  

„Rozvoj obce se řeší na jednání zastupitelstva obce, dále pak informace zveřejňujeme 

prostřednictvím místního zpravodaje, který pravidelně vychází čtyřikrát ročně  

nebo občany informujeme na Facebooku. Já jsem správcem více facebookových profilů, 

takže informace, které sdílím na profilu obce, tak občas něco sdílím i na facebookovém 

profilu Jemnického mikroregionu. Veškeré příspěvky pak také sdílím na svém osobním 
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veřejném profilu, kde se vyjadřuji i k politickému dění, ale nikoliv v obci, ale k celostátní 

politice.“ (Tamtéž) Rozhovory o rozvoji obce také probíhají při osobních setkáních  

s občany. „Pokud se mě občan na něco zeptá, co se týká něčeho ohledně obce,  

tak mu odpovím, pokud to vím. Ale sám aktivně za nimi nechodím a spíše reaguji na jejich 

dotazy.“ (Šaroun 2019, srov. Janoušek 2019) 

 

Politická participace občanů se dá dále zkoumat na základě jejich členství v politických 

stranách. V komunálních volbách v Polici dlouhodobě kandidují pouze nezávislí 

kandidáti, ve sledovaném období zde nikdy nekandidovalo žádné sdružení nezávislých 

kandidátů či místní organizace nějaké parlamentní strany. (Český statistický úřad,  

srov. 2002–2018) Kandidáti do zastupitelstva obce jsou ve většině případů bezpartijní  

a nekandidují za žádný politický subjekt v jiném typu voleb. Výjimku představuje pouze 

starosta obce Karel Janoušek, který je předsedou hnutí Starostové pro občany – 

pravidelně kandiduje v krajských volbách a v roce 2017 se také zúčastnil voleb  

do Poslanecké sněmovny, kde kandidoval za Starosty a nezávislé.24 V obou případech  

ale nebyl zvolen, zvolen bývá pouze v komunálních volbách. (Starostové pro občany 

2017) V rámci dlouhodobého srovnání pak mají občané Police ideově blízko k levicovým 

subjektům – České straně sociálně demokratické (ČSSD) a Komunistické straně  

Čech a Moravy (KSČM), které ve sněmovních volbách získávají v obci výraznou 

podporu. Situace se změnila po vstupu hnutí ANO 2011 na politickou scénu, k němuž se 

občané v Polici začínají více přiklánět a volí jej. V posledních sněmovních volbách  

pak do výsledku voleb významně také zasáhla skutečnost, že v nich kandidoval starosta 

obce Karel Janoušek za Starosty a nezávislé (STAN), kteří v obci zvítězili před hnutím 

ANO. (Český statistický úřad, srov. 2002–2017) 

 

Politická participace občanů je také měřitelná na základě jejich volební účasti, pro účely 

této diplomové práce se pak jedná o volební účast v komunálních volbách. V rámci 

dlouhodobého srovnání můžeme říci, že účast veřejnosti v obci Police se v komunálních 

                                                           
24 STAROSTOVÉ PRO OBČANY. 2017. Na Vysočině postaví společnou kandidátku do podzimních voleb 

Starostové pro občany společně se STAN a SNK-ED. starostoveproobcany.cz, (online), [cit. 2019-03-18]. 

Dostupné z: http://www.starostoveproobcany.cz/2017/07/na-vysocine-postavi-spolecnou-kandidatku-do-

podzimnich-voleb-starostove-pro-obcany-spolecne-se-stan-a-snk-ed/. 
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volbách vyvíjela pozitivně směrem vzhůru, avšak stále není zcela pevně ukotvená  

a převažují proměnlivé a kolísavé tendence. (Český statistický úřad, srov. 2002–2018) 

 

Graf č. 5: Vývoj volební účasti v komunálních volbách v obci Police 

 

Zdroj: Zpracoval autor dle Českého statistického úřadu (volby.cz) 

 

2. 6. 2. Sestavování kandidátních listin 

V předchozí části práce jsem zmiňoval, že v Polici pravidelně kandidují pouze nezávislí 

kandidáti. Nejinak tomu bylo i ve volbách do obecního zastupitelstva v loňském roce – 

v roce 2018. Už dlouhou dobu se vědělo, že někteří tehdejší zastupitelé svůj mandát  

již obhajovat nebudou, a také bylo relativně dlouho dopředu veřejně známo, že jsou mezi 

občany noví uchazeči, kteří by chtěli ve volbách kandidovat. Tento stav nakonec přispěl 

k tomu, že nebylo potřeba výrazného dohledu – koordinace – při sestavování 

kandidátních listin, že by se například některý z kandidátů chopil iniciativy a zajišťoval 

dostatečný počet kandidátů. 

 

Ve srovnání s komunálními volbami, které se uskutečnily v roce 2014, se nakonec počet 

uchazečů o zastupitelský mandát v loňském roce v Polici snížil o čtyři a v obecních 

volbách 2018 jich kandidovalo pouze devět, přičemž pro následující volební období 

(právě probíhající) se z těchto kandidátů volilo sedm zastupitelů. Z oněch devíti 

kandidátů se pak v sedmi případech jednalo o zastupitele, kteří svůj mandát obhajovali. 



90 

Novými tvářemi místní politiky se tak pouze stali Jan Nix a Petr Šenda, oba dva 

kandidovali v komunálních volbách poprvé. (Český statistický úřad, srov. 2014 a 2018) 

 

2. 6. 3. Sběr podpisů 

Občané, kteří se rozhodli, že budou kandidovat v komunálních volbách do zastupitelstva 

obce Police v roce 2018, museli splnit zákonnou podmínku, stejně jako ostatní nezávislí 

kandidáti v jiných obcích, a to sesbírat podpisy od občanů obce pro registraci jejich 

kandidátní listiny. Zákonem je pro tento velikostní typ obce stanovena podmínka  

pět procent podpisů od všech obyvatel, kteří mají v dané obci hlášen trvalý pobyt  

k 1. 1.  toho roku, kdy se konají volby do obecního zastupitelstva. V případě Police  

se jednalo o získání podpisů od 17 občanů a celý proces sestavování kandidátních listin, 

včetně sběru podpisů, můžeme označit za částečně koordinovaný. Obecní úřad totiž 

pomáhá občanům, kteří oznámí záměr kandidovat. Jejich práci se snaží ulehčit například 

tím, že jim připraví podpisové archy – ty jsou nabídnuty všem kandidátům a záleží  

na nich, zda této nabídky využijí. Kandidáti podpisy získávají jednak z řad zastupitelů, 

jelikož většina členů zastupitelstva kandidovala i v následujících volbách a svůj mandát 

obhajovala, tak si navzájem podepsali své podpisové archy, a jednak jsou podpisy 

získávány od členů rodiny a známých. Tato druhá varianta (rodina a známí) sběru podpisů 

je mimo jiné způsobena i tím, že podpisů k registraci kandidátní listiny je potřeba  

17, zatímco kandidátů do zastupitelstva bylo devět. 

 

Skutečnost, že do sběru podpisů je zapojen širší okruh veřejnosti, nikoliv pouze 

zastupitelé obce a kandidáti, otevírá se tím prostor pro politickou komunikaci mezi 

kandidáty a občany. „Informoval jsem o termínu voleb, o tom, kdo bude kandidovat. 

Občané se zeptali, tak jsem jim odpověděl. O výslovnou podporu, aby hlasovali pro mě, 

o to jsem nežádal. Když si jdeš pro podpis, nikdo to neřeší. Nikdo nechtěl nic vědět,  

jenom mi to podepsali. Podpisem nevyjadřuje to, že mě pak bude volit. Ale u některých 

jiných kandidátů mohla proběhnout agitace, aby pro ně hlasovali.“ (Šaroun 2019)  

O podporu své osoby ve volbách například žádal druhý respondent, Karel Janoušek.  

„Při neformálních setkání s občany jsem pak také žádal občany o podporu při samotných 

volbách. Řekl bych, že takto postupovali téměř všichni kandidáti, že získávali podpisy  

od členů rodiny a známých a žádali o podporu jejich osoby.“ (Janoušek 2019)  

Sběr podpisů pak nebyl využit pro představení vizí na budoucí rozvoj obce ze strany 
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kandidátů, pokud se občané sami nezeptali, ale spíše byli občané obecně informováni 

pouze o termínu voleb a jménech kandidátů, včetně zmínky o tom, že tento sběr podpisů 

neznamená, že voliči svým podpisem dávají hlas danému kandidátovi, ale pouze mu 

umožňují, aby mohl ve volbách kandidovat. (Janoušek 2019, srov. Šaroun 2019) 

 

Lze konstatovat, že samotný sběr podpisů a s ním spojená politická komunikace mezi 

kandidáty a občany se odehrává především v rovině informativní, nikoliv vyloženě 

v rovině přesvědčovací. Respektive tím, že je do procesu sběru podpisů zapojena  

i veřejnost, úzká veřejnost, nemají kandidáti důvod představovat své návrhy na rozvoj 

obce. Tento okruh občanů kandidáty totiž velice dobře zná a zná především jejich názory 

z neformálních (rodinných či přátelských) rozhovorů. Nicméně i přesvědčovací kampaň 

byla součástí procesu při sběru podpisů, když se někteří kandidáti dotazovali  

na skutečnost, zda jim oslovený volič ve volbách odevzdá svůj hlas a tím se jej nepřímo 

snažili přesvědčit, že oni jsou tou správnou volbou, koho by měli voliči volit. 

 

2. 6. 4. Politická komunikace v předvolebním období 

V předchozí kapitole, která se věnovala sběru podpisů, jsem zmiňoval, že kandidáti  

získávali podpisy pro registraci své kandidátní listiny jednak z vlastních řad, že si petiční 

archy podepisovali kandidáti navzájem, a jednak komunikovali s veřejností. Veřejnost je 

ale v tomto případě potřeba vnímat specificky, jelikož se jednalo o rodinné příslušníky  

či blízké známé. Sběru podpisů využili kandidáti částečně jako přesvědčovací kampaň, 

kdy veřejnost žádali o to, aby hlasovali ve volbách právě pro ně, ale obecně lze říci,  

že v období sběru podpisů převažovala informativní kampaň. Informativní kampaň  

o termínu voleb pokračovala také později, kdy došlo k pouhému zveřejnění základních 

informací (termínu a jménech kandidátů) na obecní vývěsce. Stejně tak pokračovala  

i přesvědčovací kampaň jednotlivých kandidátů, avšak udržela si svůj neformální 

charakter a konala se spontánně – nejednalo se o plánovaná a organizovaná setkávání 

s občany. (Janoušek 2018, srov. Šaroun 2018) 

 

Další možností, o čem s voliči hovořit, je prezentování názorů na rozvoj obce.  

V Polici vychází vždy před komunálními volbami Polický zpravodaj, v němž vedení obce 

po té politické stránce shrnuje dění v obci za právě končící volební období. Dále shrnuje 

investiční akce a zároveň také představuje naplánované investiční akce, v nichž bude 
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muset nově zvolené zastupitelstvo pokračovat. Do tohoto místního periodika sepsali 

články před komunálními volbami v roce 2018 starosta Karel Janoušek a místostarosta 

obce Josef Blažek. (Obec Police 2018) Články ve zpravodaji byly psány  

informativním způsobem, žádný z přispěvatelů zde osobně neprezentoval své názory. 

„Volební programy žádný z kandidátů v Polici nemá. Já osobně jsem informoval  

o realizovaných akcích za uplynulé období prostřednictvím místního zpravodaje  

a při osobním setkání s občany. Jednalo se o neformální setkání s občany, žádné oficiální 

setkání v obci neproběhlo. Spíše jsem reagoval na podněty ze strany občanů, než že bych 

sám aktivně vystupoval.“ (Janoušek 2019, srov. Šaroun 2019) 

 

Doposud jsem se zaměřoval na popis politického dění v Polici v předvolebním období 

pouze v pozitivním směru, avšak politická komunikace se nemusí nést pouze 

v pozitivním duchu, ale může být také negativní. V souvislosti s negativními kampaněmi 

na komunálními úrovni můžeme hovořit například o šíření pomluv mezi kandidáty 

navzájem. Pomluvy se staly jedním z prvků v předvolebním období, které zasáhly  

do průběhu komunálních voleb v Polici. „Ano, před volbami docházelo k vymezování  

se mezi kandidáty. Jeden z kandidátů na různých setkáváních s občany prezentoval 

nepravdivé informace o mé osobě a útočil na vedení obce, tedy opět především na moji 

osobu. Vadilo mu úplně všechno – především to, jakým způsobem řídím obec.  

Pomluvy a řeči se v průběhu let zintenzivňují a lidé na to slyší stále častěji.  

Na druhou stranu není v mých silách, abych obcházel 210 občanů a všem to jednotlivě 

vysvětloval.“ (Janoušek 2019) Důvodů, proč docházelo k negativní kampani,  

bychom mohli možná najít vícero, avšak za klíčové v tomto směru můžeme považovat 

skutečnost, která se odehrála v průběhu volebního období 2014–2018. Od roku 1994 totiž 

vykonával funkci starosty Karel Janoušek jako neuvolněnou, avšak v roce 2017 došlo  

ke změně a funkce se stala uvolněnou. Někteří občané na tuto skutečnost nereagovali  

ve všech případech kladně a z pohledu veřejnosti bylo obtížné pochopit, proč nyní musí 

být funkce starosty vykonávána na plný úvazek, když doposud starosta zvládal plnit 

veškerou agendu ještě při zaměstnání. (Janoušek 2019, srov. Šaroun 2019) 

 

Pokud bychom chtěli závěrem porovnat situaci, zda existují nějaké rozdíly mezi 

předvolebním obdobím a funkčním obdobím, pak se dá pouze konstatovat, že s blížícími 

se komunálními volbami docházelo v Polici k intenzivnějšímu vnímání tohoto okamžiku, 

a to jak ze strany občanů, tak především ze strany kandidátů. Především ti kandidáti,  
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kteří kandidovali poprvé, se daleko více snažili, aby alespoň jejich nejbližší okruh 

známých byl seznámen s jejich názory na rozvoj obce. Jinak zapojení kandidátů  

do veřejného života v obci zůstává beze změny a nelze v těchto případech spatřovat 

rozdíly mezi funkčním a předvolebním období. (Janoušek 2019, srov. Šaroun 2019) 

 

2. 7. Rácovice 

Obec Rácovice se nachází v okrese Třebíč, necelých devět kilometrů východně od města 

Jemnice. Rácovice také leží přesně uprostřed frekventované komunikace spojující města 

Moravské Budějovice a Jemnici. I z historického hlediska plnily Rácovice významnou 

roli, jelikož přes jejich území vedla obchodní cesta z Dolnorakous do Jihlavy. V rámci 

občanské vybavenosti v obci nalezneme například veřejnou knihovnu, autobusovou  

a železniční zastávku nebo víceúčelové sportovní hřiště. (Jemnický mikroregion 2019) 

V Rácovicích žije aktuálně 109 obyvatel a tento počet zůstává v dlouhodobém srovnání 

vyrovnaný. Průměrný věk obyvatel se pak za poslední čtyři roky nepatrně zvýšil,  

a to konkrétně o 0,2 na 43,3 let. (Český statistický úřad, srov. 2014 a 2018) 

 

Do roku 1990 spadaly Rácovice pod správu sousedních Třebelovic, poté se občané  

na základě podpisové akce rozhodli pro samostatnost. Obec se po získání samostatnosti 

zaměřila na zajištění základních potřeb – od konce 90. let 20. století se například 

spolupodílela na vybudování plynovodu a na výstavbě vodovodu nebo opravách 

veřejného osvětlení a veřejného prostranství, včetně místních komunikací a chodníků. 

Výrazným zásahem do obecního rozpočtu byly také v devadesátých let majetková 

vyrovnání, v jejichž rámci získala obec například budovu dnešního obecního úřadu, 

kterou bylo potřeba následně kompletně zrekonstruovat. (Obec Rácovice 2019)  

V právě probíhajícím roce hospodaří obec Rácovice s rozpočtem vyšším než 2,4 mil. 

korun, z toho více než třetina celkového rozpočtu směřuje do oprav a údržby.25 

 

2. 7. 1. Participace občanů 

Občané mají možnost participovat na veřejném životě v obci dvěma různými způsoby – 

buď po stránce kulturní, nebo se mohou angažovat také politicky. 

 

                                                           
25 OBEC RÁCOVICE. 2019. Schválený rozpočet roku 2019. racovice.cz, (online), [cit. 2019-03-22]. 

Dokument ve formátu PDF. Dostupné z: http://www.racovice.cz/uredni_deska_vsee.html. 
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2. 7. 1. 1. Kulturní a společenská participace 

V Rácovicích působí aktivně pouze jediný spolek – Sbor dobrovolných hasičů Rácovice 

(SDH Rácovice). Ten v obci připravuje téměř veškeré kulturní akce, nebo se na nich 

minimálně spolupodílí, a výrazným způsobem tak zasahuje do společenského dění v obci.  

SDH Rácovice se člení do tří kategorií, a to konkrétně na družstvo do 35 let, nad 35 let  

a družstvo žen. Dobrovolní hasiči se například spolupodílí na přípravách rodáckého 

sjezdu a každoroční cyrilometodějské pouti. Členové sboru pak sami pořádají soutěže 

v požárním útoku, masopust, Turnaj v malé kopané nebo taneční zábavy. (Šťastný 2019, 

srov. Zvěřina 2019)  

 

Všichni kandidáti, kteří se ucházeli o mandát v obecních volbách v Rácovicích v roce 

2018, jsou téměř všichni členy právě místního sboru dobrovolných hasičů, jedinou 

výjimkou je pouze dlouholetý starosta obce František Zvěřina. (Šťastný 2019,  

srov. Zvěřina 2019) „Já jsem také členem místního sdružení dobrovolných hasičů,  

ale v jiné obci, v nedaleké obci Dešov, kde mimo jiné také pracuji v místním zemědělském 

družstvu. A i když nejsem členem místního Sboru dobrovolných hasičů v Rácovicích, 

spolupráce s nimi je na výborné úrovni. Na akcích, které pořádají hasiči, bez spolupráce 

s obcí, jsem sice spíše pasivním účastníkem, ale podporuji tyto jejich aktivity.“  

(Zvěřina 2019) Všichni kandidáti do zastupitelstva obce se na přípravách a průběhu 

jednotlivých akcí podílejí značnou měrou, pouze aktivita kandidáta Vojtěcha Bajgla  

je v porovnání s ostatními kandidáty nižší, jelikož většinu času tráví mimo Rácovice. 

(Šťastný 2019) Oba respondenti, s nimiž byl prováděn rozhovor, se také shodují v tom, 

že všichni kandidáti se na společenském životě v obci podíleli už před svojí první 

kandidaturou do zastupitelstva obce a že tato společenská participace kandidátů může být 

v jejich prospěch, avšak není to rozhodně jediný faktor, na základě něhož jim voliči 

odevzdávají svůj hlas ve volbách. Jedná se pouze o jeden z faktorů a důležitý je podle 

nich také osobní profil kandidáta. (Šťastný 2019, srov. Zvěřina 2019) 

 

2. 7. 1. 2. Politická participace 

Politicky participovat na rozvoji obce mohou občané v průběhu volebního období 

například tím, že se budou zúčastňovat veřejného zasedání obecního zastupitelstva,  

kde mohou vznášet své připomínky a podněty. „Jsem velice rád, když na některé 

záležitosti týkající se rozvoje obce panují při jednání zastupitelstva odlišné názory,  

jehož výsledkem je ale vždy společný konsensus. Důležitá je spolupráce mezi členy 
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zastupitelstva, každý z nich má určité zkušenosti, které může využít ve prospěch obce. 

Občané se veřejného zasedání zúčastňují spíše výjimečně, záleží na projednávaných 

bodech. Z jednání zastupitelstva pak zveřejňujeme výstupy a spíše se informovanost 

občanů uskutečňuje osobní formou.“ (Zvěřina 2019) Politická participace občanů  

formou účasti na zasedání zastupitelstva obce se odvíjí hlavně v souvislosti s tím,  

co je předmětem jednání, respektive je velmi individuální. „Na začátku každého 

volebního období představíme vizi, co se budeme pokoušet v následujících čtyřech letech 

zrealizovat. Vycházíme i z požadavků občanů – například mladé matky chtěly slušné 

dětské hřiště, a tak jsme využili dotačního titulu, nebo mladí lidé chtěli u nás stavět,  

a tak se jim vyhovělo v podobě zasíťování a zbudování příjezdové komunikace.“ (Tamtéž) 

 

Další možností, jak analyzovat participaci občanů, je jejich členství v politických 

stranách. V Rácovicích pravidelně v komunálních volbách kandidují nezávislí kandidáti, 

respektive pouze jednou se od roku 2002 stalo, že kandidovalo sdružení nezávislých 

kandidátů (2006) – VŠEOBECNÁ POHODA. Jednalo se ale pouze o kandidaturu 

jediného politického subjektu, za nějž víceméně kandidovali stejní kandidáti jako 

v předchozích komunálních volbách. (Český statistický úřad, srov. 2002–2018). 

Kandidáti do zastupitelstva obce jsou bezpartijní a nekandidují za žádný politický subjekt 

v jiném typu voleb. Ideově pak mají občané Rácovic blízko ke Křesťansko-demokratické 

unii – Československé straně lidové (KDU-ČSL), která ve sněmovních volbách v této 

obci dlouhodobě vítězí. Podporu si také udržuje Česká strana sociálně demokratická 

(ČSSD). Od vstupu hnutí ANO 2011 na politickou scénu získává silnější pozice i toto 

hnutí v Rácovicích. (Český statistický úřad, srov. 2002–2017) 

 

Poslední možností, jak jednoznačně změřit politickou participaci občanů, je jejich  

volební účast. V případě této diplomové práce se jedná o měření volební účasti 

v komunálních volbách. V teoretické části diplomové práce jsem zmiňoval, že jedním 

z charakteristických rysů malých obcí je vysoká volební účast v obecních volbách. 

Nejinak je tomu i v případě zkoumané obce Rácovice, kde se volební účast oprávněných 

voličů pohybuje v dlouhodobém srovnání nad 80 %. (Český statistický úřad,  

srov. 2002–2018) 
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Graf č. 6: Vývoj volební účasti v komunálních volbách v obci Rácovice 

 

Zdroj: Zpracoval autor dle Českého statistického úřadu (volby.cz) 

 

2. 7. 2. Sestavování kandidátních listin 

Sestavování kandidátních listin a už i samotný výběr kandidátů můžeme v případě 

Rácovic považovat za koordinovaný. Zároveň se jedná o proces, do něhož jsou  

od samotného počátku zapojeni všichni občané, respektive tuto možnost mají, a to z toho 

důvodu, že to jsou právě oni, kdo se vyslovuje, kdo z občanů by měl v komunálních 

volbách v jejich obci kandidovat. Zkušenosti s modelem předvýběru kandidátů mají 

v Rácovicích dlouhodobý, poprvé byla tato možnost použita před komunálními volbami 

v roce 2002. „Před samotnými komunálními volbami děláme jakési referendum,  

občané se mohou dopředu vyjádřit, koho by rádi viděli ve vedení obce – v obecním 

zastupitelstvu. Každý občan obdrží seznam občanů starších 18 let, který mu je zaslán  

do schránky, a zaškrtne na něm sedm potencionálních kandidátů. Je to jakási předvolba. 

Většinou nám z toho průzkumu nakonec vyplyne deset kandidátů, se kterými dále 

komunikujeme, zda mají i oni zájem kandidovat.“ (Zvěřina 2019) Samotných voleb  

se nakonec obvykle nezúčastní všichni navržení kandidáti. Stává se, že jeden až dva 

kandidáti kandidaturu do obecního zastupitelstva nepřijmou. (Šťastný 2019, srov. Zvěřina 

2019) „Já jsem víceméně kandidoval proto, že dva zastupitelé z minulého volebního 

období už kandidovat nechtěli, a tak jsem byl z potencionálních kandidátů osloven i já. 

Tuto nabídku jsem nakonec přijal.“ (Šťastný 2019) Tento způsob výběru kandidátů  
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do obecního zastupitelstva umožňuje zapojení občanů do volebního procesu již před 

samotnými volbami a můžeme jej považovat za určitý způsob politické participace. 

Občané se do možnosti výběru kandidátů zapojují ve značné míře a lze spatřovat korelace 

a souvislosti mezi předvýběrem kandidátů a následnou volební účastí. V obou případech 

míra zapojení občanů-voličů přesahuje v dlouhodobém srovnání 80 %. (Český statistický 

úřad 2018; Zvěřina 2019) 

 

Ze všech nominovaných, respektive navržených kandidátů občany, se voleb jako 

takových zúčastnilo v loňském roce devět kandidátů. V polovině případů se jednalo  

o kandidáty, kteří měli zkušenost s komunální politikou z předchozích let – svůj mandát 

obhajovali. Avšak dominovala také skupina nových kandidátů, kteří se voleb zúčastnili 

poprvé a obecně bychom je mohli označit i jako kandidáty mladé, jelikož byli mladší  

30 let. Jednalo se o Tomáše Bajgla, Martina Fialu, Lukáše Šťastného a Vojtěcha Bajgla. 

(Český statistický úřad 2018) 

 

2. 7. 3. Sběr podpisů 

Po rozhodnutí kandidátů, že se chtějí zúčastnit voleb, následovala zákonná povinnost  

pro to, aby vůbec směli kandidovat. Bylo nutné sesbírat zákonem stanovený počet 

podpisů, který je v případě Rácovic stanoven pěti procentní hranicí od všech občanů 

s trvalým pobytem v obci. V komunálních volbách 2018 museli kandidáti sesbírat  

dle zákona minimálně šest podpisů, což ve výsledku představuje mimo jiné nižší číslo 

než je například počet zastupitelů obce.   

 

O tom, že v případě Rácovic můžeme hovořit o koordinovaném sestavování kandidátních 

listin, svědčí právě i skutečnost, jakým způsobem dochází k následnému sběru podpisů 

k zaregistrování kandidátní listiny. Ze strany obecního úřadu jsou pro kandidáty 

nachystány podpisové archy, které jim jsou nabídnuty a veřejný sběr kandidátů 

neprobíhal – registrační podpisové archy si podepsali kandidáti navzájem. Situaci měli 

kandidáti také ulehčenou tím, že část zastupitelů zvolených v roce 2014 opětovně 

kandidovala i v loňských komunálních volbách, a tak došlo k vzájemným podpisům 

archů na jednom z posledních zasedání obecního zastupitelstva před podzimními 

komunálními volbami. (Šťastný 2019, srov. Zvěřina 2019) 
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Lze tedy konstatovat, že proces sběru podpisů pro zaregistrování kandidátní listiny  

se v obci Rácovice nevyužívá pro informování voličů nebo k prezentování názorů  

na rozvoj obce navenek ze strany kandidátů. Politická komunikace mezi kandidáty  

a voliči při sběru podpisů neprobíhá, spíše bychom komunikaci mohli spatřovat na úrovni 

kandidát-kandidát (zastupitel-zastupitel). Přičemž na posledním jednání zastupitelstva 

obce před volbami probíhá jakési shrnutí volebního období, co se podařilo za uplynulé 

období realizovat a co se třeba naopak zase nepovedlo. Tato shrnutí prezentuje starosta 

obce a v rámci diskuse se pak zastupitelé mohou dostat i k tomu, co by se případně mohlo 

dále realizovat v období následujícím. (Zvěřina 2019) Představování vizí rozvoje obce 

tak aktivně probíhá primárně mezi zastupiteli, pasivním způsobem pak v případě,  

že se občan ze své vlastní iniciativy zeptá představitele vedení obce, včetně členů 

zastupitelstva, co se bude realizovat. Tato komunikace je ale vedena pouze informativní 

formou a žádný z kandidátů tyto názory neprezentuje takovou formou, že pokud by byl 

zvolen, postavil by například toto nebo něco jiného. 

 

2. 7. 4. Politická komunikace v předvolebním období 

Při sběru podpisů pro registraci kandidátních listin v Rácovicích jsem zmiňoval,  

že si kandidáti podepsali své registrační podpisové archy navzájem a veřejnost tak byla 

vyloučena z tohoto procesu. Probíhala tedy v Rácovicích nějaká politická komunikace 

s voliči v předvolebním období – po zaregistrování kandidátních listin registračním 

úřadem? Jednou z variant je zaměření se na informování, případně přesvědčování voličů, 

aby přišli k volbám. „My se vlastně řídíme metodikou, která vychází ke komunálním 

volbám. Takže jednak je termín voleb zveřejněn na obecní vývěsce, jednak je hlášen 

místním rozhlasem a jednak všichni zastupitelé (kandidáti) o termínu voleb vědí,  

takže oni například informují členy své rodiny nebo své známé. Ve všech případech byla 

ale informace podána obecnou formou. Nikdo se před komunálními volbami 

neprezentoval tak, aby voličům říkal, aby šli k volbám a odevzdali hlas právě jemu.  

Avšak při jiných typech voleb tento apel, koho volit, existuje.“ (Zvěřina 2019,  

srov. Šťastný 2019) 

 

Další možností, o čem komunikovat s voliči, je informování či prezentace názorů  

na rozvoj obce, či shrnutí voličům, co se podařilo v uplynulém volebním období 

realizovat. Ani v tomto případě nedocházelo k osobním agitacím ve smyslu 

představování vize rozvoje Rácovic voličům ze strany kandidátů. Respektive jediný 
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prvek, který by v tomto směru připomínal veřejnou prezentaci úspěchů, co se podařilo 

realizovat, je při rodáckém sjezdu. Ovšem ten se v Rácovicích koná jednou za pět let,  

a to až rok po volbách. Není tedy pevně spjat s možností, aby se zde některý z kandidátů 

veřejně prezentoval a zvyšoval své osobní šance na zvolení do zastupitelstva obce.  

„Ctím takovou zásadu, že někdy méně znamená více. Dobré zboží se chválí samo.  

Na konci volebního období pouze předkládám zastupitelům, co se podařilo realizovat. 

Lidé sami vidí, co se podařilo nebo nepodařilo.“ (Zvěřina 2019) 

 

Aktivně se tedy žádný z kandidátů veřejně neprofiloval a spíše tak můžeme sledovat to, 

že aktivnější mohou být občané-voliči a kandidáti na jejich dotazy pouze reagují.  

Zde je však potřeba zdůraznit to, že kandidáti, kteří jsou zároveň zastupitelé, mohou být 

zvýhodněni, jelikož mohou být lépe seznámeni s danou problematikou, než kandidát, 

který se rozhodne kandidovat a kandiduje poprvé. „Pokud se mne občané zeptají,  

či mají nějaké připomínky, vysvětlím jim, co aktuálně děláme, na čem pracujeme  

a v obecné rovině jim sdělím, jak a kdy můžeme jejich požadavek řešit. Ale nechodím tady 

aktivně po Rácovicích a neříkám lidem, co bych chtěl realizovat. Jsem tedy spíše pasivní 

a reaguji na podněty občanů.“ (Zvěřina 2019) 

 

Případná kampaň se ovšem nemusí odehrávat pouze po stránce politické (představování 

názorů na rozvoj obce nebo alespoň informování o termínu voleb), ale také můžeme 

hovořit o osobní kampani, a to například v kontextu prvků negativní kampaně.  

Tedy takové kampaně, kdy se kandidáti mohou vůči sobě vzájemně vymezovat a snažit 

se svého protikandidáta poškodit v očích voličů. Ani tuto variantu kampaně se ale 

v Rácovicích nepodařilo zaznamenat a k žádným střetům mezi kandidáty v předvolebním 

období nedošlo. „Za těch 15 nebo 16 let co jsem ve funkci starosty, jsem se s ničím 

takovým nesetkal. Žádné osobní afekty nebo výhrady, či přímo střety mezi kandidáty,  

s tím jsem se opravdu nesetkal. Rácovice jsou malá obec, vždy jsem měl motto,  

aby šli lidé dohromady, aby se zúčastňovali akcí a spolupracovali. V podstatě dodnes  

u nás fungují „Akce Z“ – občané si vzájemně pomáhají a podílejí se na celkovém rozvoji 

obce. Jsme tady v podstatě taková jedna velká rodina.“ (Zvěřina 2019, srov. Šťastný 

2019). 

 

Podíváme-li se závěrem na srovnání vnímání předvolebního období a funkčního období 

v Rácovicích, pak by hledání rozdílů mezi oběma obdobími bylo velice obtížné, 
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respektive zde podle slov respondentů žádné rozdíly neexistují. „Mezi funkčním  

a předvolebním období nespatřuji rozdíly v chodu a ve fungování obce. Spíše to souvisí 

s tím, jak volební rok probíhá – někdy je těch aktivit více, někdy méně. Záleží na tom,  

co se zrovna řeší a realizuje. Vše záleží na podmínkách, kdy se některé věci realizují,  

ale nebudujeme něco pouze v souvislosti s blížícími se volbami.“ (Zvěřina 2019,  

srov. Šťastný 2019) Rozdíly nelze ani spatřovat v chování a aktivitě kandidátů. 

 

2. 8. Třebelovice 

Obec Třebelovice leží sedm kilometrů východně od města Jemnice, prochází jí hlavní tah  

do Moravských Budějovic. Za minulého režimu spadala pod Třebelovice sousední obec 

Rácovice. Dnes, v rámci občanské vybavenosti, je v obci zřízena základní a mateřská  

škola, dále jsou k dispozici kulturní dům, obchod se smíšeným a průmyslovým zbožím, 

potraviny, pošta a hospoda. Funguje zde pravidelná autobusová doprava, nepravidelně 

osobní železniční doprava a spíše v rámci železniční dopravy v poslední době zesiluje 

význam nákladní železniční dopravy, a to v souvislosti s nakládkou dřeva díky kůrovcové 

kalamitě.26 (Obec Třebelovice 2019) V Třebelovicích v roce 2018 žilo 424 obyvatel  

a v dlouhodobém srovnání dochází k mírnému úbytku obyvatel, přičemž se zároveň  

zvyšuje průměrný věk obyvatel. V roce 2014 byl průměrný věk obyvatel 40,6 let,  

o čtyři roky později stoupl na 42,8 let. (Český statistický úřad, srov. 2014 a 2018) 

 

Od 90. let minulého století musela obec zajistit financování na zajištění základních potřeb  

pro občany (vodovod, kanalizace, plynofikace), případně investovat do oprav místních 

komunikací a chodníků. V právě probíhajícím roce 2019 Třebelovice hospodaří 

s rozpočtovými příjmy ve výši osm milionů korun a téměř polovina z příjmů směřuje  

na výdaje v oblasti zajištění chodu obce (činnost místní samosprávy a odměny 

zastupitelům), do oprav a údržby budov, hal a staveb.27 

 

 

                                                           
26 ŠINDELÁŘ, Jan. 2019. Další málem pohřbená lokálka ožívá nákladní dopravou, jemnickou trať křísí 

kůrovec. In: zdopravy.cz (online), [cit. 2019-03-24]. Dostupné z: https://zdopravy.cz/dalsi-malem-

pohrbena-lokalka-oziva-nakladni-dopravou-jemnickou-trat-krisi-kurovec-23618. 

27 OBEC TŘEBELOVICE. 2019. Rozpočet obce Třebelovice na rok 2019. obectrebelovice.cz, (online), 

[cit. 2019-03-24]. Dokument ve formátu PDF. Dostupné z: http://www.obectrebelovice.cz/2-rozpocty-

obce/ds-56. 
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2. 8. 1. Participace občanů 

Občané se mohou na veřejném životě v obci podílet ve dvou rovinách, a to buď v rámci 

kulturního a společenského dění, nebo se mohou aktivně angažovat v politice. 

 

2. 8. 1. 1. Kulturní a společenská participace 

V kulturní oblasti je měřitelné, jaké spolky v obci fungují a do jaké míry se do jejich 

činnosti zapojují občané. V případě této diplomové práce je pro nás důležité,  

jak se zapojují do kulturního a společenského života v obci jednotliví kandidáti z voleb 

do obecního zastupitelstva uskutečněných v roce 2018. Jejich zapojení je v celkovém 

kontextu velice individuální a rozdílné – mohou se kulturně zapojit prostřednictvím  

Sboru dobrovolných hasičů Třebelovice (SDH Třebelovice), tělovýchovné jednoty, 

případně v Třebelovicích funguje Myslivecké sdružení. „Nejsem členkou žádného 

z místních spolků, ale vzhledem k tomu, že můj manžel je u hasičů, pomáhám s jejich 

akcemi. Například s hasičským plesem, s dětským karnevalem nebo dětským dnem. 

Podílím se jak na přípravách, tak průběhu těchto akcí.“ (Kaštylová 2019) Také druhá 

respondenta, starostka Frühaufová, není členkou žádného ze spolků. „Na naší kandidátce 

NEZÁVISLÍ kandidáti spíše nejsou členy žádného spolku, ani já nejsem. Od nás jsou  

u hasičů pouze Jirka Bartoš, Zuzana Skoumalová a Karel Kabelka. Pokud se podívám  

na ostatní kandidáty, tak samozřejmě kandidátka HASIČI TŘEBELOVICE, tam jsou 

všichni u hasičů, a u dalšího sdružení TŘEBELOVICE 2018, zde jsou někteří kandidáti  

u tělovýchovné jednoty.“ (Frühaufová 2019)  

 

Obecně by se dalo říci, že všichni kandidáti se do života v obci po té kulturní stránce 

nějakým způsobem zapojují, ať již aktivně, kdy se například podílí na přípravách  

a průběhu akcí, tak i pasivně, kdy se akcí zúčastní pouze coby diváci. Obě respondentky 

se shodují také v tom, že tato veřejná participace může kandidátovi pomoci k lepšímu 

výsledku ve volbách, jelikož si občané-voliči uvědomí, co pro obec daný kandidát dělá, 

nicméně to není jediný důvod, proč volič daného kandidáta volí, a také záleží na osobním 

profilu a vystupování kandidáta. (Frühaufová 2019, srov. Kaštylová 2019) 

 

2. 8. 1. 2. Politická participace 

Druhou zmiňovanou možností participace občanů je jejich politická participace.  

Ta se může uskutečňovat různými formami, jednou z nich je účast občanů na veřejném 

jednání zastupitelstva obce, kde mohou vznášet své připomínky a podněty vůči vedení 
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obce. „Čas od času se jednání zastupitelstva obce účastní i občané, ale je to velice 

individuální, záleží na projednávaných bodech. Někdy přijdou dva, někdy přijdou čtyři. 

O jednání zastupitelstva se mohou dopředu dočíst například na internetových stránkách 

obce nebo přijdou z vlastní iniciativy – například tehdy, když si chce někdo koupit 

stavební pozemek.“ (Frühaufová 2019) Je tedy zcela jasně patrné, že zájem veřejnosti 

zúčastnit se veřejného jednání zastupitelstva obce není příliš velký. Ani někteří kandidáti 

z komunálních voleb 2018 se jednání zastupitelstva nezúčastňují. „Veřejně se nevyjadřuji 

k rozvoji obce. Nechodím ani na jednání zastupitelstva obce – pouze se snažím chodit  

na ustavující zasedání. Spíše se ale snažím do toho nekecat.“ (Kaštylová 2019) 

V průběhu volebního období dochází k informování občanů i jinými formami,  

a to například prostřednictvím obecního zpravodaje, který vychází jednou ročně.  

Jsou v něm shrnuty realizované akce za poslední rok, dále zpravodaj obsahuje kulturní 

přehled akcí, demografické údaje. Zpravodaj má informativní podobu. Další možností 

komunikace s občany je facebookový profil obce, který ale hlavně slouží ke zveřejňování 

fotek z kulturních akcí. Poslední možností politické komunikace v průběhu volebního 

období je pak osobní setkání. „Když se začne v obci něco opravovat, tak přijdou občané, 

jestli by se ty opravy nemohly udělat i u nich, když se opravuje například hned vedle.“  

(Frühaufová 2019) 

 

Další možností, jak zkoumat politickou participaci občanů, je jejich členství v politických 

stranách. V komunálních volbách v Třebelovicích kandidují dlouhodobě tři sdružení 

nezávislých kandidátů – HASIČI TŘEBELOVICE, TŘEBELOVICE28 a třetí subjekt, 

jehož název se ve sledovaném období měnil, ale dnes už je ustálen na NEZÁVISLÍ. 

V obci nikdy nekandidovala žádná jiná sdružení nezávislých kandidátů,  

kandidáti ani nekandidovali sami za sebe (jako nezávislí kandidáti), či zde také nefunguje 

žádná místní organizace parlamentní strany. (Český statistický úřad, srov. 2002–2018) 

Kandidáti do zastupitelstva obce jsou tedy ve všech případech bezpartijními kandidáty. 

Zároveň se občané (kandidáti) do obecního zastupitelstva nezúčastňují jiného typu voleb, 

respektive v roce 2002 se krajských voleb zúčastnil občan Třebelovic – Ladislav Trška. 

V rámci dlouhodobého srovnání pak mají občané Třebelovic ideově blízko  

ke Křesťansko-demokratické unii – Československé straně lidové (KDU-ČSL),  

                                                           
28 Zpravidla název doplněn rokem, kdy se konají komunální volby konají, např. TŘEBELOVICE 2018.  

(Český statistický úřad, srov. 2002-2018) 
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České straně sociálně demokratické (ČSSD) a Komunistické straně Čech a Moravy 

(KSČM). Od roku 2013, kdy se na politickou scénu dostalo hnutí ANO 2011,  

však můžeme sledovat pokles voličského podpory komunistů a naopak voličskou 

podporu si v obci získalo právě hnutí ANO, které dokonce v posledních volbách  

do Poslanecké sněmovny v roce 2017 v Třebelovicích zvítězilo. (Český statistický úřad, 

srov. 2002–2017) 

 

Politická participace občanů je také měřitelná na základě jejich volební účasti, pro účely 

této práce se pak jedná o volební účast v komunálních volbách. Občané-voliči mohou 

tento způsob participace využívat každé čtyři roky, kdy se konají volby do obecního 

zastupitelstva. V rámci dlouhodobého srovnání můžeme říci, že účast veřejnosti v obci 

Třebelovice se v komunálních volbách vyvíjí poměrně stabilně, jelikož v dlouhodobém 

srovnání vždy mírně přesahuje hranici 70 % a nevykazuje výrazné výkyvy. 

 

Graf č. 7: Vývoj volební účasti v komunálních volbách v obci Třebelovice 

 

Zdroj: Zpracoval autor dle Českého statistického úřadu (volby.cz) 

 

2. 8. 2. Sestavování kandidátních listin 

Způsob sestavování kandidátních listin zůstává víceméně dlouhodobě neměnný a jejich 

sestavování probíhá s každými komunálními volbami na podobném principu. 

V předchozí části této kapitoly jsem již zmiňoval, že ve sledovaném období,  

od roku 2002, kandidovala v Třebelovicích tři nezávislá sdružení. Za každé sdružení vždy 
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kandidoval plný počet kandidátů – devět, stejně jako je počet volených zastupitelů. 

Občané si tedy nakonec mohou vybírat z 27 kandidátů. 

 

Sestavování kandidátních listin v roce 2018 neprobíhalo koordinovaně. Každé sdružení 

si sestavování kandidátní listiny řídilo a zajišťovalo samo, bez kooperace s jiným 

sdružením. „V mém případě to bylo tak, že jsem oslovila více než osm občanů,  

zda by se mnou nechtěli kandidovat za sdružení NEZÁVISLÍ. Někdo třeba řekl, že se mnou 

nechce mít nic společného, někdo zase řekl, že do toho se mnou půjde. Při tomto aktivním 

vyhledávání potencionálních kandidátů jsem s nimi hovořila o mých představách 

budoucího rozvoje obce, a také se zajímala o jejich nápady. Vzájemně jsme tak 

debatovali, jak to tady v obci chceme dál.“ (Frühaufová 2019) Právě u sdružení 

NEZÁVISLÍ můžeme vidět, že sestavování kandidátní listiny mohlo být v porovnání  

se zbylými dvěma sdruženími náročnější, jelikož nevycházelo ze spolkového základu.  

To znamená, že například HASIČI TŘEBELOVICE – všichni kandidáti jsou 

dobrovolnými hasiči. Prostor výběru kandidátů tak byl zcela jasně určen a definován. 

Spolkový základ do jisté míry mělo i další sdružení, TŘEBELOVICE 2018,  

za které nakonec kandidovali čtyři členové tělovýchovné jednoty, z toho jeden kandidát 

dělá i přímo předsedu tělovýchovné jednoty. Ať tak či onak, je patrné, že pouze HASIČI 

dokázali naplnit kandidátní listinu z vlastních řad, u zbylých dvou sdružení se museli 

shánět i kandidáti tzv. do počtu, aby se naplnila kandidátní listina a nedošlo k jejímu 

znevýhodnění při přepočtu hlasů na mandáty. „Nechala jsem se napsat pouze na takové 

místo, které nebylo volitelné.“ (Kaštylová 2019) I druhá respondentka a lídryně sdružení 

NEZÁVISLÍ potvrdila, že nikdo nechtěl kandidovat na předních pozicích, všichni chtěli 

být vzadu. (Frühaufová 2019) 

 

Na příkladu obce Třebelovice se dá říci, že spolky, které v obci fungují, téměř nahrazují 

činnost parlamentních stran v souvislosti s volbami, jelikož to jsou právě spolky,  

které nakonec mohou generovat kandidáty (a jejich sdružení). Ovšem není tomu  

tak ve všech případech, ale je zde patrné, že tento postup sestavování kandidátních listin 

v tomto konkrétním případě má svoji opodstatněnou logiku. 

 

2. 8. 3. Sběr podpisů 

Aby se mohla jednotlivá sdružení nezávislých kandidátů zúčastnit komunálních voleb  

ve své obci, musela splnit zákonnou podmínku, a to sesbírat určitý počet podpisů  
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od občanů, kteří měli k 1. 1. 2018 nahlášený v Třebelovicích trvalý pobyt. Zákonem je 

stanovena sedmiprocentní hranice podpisů pro sdružení nezávislých kandidátů,  

což v nominální hodnotě v případě Třebelovic představovalo získat podpisy minimálně 

od 30 občanů. Počet nutných podpisů k registraci kandidátní listiny sdružení nezávislých 

kandidátů nám nyní naznačuje, že převyšuje celkový počet kandidátů ze všech tří 

sdružení, kterých bylo 27. Na základě této informace se dá jednoznačně říci, že do procesu 

sběru podpisů musela být zapojena také veřejnost, respektive občané, kteří se volební 

soutěže nezúčastnili jako kandidáti. 

 

Skutečnost, že do sběru podpisů je zapojen širší okruh veřejnosti, nikoliv pouze 

zastupitelé obce (kandidáti), otevírá prostor pro politickou komunikaci mezi kandidáty  

a občany. „V podstatě to všechno měla vyřešena paní starostka Frühaufová, která za naše 

sdružení NEZÁVISLÍ sbírala většinu podpisů. Já jsem to pouze donesla domů k podepsání 

manželovi a pak i kamarádkám. Nebylo to ale nijak aktivní, že bych chodila po vsi,  

od domu k domu, a žádala o podpisy. Kamarádky jsem pak jenom požádala o podporu 

našeho sdružení.“ (Kaštylová 2019) De facto stejný okruh petentů oslovila se žádostí  

o podpis na petiční arch umožňující registraci sdružení nezávislých kandidátů  

pro komunální volby v Třebelovicích i druhá respondentka rozhovoru, starostka a lídryně 

sdružení NEZÁVISLÍ, Jana Frühaufová. „Petiční archy jsem vzala domů, kde se mi 

podepsali rodinní příslušníci a pak jsem také oslovila známé. Pokud se známí zeptali, 

sdělila jsem jim své názory na budoucí rozvoj obce. Také jsem je informovala o termínu 

voleb.“ (Frühaufová 2019) 

 

Sběr podpisů umožnil kandidátům, kteří sbírali podpisy, komunikovat s občany-voliči  

a informovat je jednak o svých plánech týkajících se rozvoje obce, jednak je informovat 

o termínu voleb, včetně žádosti o podporu ve volbách. Důležité je ovšem brát na zřetel, 

že komunikace s občany probíhala v omezené sociálně skupině – rodinní příslušníci, 

blízcí známí, v případě spolků se pak k podepsání petičních archů využívají členové. 

Okruh veřejnosti, která je obeznámena s plány a informacemi ze strany kandidátů je sice 

omezena, nejsou informováni všichni občané, přesto se i tak jedná o informativní  

a přesvědčovací kampaň. 
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2. 8. 4. Politická komunikace v předvolebním období 

V předchozí podkapitole popisující proces sběru podpisů pro registraci kandidátních 

listin v obci Třebelovice jsem konstatoval, že dochází ke komunikaci mezi kandidáty  

a voliči. Okruh voličů byl ovšem v tomto případě velice omezený a tyto voliče bychom 

mohli definovat jako rodinné příslušníky, blízké známé či se jednalo o členy spolků. 

Probíhala politická komunikace mezi kandidáty a voliči i poté, co došlo k odevzdání 

kandidátních listin společně s petičními archy a sdružení nezávislých kandidátů byla 

oficiálně zaregistrována příslušným registračním úřadem v Jemnici? Jednou z možností 

komunikace mezi oběma stranami bylo opět informování či přesvědčování voličů,  

aby přišli k volbám, případně aby (ne)volili daného kandidáta. „Já jsem osobně voliče 

neinformovala, respektive jsem se zase zmínila jenom před známými a samozřejmě 

rodinní příslušníci, ti to věděli ode mě. U ostatních kandidátů si nejsem vědoma toho,  

že by některý z nich informoval občany o termínu voleb.“ (Frühaufová 2019) Také druhá 

respondentka neinformovala širokou veřejnost o termínu voleb, opět se jednalo pouze  

o blízké známé a členy rodiny. „Nijak jsem neinformovala o termínu voleb. Bylo to 

v televizi, v novinách.“ (Kaštylová 2019) Jediným nástrojem, prostřednictvím něhož 

mohli být informováni všichni voliči o termínu voleb, byla vývěska obecního úřadu. 

Kromě termínu voleb zde byly zveřejněny i jména všech kandidátů. (Frühaufová 2019) 

 

Další možností, o čem mohou kandidáti s voliči komunikovat, je informování, či jejich 

prezentace názorů na rozvoj obce. Respektive se také může jednat o pouhé shrnutí 

úspěchů nebo neúspěchů, co se (ne)podařilo za uplynulé volební období realizovat. 

Situace byla před komunálními volbami v loňském roce v tomto směru odlišná, 

v porovnání s volbami v roce 2014. „V roce 2014 vím, že sdružení TŘEBELOVICE 2014 

roznášelo do schránek i klasicky vytištěný volební program, v těchto volbách ale nic 

takového nebylo. Žádné sdružení nemělo tištěný materiál. Spíš se to letos probíralo pouze 

osobně – na nějakých akcích, v hospodě. Já jsem teda z vlastní iniciativy nechodila  

po obci a neříkala lidem, že jsem nejlepší kandidát, aby mě volili a že chci dělat tohle  

a tohle. Maximálně jsem odpovídala na případné dotazy občanů.“ (Tamtéž)  

„Paní starostka má moji důvěru, abych do ní klavírovala ještě já, to ne. Jinak já do 

hospody nechodím, tak to nemůžu úplně posoudit, ale myslím si, že se tam politika 

probírá. Tak nějak to k tomu patří.“ (Kaštylová 2019) 
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Můžeme vidět, že žádná masová volební kampaň v Třebelovicích před volbami  

do obecního zastupitelstva v roce 2018 neproběhla. Spíše pokračovala komunikace  

se stejným okruhem voličů, jak tomu bylo při sběru podpisů. Tedy komunikace mezi 

kandidáty a přáteli, respektive také s rodinnými příslušníky. Dělo se tak při osobních 

setkáních, kdy se dají vysledovat dvě roviny, kdy k takové komunikaci mohlo docházet. 

Jednak při společenských a kulturních akcích v obci, jednak v hospodě. V tomto směru 

se dá jednoznačně říci, že hospoda v obci plní svoji sociální funkci, která umožňuje 

setkávání občanů a zároveň možnost, kde se dá hovořit o politice – o rozvoji obce. 

 

Ne vždy se ovšem musí jednat pouze o pozitivní kampaň, ale také se v některých 

případech komunální politiky můžeme setkat s negativní kampaní. Tedy se situací,  

kdy se vůči sobě kandidáti vymezují, a to buď v rovině osobní či v rovině politické,  

když mají například rozdílné pohledy na způsob vedení obce. Cílem negativní kampaně 

je poškodit svého protikandidáta v očích voličů a informovat (přesvědčit) voliče,  

proč nevolit protikandidáta, ale právě je. „Nezajímala jsem se o dění v obci v souvislosti 

s volbami. Vlastně jsem ani netušila, kdo kandiduje, dokud nám do schránky nepřišly 

volební lístky. Nejsem si ale vědoma toho, že by se kandidáti vůči sobě nějak vymezovali.“ 

(Kaštylová 2019) „Ke mně se nic nedostalo. Spíše se tady před volbami řeší, jestli má být 

funkce starosty uvolněnou nebo neuvolněnou. Stále totiž převažují názory, že starosta  

na malé obci může mít klasické zaměstnání a toto dělat bokem. Jinak si ale opravdu 

nejsem vědoma toho, že by někdo z kandidátů pomlouval jiného kandidáta,  

nebo se kandidáti vůči sobě vymezovali. Kandidátů je hodně, ale těch, co to skutečně 

chtějí dělat, je málo.“ (Frühaufová 2019) 

 

Pokud bychom závěrem měli shrnout vnímání rozdílů mezi předvolebním a funkčním 

obdobím, pak se obě dvě respondentky, s nimiž byl v Třebelovicích prováděn rozhovor, 

shodují v tom, že vlastně žádné rozdíly nezaznamenaly. „Žádné rozdíly jsem 

nezaznamenala. Tady se spíše skutečně jediný „volební boj“ vede o to, kdo bude  

na kandidátní listině vzadu, nikdo nechce být napsaný na druhém nebo třetím místě.  

Jinak si myslím, že tak jak dopadly volby, tak toto volební období bude lepší.  

Do zastupitelstva se totiž dostali mladí kandidáti, kteří jsou více otevření novým nápadům 

a nejsou tolik konzervativní. To by mohlo výrazně pomoci rozvoji obce.“ (Tamtéž)  

Také druhá respondentka, neúspěšná kandidátka do obecního zastupitelstva Třebelovic, 

Renáta Kaštylová, nezaznamenala žádný rozdíl mezi volebním a funkčním obdobím. 
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(Kaštylová 2019) Z předchozí části textu ještě vyplývá jeden rozdíl, a to debaty o tom, 

zda má být funkce starosty uvolněnou, či nikoliv. Tyto debaty napříč veřejností se 

vztahují k blížícím se komunálním volbám a s jejich termínem se případné debaty na toto 

téma zintenzivňují. O politice, o rozvoji obce, se někteří občané baví i v průběhu 

volebního období, nicméně do popředí zájmu se před volbami dostává právě toto téma – 

způsob vedení obce. Tuto skutečnost lze tak považovat za jediný patrný rozdíl, který se 

odehrával v souvislosti s obecními volbami v Třebelovicích v roce 2018. 

 

2. 9. Třebětice 

Obec Třebětice se nachází v jihozápadním cípu Moravy, na pomezí okresů Jindřichův 

Hradec a Třebíč, přibližně čtyři a půl kilometru severozápadně od Jemnice. Třeběticemi 

prochází silnice z Budíškovic k silnici z Dačic do Jemnice. (Jemnický mikroregion 2019) 

V loňském roce v obci žilo 320 obyvatel, což ve srovnání se stavem o čtyři roky dříve 

představuje přírůstek 15 občanů. Ze srovnání taktéž vyplývá, že obyvatelstvo nestárne, 

respektive se nezvyšuje jeho průměrný věk. Naopak, ve čtyřletém srovnání došlo  

ke snížení průměrného věku obyvatel o tři desetiny ze 38,5 na 38,2 let. (Český statistický 

úřad, srov. 2014 a 2018) 

 

Za minulého režimu spadaly pod Třebětice dvě obce – Manešovice a Ostojkovice.  

Sama obec Třebětice pak v letech 1980–1989 patřila pod Místní národní výbor 

Budíškovice a v obci byl pouze občanský výbor. Za minulého režimu byly v Třeběticích 

provedeny dvě významné investiční akce – byl postaven vodovod a čistička odpadních 

vod. Z významných investičních akcí, které byly provedeny po roce 1990 do současnosti, 

bychom mohli například jmenovat plynofikaci obce, rekonstrukci místních komunikací, 

chodníků a veřejného osvětlení, realizaci a následné investice do fotbalového hřiště,  

či rekonstrukci hřbitova. (Obec Třebětice 2019) Obec Třebětice v letošním roce 

hospodaří s rozpočtem ve výši 5,3 milionu korun a převážná část výdajů směřuje  

do chodu obce (odměny zastupitelům, činnost místní samosprávy), do pitné vody, 

rekonstrukce veřejného osvětlení a tělovýchovné činnosti.29 

 

                                                           
29 OBEC TŘEBĚTICE. 2018. Rozpočet obce Třebětice na rok 2019. obectrebetice.cz, (online),  

[cit. 2019-03-30]. Dokument ve formátu PDF. Dostupné z: https://www.obectrebetice.cz/uredni-

deska?id=362&action=detail. 
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Můžeme vidět, že obec v posledních letech zrealizovala celou řadu významných 

investičních akcí. V rámci občanské vybavenosti byla tedy provedena výstavba 

vodovodu, plynofikace a kanalizace. V obci se dále nachází sportovní hřiště,  

kulturní dům, bezbariérový obecní úřad, obecní knihovna, obchod s potravinami  

a hospoda, nebo také autobusová zastávka. Za svůj rozvoj byla obec v posledních letech 

oceněna řadou vyznamenání. Například v roce 2014 Třebětice obsadily třetí místo  

v soutěži o titul Vesnice roku Jihočeského kraje. O rok později obec uspěla hned ve dvou 

soutěžích – Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, 

realizované v duchu Programu obnovy venkova 2015, a Cena Hejtmana Jihočeského 

kraje v kategorii Realizace úspěšného projektu v oblasti práce s dětmi a mládeží 2015.  

(Obec Třebětice 2019) 

 

2. 9. 1. Participace občanů  

Občané mohou na veřejném životě v obci participovat dvěma různými způsoby – buď se 

mohou zapojit do dění v obci po společenské a kulturní stránce, nebo se mohou angažovat 

politicky. 

 

2. 9. 1. 1. Kulturní a společenská participace 

Začneme-li nejprve kulturními aktivitami, pak v případě Třebětic můžeme vidět,  

že spolky, které zde fungují, nabízejí občanům bohaté kulturní a společenské vyžití. 

V Třeběticích funguje Sbor dobrovolných hasičů Třebětice (SDH Třebětice),  

Myslivecké sdružení, FK Sokol Třebětice, Motáci Třebětice (hokejový klub),  

Motáci (kuželkářský tým), Sdružení místních žen a 1. motácká kulturní společnost.  

(Obec Třebětice 2019) Jednotlivé spolky se na společenském a kulturním životě v obci 

podílejí různě, pořádají různé akce a občanům nabízejí různá společenská vyžití.  

V obci se například pravidelně konají fotbalová utkání, vánoční turnaj ve stolním tenise, 

taneční zábavy, stavění máje a pálení čarodějnic, dětský den, pivní slavnosti, Countryfest, 

zvěřinové hody atd. (Kelbler 2019, srov. Koutný 2019) Největší akcí, která se v obci 

koná, je Motákfest. „Zapojuji se do všech akcí, které se v obci konají, ať jsem členem 

toho pořadatelského spolku, nebo ne. Považuji to totiž za samozřejmost – starosta musí 

být u všeho, a tak nějak se to od něj i očekává. Například na Motákfestu dělám pokladníka.  

Je to největší akce, kterou tady pořádá 1. motácká kulturní společnost. Tuto akci 
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navštěvuje přes 1 700 lidí z celé republiky, a tak se hodí každá ruka. Obvykle se nás  

na tom podílí zhruba 60 organizátorů.“ (Koutný 2019)  

 

Občané, potažmo i kandidáti, se do činnosti spolků zapojují taktéž různě – někteří nejsou 

členy žádného spolku, někteří jsou členy pouze jednoho spolku a někteří jsou naopak 

členy více spolků. „Jsem u hasičů, myslivců a fotbalistů. Podílím se na většině akcí,  

které se v rámci těchto spolků pořádají, a to jak na přípravách, tak i samotném průběhu. 

Pokud se podívám na ostatní kandidáty, jak oni se zapojují, tak někdo k tomu má větší 

vztah, někdo zase k něčemu jinému. Spíš bych řekl, že starší kandidáti – důchodového 

věku – se už tolik do těch akcí nezapojují. Ale když je potřeba, pomohou alespoň 

s přípravami té akce.“ (Kelbler 2019) Oba dva respondenti se pak shodují v tom,  

že občané, kteří kandidovali ve volbách do obecního zastupitelstva v loňském roce,  

se případně ve spolcích zapojují dlouhodobě a žádný z nich se nezačal podílet  

na kulturním životě v obci až v souvislosti s volbami. Stejně tak se respondenti shodují 

v tom, že tato veřejná participace může kandidátovi pomoci k lepšímu výsledku  

ve volbách, ale rozhodně se nejedná o jedinou příčinu, proč voliči daného kandidáta volí. 

(Kelbler 2019, srov. Koutný 2019) „Netroufám si tvrdit, že je to pouze jediný důvod,  

proč občané daného kandidáta volí. Občany také zajímá, že tady mají hospodu, kulturák, 

obecní úřad, kde stavět atd. To možná podle mě nakonec ocení více, než to, že se někdo 

podílí na kulturním životě v obci. Ale nějaký vliv to tam samozřejmě může také mít.“ 

(Koutný 2019) 

 

2. 9. 1. 2. Politická participace 

Naproti tomu se politická angažovanost občanů na komunální úrovni může uskutečňovat 

vícero způsoby, jedním z nich je účast občanů na veřejném jednání zastupitelstva  

obce, kde mohou vznášet své návrhy, připomínky a podněty vůči vedení obce.  

„Občané na zastupitelstvo moc nechodí. Oni spíše přijdou osobně v jiné termíny,  

zeptají se, co a jak. Někdy také jdu já za nimi, když chceme něco udělat.“ (Koutný 2019) 

V průběhu volebního období se také uskutečňují neformální diskuse nad rozvojem obce 

například v hospodě. „V hospodě se třeba lidé baví o tom, co by se mohlo udělat.  

Ale je to spíše taková diskuse – nástřel myšlenky. Tento návrh se pak třeba tlumočí dále 

a detailněji se projednává až na zastupitelstvu.“ (Kelbler 2019) Můžeme vidět,  

že v případě Třebětic plní hospoda nejenom svoji určitou sociální funkci,  

která umožňujeme občanům se zde setkávat, ale do jisté míry také plní funkci politickou. 
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Občanům nabízí prostor se mezi sebou bavit o možnostech rozvoje obce – důležité je 

podtrhnout, že se jedná o běžnou diskusi a výměnu názorů v neutrální podobě.  

Občané (budoucí kandidáti) se zde neprofilují tím způsobem, že by občanům 

představovali své vize, co by se mohlo realizovat, kdyby byli ve volbách zvoleni. 

 

Další možností politické participace občanů je jejich členství v politických stranách. 

Z parlamentních stran si tradici v Třeběticích udržuje Křesťansko-demokratická unie – 

Československá strana lidová (KDU-ČSL), která jednak v komunálních volbách v obci 

staví pravidelně vlastní kandidátní listinu a jednak si tato strana udržuje stabilní voličskou 

podporu. Například ve volbách do Poslanecké sněmovny v Třeběticích pravidelně vítězí. 

Druhou parlamentní stranou, jež v obci dlouhodobé působí, je Komunistická strana Čech 

a Moravy (KSČM). I komunisté pravidelně v komunálních volbách staví vlastní 

kandidátní listinu a i přesto, že jejich voličská podpora v různých typech voleb klesá,  

patří tato strana stále mezi relevantní a důležité strany v obci. Ve volbách do Poslanecké 

sněmovny se v Třeběticích umisťuje na třetím či čtvrtém místě. Pro celkový kontext 

doplním, že třetím subjektem, který pravidelně kandiduje ve volbách do obecního 

zastupitelstva v Třeběticích, jsou dobrovolní hasiči (SNK – hasiči Třebětice).  

(Český statistický úřad, srov. 2002–2018) S ohledem na skutečnost, že se v obci  

při komunálních volbách objevují kandidátní listiny parlamentních stran, jsou také 

občané-kandidáti jejich členy. Ovšem ne všichni kandidáti členy těchto stran skutečně 

jsou, spíše se jedná o individuální případy a převažují kandidáti bez politické příslušnosti 

(bezpartijní). Někteří kandidáti z komunálních voleb v Třeběticích mají také zkušenosti 

s kandidaturou v jiném typu voleb, například v roce 2006 kandidoval ve volbách  

do Poslanecké sněmovny Jaroslav Michna za KSČM, o čtyři roky později ve stejném typu 

voleb kandidovala za KSČM Jaroslava Zámečníková a zkušenosti s volbami  

do Poslanecké sněmovny v témže roce má také Jan Koutný (KDU-ČSL). Pokud bychom 

závěrem chtěli určit ideové zakotvení voličů v Třeběticích, zmiňoval jsem v této 

souvislosti, že si dlouhodobou podporu v obci udržují právě lidovci a komunisté. 

Z dalších parlamentních stran pak například také Česká strana sociálně demokratická 

(ČSSD), Občanská demokratická strana (ODS) a v posledních sněmovních volbách 

v roce 2017 se na druhém místě v obci umístilo hnutí ANO 2011. (Český statistický úřad, 

srov. 2002–2017) 
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Poslední možností, jak změřit politickou participaci občanů, je jejich volební účast. 

V případě této diplomové práce se jedná o měření volební účasti v komunálních volbách. 

V teoretické části diplomové práce jsem zmiňoval, že jedním z charakteristických rysů 

malých obcí je vysoká volební účast v obecních volbách. V případě zkoumané obce 

Třebětice se v rámci dlouhodobého srovnání pohybuje volební účast v rozmezí 66–75 %, 

výjimkou byl rok 2002, kdy volební účast dosáhla téměř 80 %. Od té doby se volební 

účast snižovala, avšak loňské volby do obecního zastupitelstva znamenaly opětovný 

nárůst volební účasti. (Český statistický úřad, srov. 2002–2018) 

 

Graf č. 8: Vývoj volební účasti v komunálních volbách v obci Třebětice 

 

Zdroj: Zpracoval autor dle Českého statistického úřadu (volby.cz) 

 

2. 9. 2. Sestavování kandidátních listin 

V předchozí kapitole jsem zmiňoval, že si svoji volební tradici a stabilní voličskou 

podporu v Třeběticích udržují dvě parlamentních stran – KDU-ČSL a KSČM.  

Kromě parlamentních stran v komunálních volbách v obci dále kandiduje sdružení 

nezávislých kandidátů – SDH Třebětice. Ve sledovaném období, mezi lety 2002 až 2018, 

to byly pouze právě tyto tři politické subjekty, které se účastnily voleb do obecního 

zastupitelstva v Třeběticích. Všechny tři kandidující subjekty v loňských volbách 

dokázaly zcela zaplnit všechna místa na kandidátních listinách, tedy sedmi kandidáty – 
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tolik se v Třeběticích volí členů zastupitelstva. Voliči si tak mohli vybírat z celkem  

21 kandidátů. (Český statistický úřad, srov. 2002–2018) 

 

Sestavování kandidátních listin pro komunální volby v roce 2018 v Třeběticích probíhalo  

u jednotlivých subjektů různě. U KDU-ČSL se podařilo dohodnout téměř identickou 

kandidátní listinu jako v roce 2014, ze sedmi původních kandidátů se jich voleb 

zúčastnilo šest, pouze v jednom případě se voleb zúčastnil nový kandidát.  

U KSČM a SNK – hasiči Třebětice se sice jména některých kandidátů rovněž opakovala 

a byla stejná jako před čtyřmi lety, ovšem nebylo to ani v polovině případů. Oba subjekty 

tak musely oslovovat a hledat nové kandidáty. „Dlouhodobě si všímám toho, že není moc 

velký zájem ze strany občanů kandidovat do zastupitelstva. Není to ale problém pouze 

naší obce.“ (Koutný 2019) Dobrovolní hasiči nakonec poskládali kandidátní listinu  

opět z vlastních řad, kdy dokázali využít široké členské základny a ochoty jejich členů  

se voleb zúčastnit, i když se v některých případech jednalo o kandidáty tzv. do počtu.  

Hasiči svoji kandidátní listinu dohodli na jedné ze členských schůzí v hospodě.  

(Kelbler 2019, srov. Koutný 2019) V případě sestavování kandidátní listiny komunistů  

se podařilo využít vztahů a kontaktů, jelikož se na jejich kandidátní listině objevila jména, 

která mají ke KSČM v Třeběticích blízko. Jednalo se například o kandidáty, kteří za ně 

kandidovaly již dříve, či se jednalo o potomky dřívějších kandidátů za komunisty v obci, 

případně byly využity i přátelské vazby mezi kandidáty. Podle slov starosty Koutného 

totiž v obci ideologie nehraje tak zásadní roli, aby spolu občané (kandidáti) nehovořili. 

(Koutný 2019) 

 

2. 9. 3. Sběr podpisů 

Po rozhodnutí kandidátů, respektive sdružení nezávislých kandidátů a místních 

organizací parlamentních stran, že se chtějí zúčastnit voleb, musela následovat zákonná 

povinnost. Bylo nutné sesbírat zákonem stanovený počet podpisů k registraci 

kandidátních listin. Zákon předepisuje sdružením nezávislých kandidátů sesbírat podpisy 

od sedmi procent občanů, kteří mají hlášený trvalý pobyt v obci k 1. 1. daného roku,  

kdy se konají komunální volby. To znamenalo, že jednotlivá sdružení musela 

v Třeběticích sesbírat podpisy alespoň od 23 občanů obce. 

 

Místní organizace parlamentních stran v Třeběticích, KDU-ČSL a KSČM, využily mezí 

zákona, který jim umožňuje, že nemusejí podpisy sbírat. Zákonná povinnosti se totiž týká 
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pouze nezávislých kandidátů a neregistrovaných politických stran a hnutí, což znamenalo, 

že v Třeběticích museli sběr podpisů absolvovat pouze dobrovolní hasiči – SNK – hasiči 

Třebětice.  „Jak komunisti, tak my (pozn. lidovci) nesbíráme žádné podpisy, ze zákona to 

není povinné. Tuto povinnost u nás mají jenom hasiči. Já jsem se té schůze nezúčastňoval, 

ale předpokládám, že tam místostarosta zmiňoval, že už ve funkci pokračovat nebude. 

Pak určitě následovalo to, že se na petiční archy podepsali všichni přítomní –  

členové dobrovolných hasičů – a měli to sesbírané.“ (Koutný 2019) Této schůze  

se neúčastnil ani druhý respondent, který navíc za dobrovolné hasiče kandidoval  

(Marek Kelbler), nicméně z rozhovorů s oběma kandidáty vyplývá, že veřejný sběr,  

kdy by zástupci-kandidáti dobrovolných hasičů chodili po obci a sbírali podpisy takto 

veřejně, se neuskutečnilo. (Kelbler 2019, srov. Koutný 2019) 

 

Můžeme konstatovat, že proces sběru podpisů v Třeběticích neslouží k informování 

široké veřejnosti o volbách (termínu, návrzích na rozvoj obce apod.). Je to dáno tím,  

že místní organizace parlamentních stran sběr podpisů provádět nemusejí a jediný 

kandidující subjekt, který musí podpisy sbírat, je dokáže sesbírat z vlastních řad. 

Dobrovolní hasiči využívají své široké členské základny, a to jak při hledání kandidátů  

a sestavování kandidátní listiny, tak při sběru podpisů. Politická komunikace v tomto 

období mezi voliči a kandidáty tak spíše neprobíhala, respektive mohla být vedena velice 

individuálně a případní oslovení kandidáti (v tomto případě hlavně zastupitelé) 

nevystupovali aktivně, ale naprosto pasivně, když reagovali na dotazy týkající se jednání 

zastupitelstva z řad veřejnosti. Ovšem případné zodpovídání dotazů probíhalo naprosto 

v obecné a neutrální rovině, žádný z kandidátů voliče v ničem nepřesvědčoval. 

 

2. 9. 4. Politická komunikace v předvolebním období 

Při sběru podpisů pro registraci kandidátních listin v obci Třebětice jsem zmiňoval,  

že místní organizace parlamentních stran sbírat podpisy nemusely a pouze sdružení 

nezávislých kandidátů dobrovolných hasičů muselo sběr podpisů absolvovat.  

Avšak dobrovolní hasiči využili své široké členské základny a podpisy na petiční archy 

získaly ze svých řad. Probíhala tedy v předvolebním období v Třeběticích nějaká 

politická komunikace mezi kandidáty a širokou veřejností? V tomto směru nedošlo 

s blížícími se volbami ke změně, žádný z kandidátů neinformoval nebo nepřesvědčoval 

voliče, aby podpořili právě jeho či celou kandidátní listinu subjektu, za nějž kandidoval. 
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Jedinou cestou, jak byli občané-voliči informováni o termínu voleb, se stal obecní úřad. 

„Vydávám vyhlášku a dávám to na obecní vývěsku – to je v podstatě jediné, co se tady  

u nás dělá. Volební lístky pak třeba ještě rozdávají zastupitelé, zajišťujeme si to všechno 

sami.“ (Koutný 2019) I druhý respondent, Marek Kelbler, potvrdil, že o termínu voleb je 

možné se dozvědět pouze prostřednictvím obecní vývěsky. Žádný z kandidátů není 

v tomto směru aktivní, že by obcházel obec a každého občana-voliče informoval  

o termínu voleb. (Kelbler 2019) 

 

Další možností, o čem komunikovat s voliči, je informování nebo prezentace názorů  

na rozvoj obce, či shrnutí voličům, co se podařilo v uplynulém volebním období 

realizovat. Ani v tomto případě nedocházelo k osobním agitacím ve smyslu 

představování vize rozvoje obce voličům ze strany kandidátů. „Určitě se politika řeší 

například v hospodě, i před volbami se řešila. Před volbami se ale spíše řešilo to,  

kdo z kandidátů by se mohl dostat do zastupitelstva. Nebyla to diskuse nad rozvojem obce. 

Prostě jsme se jenom tak obecně bavili o volbách.“ (Kelbler 2019) „Před volbami se tady 

nikdo nijak veřejně neprezentuje, co by chtěl vybudovat nebo realizovat. U nás se 

postupuje trochu jinak. Každý rok, bez ohledu na volby, projedeme strategické rozvojové 

dokumenty obce a naplánujeme věci i na další období. Všichni občané o tom vědí,  

proto nás třeba také někdy upozorní, že by se mohlo udělat to, nebo ono. Veřejnost tak 

má možnost přijít s vlastním návrhem, my to projednáme na jednání zastupitelstva  

a když je to dobré, přidáme to do těchto strategických rozvojových dokumentů.“  

(Koutný 2019) Komunikace s občany-voliči tak může probíhat také v předvolebním 

období, nicméně se tento způsob politické komunikace neliší v porovnání s funkčním 

obdobím. V obou případech se jedná o komunikaci neutrální a v obecné rovině vedenou.  

Žádný z kandidátů se veřejně neprezentuje a neagituje za své názory týkající se rozvoje 

obce. 

 

Do této chvíle jsem se zaměřoval na případnou pozitivní, či alespoň neutrální podobu 

volební kampaně (politické komunikace). Avšak kampaň může být i negativní,  

a to jak v rovině politické, tak i v rovině osobní. Hlavním znakem negativní kampaně je 

vymezování se kandidátů vůči sobě navzájem a cílem pak je svého protikandidáta v očích 

voličů poškodit. Nicméně ani prvky negativní kampaně se v obci Třebětice nepodařilo 

zaznamenat. „U nás je to trošičku složitý. My se v podstatě tady známe tak dobře,  

že ostatní třeba vědí, že já nechci mít s komunistickou ideologií nic společného.  
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My zase víme, že oni neuznávají křesťanství jako ideologii, já neuznávám komunismus 

jako ideologii. Ale toto všechno není překážkou k tomu, abychom se spolu nebavili. 

Normálně bych si je k sobě samozřejmě nevzal, když bych s nimi nemusel spolupracovat. 

Ale spory mezi sebou nemáme, žádné střety a vymezování se tady nejsou.“ (Koutný 2019) 

Nekonfliktnost mezi kandidáty potvrdil také druhý respondent. „Určitě jsem nic takového 

nezaznamenal, všechno bylo v pohodě, nebyl žádný problém. Nikdo se vůči sobě 

nevymezoval.“ (Kelbler 2019) Obec Třebětice a lidé v ní žijící v tomto směru ukazují,  

že mohou panovat rozdílné názory nad společenskými tématy a zkrátka každý z nich 

může mít „jiné vidění světa“, ale dokáží se vzájemně respektovat. Respektive i například 

s ohledem na velikost obce, kdy de facto každý zná každého, o sobě občané navzájem 

vědí, která témata je lepší v zájmu zachování klidu uvnitř komunity s tím či jiným 

občanem neřešit. Tato skutečnost pak vede k tomu, že se občané vůči sobě navzájem 

nevymezují a naopak dokáží spolupracovat a fungovat v zájmu rozvoje obce a života v ní. 

 

Pokud bychom závěrem měli shrnout vnímání rozdílů mezi předvolebním a funkčním 

obdobím, pak se oba dva respondenti z Třebětic shodují v tom, že téměř žádné rozdíly 

nepocítili. „Nevidím žádný rozdíl, že by se chtěl někdo před volbami vytahovat, a pak by 

nebyl třeba vidět. To bych vůbec neřekl, že něco takového u nás funguje.“ (Kelbler 2019) 

Jediný rozdíl, který byl již zmíněn v průběhu této podkapitoly, se týkala změny ve vedení 

obce. „Volby u nás zase tolik neznamenají. Jediný rozdíl byl v tom, že třeba teď končil 

místostarosta Jindřich Přívětivý, který byl ve funkci od roku 1990. Je to rozdíl například 

oproti městu, kde vedení má k dispozici úředníky. My si to tady všechno musíme udělat 

sami. Je potřeba si práci dobře rozdělit, aby starosta dělal něco a místostarosta taky 

něco.“ (Koutný 2019) Jediným patrným rozdílem mezi funkčním a předvolebním 

obdobím tak byla veřejná diskuse nad tím, kdo se po volbách stane novým místostarostou. 

Nicméně to byl jediný rozdíl – zvýšená diskuse a zájem o vedení a chod obce – které se 

v Třeběticích objevil v souvislosti s komunálními volbami v roce 2018. 
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2. 10. Vratěnín 

Vratěnín je součástí Jihomoravského kraje, patří do okresu Znojmo. Město Jemnice – 

centrum Jemnického mikroregionu – je od obce vzdáleno zhruba 18 kilometrů a do roku 

2007 byla obec hraničním přechodem.30 Vratěnín si vzhledem ke své poloze prošel  

ve své historii řadou událostí, které měly obec jako takovou de facto vymazat z mapy  

a mělo dojít k jejímu zániku. Při obsazování hranic (Sudet) německou nacistickou 

armádou musely obec opustit české rodiny a namísto nich se se do Vratěnína přistěhovaly 

německé rodiny, které ale zase po skončení druhé světové válce byly z obce násilně 

vystěhovány – k odsunu Němců došlo ve dvou vlnách. Následně opět došlo  

ke znovuosídlení obce českými rodinami, které se sem přistěhovaly z vnitrozemí 

tehdejšího Československa. Vratěnín se pak za minulého režimu stal typickou pohraniční 

obcí, která zažila kolektivizací a byla odsouzena k zániku. To mělo mimo jiné dopad  

na to, že obec ztratila samostatnost a spadala pod sousední střediskovou obec Uherčice. 

Samostatnost si obec opět vydobyla až po roce 1990 a bezprostředně poté došlo 

k zapojení se do rozvojového Programu obnovy vesnice. (Jemnický mikroregion 2019; 

Obec Vratěnín 2019) 

 

Nová kapitola moderních dějin obce se začala psát získáním samostatnosti v roce 1990.  

Obec musela od 90. let 20. století zajistit základní funkce k běžnému chodu obce – 

proběhla výstavba vodovodu, kanalizace, plynofikace, investice do oprav místních 

komunikací, výstavba obecních bytů, příprava a zasíťování parcel, oprava kulturních 

památek atd. Obec byla za svoji činnost odměněna již v počátcích svého znovunabytí 

samostatnosti, když byla v roce 1995 vyhlášena Vesnicí roku ČR. „Od té doby se naše 

aktivita ještě zvýšila, a to jak na poli společenského a kulturního života, tak i při realizaci 

různých investičních akcích a péči o obraz obce.“ (Obec Vratěnín 2019) V obci Vratěnín 

v roce 2018 žilo necelých 300 obyvatel a v rámci čtyřletého srovnání došlo k mírnému 

                                                           
30 Hraniční přechod byl využíván celní správou, cizineckou a pohraniční policií. S přistoupením  

České republiky k Schengenským dohodám ukončily tyto složky využívání objektu. Podle usnesení  

Vlády ČR z roku 2008 ÚZSVM hraniční přechod nabídl organizačním složkám státu, Jihomoravskému 

kraji a následně obci Vratěnín. O využití areálu však žádný z oslovených subjektů neprojevil zájem,  

proto ÚZSVM prodal přechod ve výběrovém řízení. Zdroj: ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU  

VE VĚCECH MAJETKOVÝCH. 2010. Hraniční přechod Vratěnín prodán. www.uzsvm.cz, (online),  

[cit. 2019-04-05]. Dostupné z: https://www.uzsvm.cz/cervenec-1706-0-85/hranicni-prechod-vratenin-

prodan-36788. 
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nárůstu počtu obyvatel, a to o tři občany na 298. Tím, jak se příliš nezměnil počet obyvatel 

a nedošlo k výrazné obměně složení obyvatelstva, došlo k nárůstu průměrného věku 

obyvatel ze 41,7 na 43,3 let. (Český statistický úřad, srov. 2014 a 2018) 

 

Již jsem zmiňoval, kam primárně směřovaly investice obce na přelomu tisíciletí. 

V aktuálním roce 2019 obec Vratěnín hospodaří s celkovými příjmy necelých osm 

milionů korun, přičemž nejvyšší položka ve výdajích směřuje do pozemních komunikací, 

do sportovního zařízení ve vlastnictví obce, do odměn členů zastupitelstva obce a činnosti 

místní samosprávy. Veškeré tyto položky dosahují téměř poloviny z celkových příjmů.31 

 

2. 10. 1. Participace občanů 

Participace občanů na veřejném životě v obci se může uskutečňovat ve dvou rovinách –  

po stránce kulturní a společenské a po stránce politické. 

 

2. 10. 1. 1. Kulturní a společenská participace 

V obci Vratěnín se mohou občané kulturně podílet na rozvoji obce díky jedinému spolku,  

který zde funguje, a to Sboru dobrovolných hasičů Vratěnín (SDH Vratěnín),  

respektive zde částečně funguje i fotbalový klub – 1. FC Jemnicko – jedná se o spolupráci 

tehdejších klubů z Vratěnína a Jemnice. Kulturní akce v obci nicméně ve většině případů 

zajišťují samotní zastupitelé, případně se na přípravách a organizaci podílejí i občané. 

„Všechny společenské akce ve Vratěníně zajišťuje zastupitelstvo a lidé, kteří se na nás 

postupem času nabalují – například občané, kteří kandidují i v komunálních volbách,  

ale neuspějí. Ve většině případů to ale skutečně hlavně táhne zastupitelstvo obce s tím,  

že já jako uvolněný starosta na to mám nejvíce času, tak se toho snažím připravit nejvíce 

právě já.“ (Kincl 2019) 

 

Kandidáti z komunálních voleb z roku 2018 se do společenského života v obci zapojují 

různě, někteří ano, někteří částečně a někteří vůbec. Jedná se o věc velice individuální  

a záleží kandidát od kandidáta. Co však zůstává v případě všech kandidátů,  

kteří se podílejí na kulturním životě v obci, stejné, je to, že žádný z nich se nezačal veřejně 

                                                           
31 OBEC VRATĚNÍN. 2019. Schválený rozpočet obce Vratěnín na rok 2019. vratenin.cz, (online),  

[cit. 2019-04-05]. Dokument ve formátu PDF. Dostupné z: https://www.vratenin.cz/rozpoctova-

odpobce/schvaleny-rozpocet-obce-vratenin-na-rok-2019-315cs.html. 
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angažovat až v souvislosti s volbami, aby se více zviditelnil a zpropagoval svoji osobu 

před voliči. Stejně tak i členství v obou zmíněných spolcích, které ve Vratěníně fungují, 

je u kandidátů různé – někteří jsou u hasičů, dva kandidáti se pak podílejí na činnosti 

fotbalového klubu – Kincl Martin a Kincl Pavel. (Kincl 2019, srov. Vodičková 2019). 

„Členkou žádného spolku ve Vratěníně nejsem, ale občas pomáhám s akcemi –  

když se například pořádá prvomájový průvod obcí, nebo pomáhám na rybářských 

závodech. Do těchto a dalších akcí se zapojuji až v poslední době, víceméně v posledním 

půl roce – od loňského podzimu. Ale toto mé zapojení nijak nesouviselo s tím, že jsem  

se rozhodla kandidovat, abych se před volbami více zviditelnila.“ (Vodičková 2019)  

Oba respondenti, s nimiž byl v obci Vratěnín uskutečněn rozhovor k této diplomové 

práci, se shodují v tom, že participace občanů-kandidátů na společenském a kulturním 

životě v obci může být v jejich prospěch, avšak rozhodně to není jediný důvod,  

proč se občané rozhodnou volit právě toho či onoho kandidáta. Důležitý je podle jejich 

názoru také osobní profil kandidáta, to jak se chová k ostatním a jak je vnímán občany  

i v dalších oblastech soukromého života. (Kincl 2019, srov. Vodičková 2019) 

 

2. 10. 1. 2. Politická participace 

Občané se do života v obci nemusejí zapojovat pouze po stránce kulturní, ale také 

v souvislosti s rozvojem obce a jejího chodu. Jednou z možností, jak mohou sami aktivně 

ovlivňovat rozvoj obce i v průběhu volebního období, je jejich účast na veřejném zasedání 

zastupitelstva obce, kde mohou vznášet své připomínky a podněty vůči vedení obce. 

„Občané se poměrně ve velkém počtu zúčastňují jednání zastupitelstva. Pravidelně chodí 

zhruba 10–20 lidí, ale samozřejmě také záleží na tom, co se zrovna projednává.  

Průměr se nicméně nemění a většinou prostě přijde okolo těch 15 lidí. Ostatní kandidáti, 

kteří kandidovali v posledních volbách, se ale jednání zastupitelstva moc neúčastnili.“ 

(Kincl 2019) Kandidátka Michaela Vodičková se jednání zastupitelstva nezúčastňovala, 

nicméně svoji kandidaturu v obecních volbách zdůvodnila tím, že kandidovala právě 

kvůli zastupitelstvu – kvůli jeho složení. „Chtělo to změnu, více to složení zastupitelstva 

omladit. Asi to byl jeden z hlavních důvodů, žádné spory ohledně rozvoje obce nebyly.“ 

(Vodičková 2019) V průběhu volebního období se rozvoj obce řešil i méně formálními 

způsoby, než je zasedání zastupitelstva obce, a to například při osobních setkáních mezi 

občany, z nichž se pak někteří rozhodli kandidovat v obecních volbách. Občané tak mohli 

případně dlouhodobě znát názory občanů-kandidátů. Důležité je ale podotknout,  

že tyto rozhovory se případně uskutečňovaly v malé skupině osob, kterou lze jednoduše 
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definovat jako skupinu blízkých přátel. Nejednalo se tak o prezentování vizí občanů-

kandidátů v nejširším slova smyslu, že by všichni občané znali názory všech kandidátů. 

(Kincl 2019, srov. Vodičková 2019) 

 

Druhou možností politické participace občanů je jejich členství v politických stranách. 

V obci Vratěnín v komunálních volbách v roce 2018 kandidovali pouze bezpartijní 

kandidáti – kandidovala dvě sdružení nezávislých kandidátů. Do té doby se komunálních 

voleb v obci zúčastňovala i Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM), která si v obci 

udržovala mnohaletou tradici. Naposledy kandidovala před pěti lety, ve volbách  

do obecního zastupitelstva v roce 2014. (Český statistický úřad, srov. 2002–2018) 

Zmiňoval jsem, že kandidáti v posledních komunálních volbách, které se uskutečnily 

vloni na podzim, byli bezpartijní, v dlouhodobém srovnání, kdy zde v obci ještě 

kandidovali komunisté, byla vždy většina jejich kandidátní listiny obsazena členy KSČM. 

Ovšem ne všichni byli členy strany, za komunisty kandidovali i kandidáti bez politické 

příslušnosti. Dále pak v rámci dlouhodobého srovnání se dá konstatovat, že se jiného typu 

voleb jako kandidáti občané Vratěnína spíše nezúčastňují, výjimkou je pouze starosta 

obce Martin Kincl – ten například kandidoval v roce 2002 ve volbách do Poslanecké 

sněmovny za Sdružení nezávislých. (Český statistický úřad, srov. 2002-2017)  

Ideově mají vratěnínští občané blízko ke KSČM, která má tedy v obci dlouholetou tradici 

a ve volbách do Poslaneckém sněmovny pravidelně vítězila. Podporu si také udržuje 

druhý levicový subjekt – Česká strana sociálně demokratická (ČSSD), dále pak například 

Křesťansko-demokratická unie – Československá strana lidová (KDU-ČSL).  

Ovšem s nástupem hnutí ANO 2011 se situace mění – tradiční levicové subjekty (KSČM 

a ČSSD) ztrácí ve Vratěníně na podpoře a naopak posilují a sílí preference vůči tomuto 

hnutí. (Tamtéž) 

 

Poslední možností, jak jednoznačně změřit politickou participaci občanů, je jejich volební 

účast. V případě této diplomové práce se jedná o měření volební účasti v komunálních 

volbách. V teoretické části diplomové práce jsem zmiňoval, že jedním 

z charakteristických rysů malých obcí je vysoká volební účast v obecních volbách. 

Nejinak je tomu i v případě zkoumané obce Vratěnín, kde se volební účast oprávněných 

voličů pohybuje v dlouhodobém srovnání nad 65 %. (Český statistický úřad,  

srov. 2002–2018) 
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Graf č. 9: Vývoj volební účasti v komunálních volbách v obci Vratěnín 

 

Zdroj: Zpracoval autor dle Českého statistického úřadu (volby.cz) 

 

2. 10. 2. Sestavování kandidátních listin 

Sestavování kandidátních listin v obci Vratěnín probíhalo při komunálních volbách 

v roce 2018 částečně koordinovaně, kdy byla snaha o naplnění obou kandidátních  

listin sdružení nezávislých kandidátů, které se rozhodly voleb zúčastnit.  

Koordinovaně probíhalo oslovování potencionálních občanů-kandidátů, kteří by byli 

ochotni se voleb zúčastnit. Toto vyhledávání případných kandidátů si částečně vzal za cíl 

starosta obce Martin Kincl. „Byl jsem aktivní i u sestavování kandidátních listin,  

když jsem přemlouval občany, aby kandidovali.“ (Kincl 2019) Ovšem nedělo se tomu  

tak ve všech případech, u všech kandidátů. Část kandidátů byla rozhodnuta kandidovat 

z vlastního přesvědčení a tento svůj záměr oznámili sami dopředu. „Chtěla jsem omladit 

složení zastupitelstva a více se zapojit do dění v obci. Měla jsem nápady, co by se mohlo 

v obci zlepšit.“ (Vodičková 2019) Koordinace se tak skutečně odehrávala pouze  

od momentu, kdy bylo patrné, že by se nemuselo podařit naplnit obě dvě kandidátních 

listiny – stejným počtem kandidátů. 

 

V okamžiku, kdy se podařilo získat stejný počet kandidátů pro obě sdružení nezávislých 

kandidátů – tedy sedm kandidátů pro každé z nich – došlo k dalšímu projevu koordinace 

sestavování kandidátních listin. Většina kandidátů se sešla na společném jednání,  
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kde se po vzájemné dohodě domluvili, kdo z nich bude figurovat na jaké kandidátní 

listině. Bylo tedy zcela jedno, za které sdružení bude kdo kandidovat, zda za sdružení  

Za rozvoj Vratěnína či za Nezávislé kandidáty – Vratěnín. (Kincl 2019) 

 

Tento způsob sestavování kandidátních listin nám ukazuje koordinaci v několika 

rovinách, které mohou mít vliv i na případnou podobu kampaní v obci. Koordinace 

jednak probíhala při aktivním vyhledávání potencionálních kandidátů, kdy se starosta  

obce podílel na tom, aby sehnal a zajistil, že se podaří obsadit místa na kandidátních 

listinách obou sdružení nezávislých kandidátů stejným počtem kandidátů. Jednak také 

koordinace probíhala po nalezení dostatečného počtu kandidátů, kdy se na základě 

vzájemné dohody kandidáti rozdělili mezi obě sdružení. Toto rozdělení kandidátů nám 

naznačuje, že sdružení nereprezentovala nějaké konkrétní zájmy, které by v případě 

získání mandátů prosazovala – ideologické rozdíly mezi obě sdruženími nepanovaly. 

Stejně tak zde také nebyl přílišný prostor pro osobní animozity mezi kandidáty.  

 

2. 10. 3. Sběr podpisů 

Následně poté, co se jednotliví občané-kandidáti rozhodli, že chtějí kandidovat,  

bylo potřeba splnit zákonnou podmínku, a to sesbírat podpisy od občanů pro registraci 

jejich kandidátní listiny. V obci Vratěnín kandidovala dvě sdružení nezávislých 

kandidátů, každé sdružení muselo sesbírat sedm procent podpisů od občanů, kteří měli 

k 1. 1. 2018 nahlášen v obci trvalý pobyt. Jednalo se o podpisy od minimálně 21 občanů 

Vratěnína. Sběr podpisů už tolik koordinovaný nebyl, jako tomu bylo v případě 

sestavování kandidátních listin. Důležité je si v této souvislosti povšimnout, kolik bylo 

kandidátů do zastupitelstva obce a kolik bylo potřeba sehnat podpisů. Vidíme, že nutný 

minimální počet podpisů převyšuje počet kandidátů, z čehož vyplývá, že v rámci procesu 

sběru podpisů musela být minimálně zapojena i veřejnost, tedy ne-kandidáti.  

„S těmi podpisy nebyl vůbec žádný problém. Tím, jak se tady lidé znají, tak se ani 

nezajímali a pouze se podepsali. Žádné programy, žádná agitace, žádné prezentování 

čehokoliv.“ (Kincl 2019) Obdobnou zkušenost se sběrem měla nakonec i neúspěšná 

kandidátka do zastupitelstva obce Michaela Vodičková. „Řekla jsem například 

kamarádkám, že chci kandidovat, aby se mi podepsaly. Při tomto sběru jsem je také 

informovalo o tom, kdy se volby uskuteční a že tam budu. Ale neříkala jsem, aby volily 

přímo mě. Bylo to prostě řečeno obecnou formou.“ (Vodičková 2019) 
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Je patrné, že na základě toho, když musela být do procesu sběru podpisů zapojená také 

veřejnost, otevřel se prostor pro případnou kampaň. Nejednalo se však o tu nejčastější 

podobu kampaně – přesvědčování, ale o informativní kampaň. Kandidáti získali 

příležitosti, aby informovali voliče o termínu voleb. Toto jednání však bylo učiněno 

obecnou formou, kandidáti nežádali veřejnost, aby volili právě je. O budoucích vizích 

rozvoje obce se nehovořilo, respektive žádné volební materiály ani jedno ze sdružení 

nezávislých kandidátů neprezentovalo. V tomto směru se prokazuje fakt, že významnou 

roli hrál v celém předvolebním období po stránce vize rozvoje obce střednědobý výhled 

obce, respektive strategický rozvojový dokument obce. A také fakt, že z devíti zastupitelů 

jich šest obhajovalo svůj mandát. „I kdyby se zastupitelstvo změnilo třeba ze dvou třetin,  

tak by se pokračovalo v rozdělané práci. Není potřeba, aby tady někdo vykládal,  

co chce udělat. Od roku 1990 se do šuplíku udělal pouze jeden projekt, ostatní projekty 

se nám podařilo realizovat.“ (Kincl 2019) 

 

2. 10. 4. Politická komunikace v předvolebním období 

V předchozí kapitole jsem rozebíral proces sběru podpisů, u nějž jsem nakonec 

konstatoval, že jej někteří kandidáti mohou využívat pro informování voličů ohledně 

termínu voleb. Nicméně se tak děje v obecné rovině a žádný z kandidátů voličům neříkal, 

aby volili právě jeho. Podoba takové informativní kampaně je tedy čistě neutrální,  

jelikož nebylo prezentováno koho volit (pozitivní kampaň), ani koho nevolit (negativní 

kampaň). Informovali ale kandidáti o termínu voleb i později, poté, co byli oficiálně 

zaregistrováni a věděli, že splnili zákonné podmínky, aby se voleb mohli zúčastnit? 

Přibližně od poloviny srpna do začátku října, se tak dělo ve dvou rovinách – jednak se tak 

stalo prostřednictvím obecní vývěsky, na níž byl zveřejněn termín voleb a seznam 

kandidátů do zastupitelstva obce, a jednak o termínu voleb informovali kandidáti  

dle vlastního uvážení. „Informace o termínu voleb jsem samozřejmě dával hlavně já,  

coby starosta. Informace jsme dále šířili prostřednictvím obecní vývěsky, rozhlasu  

a informaci jsem také sdělil na posledním jednání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo 

před volbami.“ (Kincl 2019) Veškerá sdělení se ovšem i nyní nesla v duchu neutrální 

kampaně, žádný z kandidátů nežádal podporu právě pro sobě, respektive pro sdružení,  

za něhož kandidoval. (Kincl 2019, srov. Vodičková 2019) 

 

V předvolebním období mohou kandidáti s voliči také například hovořit o svých 

představách týkajících se rozvoje obce, či mohou být končícím zastupitelstvem shrnuty 
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investiční akce, které se za poslední čtyři roky podařilo v obci realizovat. „My jsme tady 

u nás udělali jednu věc – před volbami se žádný zpravodaj nevydává.32 Pouze se 

zveřejnění soupis toho, co se nám podařilo realizovat, a také to, co se nepodařilo 

realizovat, ale bude se v tom pokračovat v následujících letech. Informace jsou podávány 

obecnou formou.“ (Kincl 2019) Důležitým prostředkem představování vizí rozvoje obce 

je i v tomto období strategický plán rozvoje, který může být do značné míry vnímán 

občany jako „volební program všech“. Nicméně samozřejmě i jednotliví kandidáti mohou 

veřejnosti představovat vlastní vize, co by se mohlo v obci realizovat a nemusí se striktně 

držet onoho rozvojového dokumentu obce. „Kamarádkám jsem říkala, co bych chtěla,  

aby se v obci vybudovalo a postavilo. Ale my se o tom takto bavíme nezávisle na čase, 

nebylo to pouze v souvislosti s volbami.“ (Vodičková 2019) Občané-voliči měli možnost 

znát plány budoucího rozvoje kandidátů ve dvou rovinách, jednak v rovině, kdy o plánech 

mohli vědět všichni, jednak o některých plánech a nápadech mohla vědět pouze část 

občanů. Informováni mohli být všichni občané pouze tehdy, pokud by znali záměry  

obce v rámci plánu rozvoje, respektive alespoň jeho výcuc za poslední čtyři roky,  

a plány do budoucna, což se uskutečnilo. V případě informování části občanů, zde hrály 

významnou roli sociální vazby uvnitř komunity v obci – například rodina, či přátelé,  

kdy zkrátka někteří voliči dlouhodobě znali názory některých kandidátů na rozvoj obce. 

Ať tak či onak, v obou případech se jednalo o informativní kampaň, jelikož žádný 

z kandidátů nepřesvědčoval voliče, aby volili právě jeho kvůli jeho názorům. Voliči znali 

vize kandidátů dlouhodobě a záleželo na jejich rozhodnutí, s kým se ztotožní, přičemž se 

dá zároveň konstatovat, že voliči se nerozhodovali čistě na základě těchto záměrů 

kandidátů, ale svůj význam zde mělo podstatně více faktorů.33 

 

Viděli jsme, že někteří kandidáti vystupují aktivně vůči voličům, ale opět, významnou 

roli zde hrají osobní vztahy a známosti uvnitř komunity. V celkovém kontextu jsou 

                                                           
32 Obecní zpravodaj ve Vratěníně nevychází pravidelně. Informace se prostřednictvím obecního zpravodaje 

v průběhu roku dostanou k občanům tehdy, když se jich nahromadí více. Uvádí se tam i věci, které se týkají 

rozvoje obce. Před Vánocemi pak zveřejňujeme touto formou základní informace – vodné, stočné,  

poplatek za odpady a kulturní přehled pro příští rok. (Kincl 2019) 

33 Cílem práce bylo primárně analyzovat aktivitu kandidátů v souvislosti s komunálními volbami v roce 

2018. Postihnout všechny faktory by znamenalo analyzovat také voličské chování. Tomu se ale tato 

diplomová práce nevěnuje, a proto nejsou ostatní faktory více rozebrány, jelikož by se jednalo o pouhé 

spekulace, které by nebyly ničím podloženy. 
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kandidáti totiž spíše pasivními a z vlastní iniciativy toho příliš nedělají. „Žádné setkání 

s občany se u nás ve Vratěníně neuskutečňuje. Pokud se mě někdo na něco zeptal,  

tak jsem mu odpověděl. Ale aktivní přístup tady z mé strany určitě nebyl a když jsem 

odpovídal, vše bylo řečeno obecnou formou.“ (Kincl 2019) 

 

Na počátku práce jsem také zmiňoval, že podoba kampaní může být pozitivní, neutrální 

nebo negativní. Dosavadní popsaný průběh předvolebního období v roce 2018 můžeme 

jednoznačně definovat jako neutrálně vedený. Nyní se ještě zaměřím na možnost využití 

nástrojů negativní kampaně. Negativní kampaň se totiž nemusí odehrávat pouze v rovině 

politické – představování názorů na rozvoj obce či informování o termínu voleb – ale také 

se může odehrávat v rovině osobní. Nejčastěji se například jedná o pomluvy, útoky vůči 

kandidátově vyznání, orientaci, věku apod. Oba respondenti se shodují, že negativní 

kampaň se při posledních volbách do zastupitelstev obcí ve Vratěníně neobjevila,  

žádný z kandidátů se nijak nevymezoval vůči jinému kandidátovi. (Kincl 2019,  

srov. Vodičková 2019) Nicméně přesto i Vratěnín má svoji zkušenost s negativní 

kampaní z předchozích let. „V roce 2018 to byl klid, to mě až děsilo. Ale před 

komunálními volbami, které se uskutečnily před čtyřmi lety, to bylo jiné. Setkal jsem  

se s osobními útoky hlavně na moji osobu. Sdružení nezávislých kandidátů, které de facto 

vzniklo v hospodě, říkalo, že já jako starosta beru provize z každého projektu, který se u 

nás realizuje. Ale byla to kritika od lidí, kteří se ničeho nezúčastňovali – jednání 

zastupitelstva, kulturních akcí. I proto jsem to víceméně nechal být, nechtěl jsem svolávat 

nějaký mítink, abych to občanům vysvětloval. Do zastupitelstva se nakonec dostali tři 

jejich kandidáti, z lídra jsme udělali předsedu kontrolního výboru. Do chodu obce zapadl 

velice dobře. Zjistil, jak se věci skutečně mají.“ (Kincl 2019) 

 

Závěrem ještě zbývá zhodnotit případné rozdíly mezi předvolebním obdobím a funkčním 

obdobím v obci. Oba respondenti se shodují, že žádné rozdíly nezaznamenali.  

(Kincl 2019, srov. Vodičková 2019) „Velká politika se tady u nás nehraje. Proběhly volby 

a ustavující zastupitelstvo a už se o to nikdo nezajímal. Spíše se postupem času mění 

taková ta soudržnost v obci – když se někdo pohádá, tak se třeba spolu nebaví i dva roky. 

Už to nefunguje tak jako dříve.“ (Kincl 2019) Rozdíly mezi oběma obdobími patrné 

nejsou, nicméně je zajímavé si povšimnout konstatování starosty obce, že se mění podoba 

obce a hlavně vztahy v ní. Tedy to, co mohlo dříve být jedním z charakteristických rysů 

malých obcí – soudržnost mezi občany – se může v průběhu času vytrácet a slábnout. 
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3. Shrnutí vlastního výzkumu 

V předchozí části práce jsem se věnoval devíti případovým studiím, devíti obcím 

Jemnického mikroregionu, kde jsem se zabýval politickým vývojem v jednotlivých 

obcích s důrazem na období před komunálními volbami v roce 2018 tak, aby bylo možné 

zjistit, zda se v tomto období můžeme v malých obcích setkat s nějakou formou politické 

komunikace (kampaně) a jaká je aktivita kandidátů do zastupitelstev obcí před volbami. 

 

3. 1. Sestavování kandidátních listin a sběr podpisů 

Václav Bubeníček ve svých studiích zmiňuje, že už i samotný proces sestavování 

kandidátních listin nám může pomoci definovat případnou podobu volebních kampaní 

v malých obcích. Sestavování kandidátních listin může probíhat koordinovaně  

nebo nekoordinovaně. Pokud jsou sestavovány koordinovaně, dochází k eliminaci 

případných nedorozumění a konfliktů mezi kandidáty. (Bubeníček 2010: 97–100) 

V případě analýzy jednotlivých obcí Jemnického mikroregionu se uplatnily veškeré 

možnosti, když docházelo k úplné a částečné koordinaci při sestavování kandidátních 

listin, ale v některých případech také nedocházelo k vůbec žádné koordinaci.  

V této souvislosti se dá konstatovat, že to, o jaký z těchto tří způsobů se jednalo,  

do značné míry souvisí také s tím, jaké jsou dlouhodobé zkušenosti s kandidujícími 

subjekty – tedy, zda bývá dostatečný počet kandidátů, který výrazněji převyšuje počet 

volených zastupitelů, nebo spíše převažuje model, kdy počet kandidátů bývá nepatrně 

vyšší, než je obsazovaných zastupitelských křesel. 

 

3. 1. 1. Úplná koordinace při sestavování kandidátních listin 

Úplná koordinace sestavování kandidátních listin se v případě této práce uplatnila 

v obcích Menhartice a Rácovice. V obou obcích totiž dochází k předvýběru kandidátů,  

to znamená. že se zde na počátku roku, kdy se konají komunální volby, koná anketa mezi 

občany, kteří mají možnost navrhnout občany do zastupitelstva obce, kteří by měli 

kandidovat v komunálních volbách. Záleží na následném rozhodnutí nominovaných 

občanů, zda tuto nominaci přijmou a budou ve volbách nakonec skutečně kandidovat. 

Vedení obce se tímto krokem, kdy funguje předvolební anketa, snaží mimo jiné předejít 

situaci, kdy by nakonec nemusel být dostatečný počet kandidátů do zastupitelstva obce. 

Nominovaných občanů totiž bývá zpravidla o čtyři až pět více, než je volených zastupitelů 

a zkušenosti z obou obcí ukazují, že i když se některý nominant kandidatury vzdá, 
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celkový počet navržených občanů do zastupitelstva obce se nesníží pod počet volených 

zastupitelů. Navržení občané berou svoji nominaci na obecního zastupitele jako vyjádření 

důvěry a podpory ze strany občanů, což právě ve většině případů následně vede k tomu, 

že tuto nominaci nakonec přijmou a kandidují.  

 

Tento způsob sestavování kandidátních listin, kdy v Menharticích a Rácovicích nakonec 

kandidují pouze nezávislí kandidáti, směřuje dále k tomu, že jednak jsou do politického 

(volebního) procesu od samého počátku vztaženi občané obce a jednak je několik měsíců 

před volbami dopředu známo, kdo z občanů bude ve volbách kandidovat. Obecní úřad – 

vedení obce – se v tomto případě stává hlavním koordinátorem sestavování kandidátních 

listin, protože je to právě obecní úřad (vedení obce), který tiskne a následně distribuuje 

anketní lístky, a poté i anketu vyhlašuje a zveřejňuje výsledky. S nominovanými občany 

do zastupitelstva obce po zveřejnění výsledků komunikuje vedení obce, které se snaží 

zjistit zájem nominovaných občanů, zda se voleb zúčastní, či nominaci nepřijmou. 

 

Komunikace a koordinace sestavování kandidátních listin v těchto obcích pokračuje  

i poté, kdy se obce snaží nominovaným občanům-kandidátům vyjít maximálně vstříc  

a podpořit je. Obecní úřad totiž nabízí všem kandidátům petiční archy pro registraci jejich 

kandidátní listiny. Petiční archy si mohou kandidáti vzít a použít a nemusí si tak každý 

kandidát zvlášť zajišťovat či vytvářet vlastní petiční arch. Podpisy jsou následně 

získávány víceméně opět koordinovaně, což souvisí s nízkým kvorem podpisů,  

které musejí kandidáti sesbírat. V případě Menhartic a Rácovic byl totiž nutný počet 

podpisů pro registraci jednotlivých kandidátních listin nižší, než byl počet kandidátů. 

Tato situace tedy nakonec vedla k tomu, že si petiční archy podepsali kandidáti mezi 

sebou navzájem a proces sestavování kandidátních listin, včetně sběru podpisů, tak nebyl 

využit k žádné politické komunikaci mezi kandidáty a voliči (ne-kandidáty). 

 

3. 1. 2. Částečná koordinace při sestavování kandidátních listin 

S částečnou koordinací při sestavování kandidátních listin bylo možné se v případě 

Jemnického mikroregionu setkat v Kostníkách, Polici a Vratěníně. Obecně bychom mohli 

říci, že se jednalo o obce, kde hrozilo, že by nemusel být zajištěn dostatečný počet 

kandidátů do obecního zastupitelstva, jelikož dosavadní zastupitelé dopředu oznámili 

svůj záměr mandát neobhajovat nebo tehdy, když v dlouhodobém srovnání můžeme 

vidět, že volební subjekty nejsou stabilní a nebylo v dostatečném časovém předstihu 
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úplně jasné, zda se voleb opět zúčastní či nikoliv. Tato situace pak směřovala k tomu,  

že se nějaká autorita v obci – nejčastěji starosta – snaží koordinovat, nebo alespoň 

přinejmenším dohlížet na sestavování kandidátních listin tak, aby byl zajištěn dostatečný 

počet kandidátů. Dále se s tímto modelem částečné koordinace můžeme setkat v obcích, 

kde kandidují zájmová sdružení (spolky, organizace) či místní organizace parlamentních 

stran – jedná se o obce, kde nemusí být jeden hlavní koordinátor pro všechny kandidující 

subjekty, ale koordinátorů je vícero – zpravidla se jedná o lídry (zástupce) takových 

seskupení osob. Jak je patrné, model částečné koordinace se týká jak nezávislých 

kandidátů, tak sdružení nezávislých kandidátů. V Kostníkách byla částečná koordinace 

způsobena například tím, že proti sobě stály dvě skupiny kandidátů, i když se jednalo  

o nezávislé kandidáty. Byli proti sobě zastánci stávajícího složení zastupitelstva  

a přívrženci změny ve vedení obce. Každou skupinu si pak víceméně koordinoval některý 

z kandidátů oné skupiny – neexistoval tedy pouze jeden koordinátor, který by měl  

od počátku přehled nad tím, kdo se voleb zúčastní. V případě Police a Vratěnína bychom 

mohli říci, že se jednalo o případy, kdy už před volbami bylo zřejmé, že někteří zastupitelé 

nebudou svůj mandát obhajovat nebo se voleb jako takových nezúčastní kandidáti,  

kteří byť ve volbách pravidelně neuspěli, přesto vždy kandidovali, se nyní rozhodli  

již nekandidovat. Nebylo tak dopředu zřejmé, jestli se podaří zajistit dostatečný počet 

kandidátů. Do voleb se nakonec přesto přihlásili i kandidáti z vlastní iniciativy,  

nicméně i dále panovalo vysoké riziko, že by konečný počet kandidátů nemusel stačit,  

a proto se vedení obce – nejčastěji starosta obce – snažil o koordinaci, kterou bychom 

mohli spíše označit za dohled nad kandidáty, zda jich bude dostatek. A pokud skutečně 

hrozilo, že kandidátů dostatek nebude, chopil se starosta obce, jako například v případě 

Vratěnína, iniciativy, a sám aktivně oslovoval občany se žádostí, aby kandidovali  

ve volbách do obecního zastupitelstva. Informace o jménech kandidátů tak v těchto 

případech mělo vedení obce k dispozici v pozdějším obdobím a koordinace se týkala 

pouze některých kandidátů do zastupitelstva obce – neprobíhala úplná koordinace všech 

kandidátních listin. 

 

Podíváme-li se ještě na to, jakým způsobem probíhá například sběr podpisů na petiční 

archy umožňující registraci kandidátních listin volebních subjektů, pak se lze setkat s tím,  

že kandidáti se snaží tuto povinnost co nejvíce zjednodušit tak, aby to pro ně bylo co 

nejméně časově náročné. To znamená, že nejprve převažuje model, kdy si petiční archy 

podepsali kandidáti navzájem (nicméně ne všichni všem), což se stalo jak v Kostníkách, 
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tak v Polici i ve Vratěnína. A pokud nutný počet podpisů byl nižší než počet kandidátů, 

tak měli zpravidla kandidáti tuto povinnost splněnou ihned, jelikož si petiční archy 

podepsali kandidáti (zastupitelé obhajující mandát) navzájem. Ovšem tam, kde bylo 

potřeba získat více podpisů, než bylo kandidátů do zastupitelstva obce, museli získat 

podpisy i od ne-kandidátů. V Polici tak někteří kandidáti získávali podpisy i od rodinných 

příslušníků nebo od blízkých přátel, stejně tak postupovali i někteří kandidáti  

ve Vratěníně. V situaci, kdy je nutný počet podpisů tak nízký, že k jejich získání stačí 

petiční archy podepsat pouze mezi kandidáty, nedochází následně ke komunikaci mezi 

kandidáty a voliči. V opačném případě se tomu tak děje, kdy například sběr podpisů 

v Kostníkách sloužil k informování o termínu voleb a mobilizaci voličů nebo v případě 

Police i někteří kandidáti žádali veřejnost při sbírání podpisů o vyjádření podpory  

ve volbách. Proces sběru podpisů může sloužit i k diskusi nad rozvojem obce, ale v rámci 

výzkumu se nepodařilo zjistit, že by tento prostor sloužil k osobní politické kampani,  

kde by kandidát aktivně prezentoval své postoje směrem k voličům v předvolebním 

období. Kandidáti vystupovali spíše pasivně, tedy reagovali na případné dotazy občanů-

voličů, a spíše je informovali, než aby je přesvědčovali o svém pohledu na rozvoj jejich 

obce. Respektive se tato debata nad rozvojem obce nenesla v odlišném duchu, než tomu 

bývá v průběhu funkčního období. 

 

3. 1. 3. Nekoordinované sestavování kandidátních listin 

Poslední možností postupu při sestavování kandidátních listin je nekoordinovanost.  

Při analýze jednotlivých obcí Jemnického mikroregionu se tento princip objevil u těch 

obcí, kde dlouhodobě kandiduje vícero sdružení nezávislých kandidátů či místních 

organizací parlamentních stran a celkový počet kandidátů je dlouhodobě několikanásobně 

vyšší, než je volených zastupitelů. Neexistuje, a vlastně ani není důvod, aby v těchto 

obcích fungovala autorita, která by dohlížela na sestavování kandidátních listin v jejich 

obci. Sestavování jednotlivých kandidátních listin se vždy ujímá nejčastěji jedna osoba, 

která zastává nejvyšší pozici v oné místní organizaci parlamentní strany nebo v případě 

kandidatury sdružení nezávislých kandidátů se nejčastěji jedná o předsedu spolku nebo 

organizace, která v průběhu funkčního období funguje jako spolek nebo organizace,  

ale v komunálních volbách se z nich stává volební subjekt. 

 

Podíváme-li se podrobně na jednotlivé obce Jemnického mikroregionu, kterých se to 

týkalo, jedná se o obec Budkov, Mladoňovice, Třebětice a Třebelovice. Ve všech čtyřech 
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obcích dlouhodobě kandiduje vícero subjektů – minimálně tři – přičemž u prvních tří 

zmiňovaných obcí kandidují i místní organizace parlamentních stran a v Třebelovicích to 

jsou pouze sdružení nezávislých kandidátů. V případě kandidatury místních organizací 

parlamentních stran se jednalo buď o KDU-ČSL nebo o KSČM. V případě kandidatury 

sdružení nezávislých kandidátů pak hrají velký význam spolky a organizace,  

které v obcích fungují a podílejí se na kulturním životě v obci. Ty neumožňují občanům 

pouze společenské vyžití, ale jsou to právě spolky a organizace, které ve většině případů 

generují i kandidáty do zastupitelstva obce. Nejčastěji se jedná o sbor dobrovolných 

hasičů, myslivecká sdružení či sportovní organizace. U všech těchto spolků a organizací 

si můžeme povšimnout toho, že obvykle mívají širokou členskou základnu, což jim 

umožňuje sestavit kandidátní listinu z vlastních členů, a také velký počet členů usnadňuje 

spolkům a organizacím, jakožto sdružením nezávislých kandidátů v obecních volbách 

situaci při sběru podpisů, jelikož se potřebné podpisy pro registraci kandidátní listiny opět 

zajistí z vlastních řad. Celá tato situace tak obvykle směruje k tomu, že v tomto případě 

nedochází k politické komunikaci mezi kandidáty a voliči, respektive je omezena  

a prostor ohraničen členskou základnou. Přesto se ukazuje, že ne vždy se mohou sdružení 

nezávislých kandidátů opřít o členskou základnu nějakého spolku – jako tomu bylo 

například v případě Budkova (SNK Budkov) nebo v Třebelovicích (NEZÁVISLÍ) –  

a v takovém případě dochází ke komunikaci s mnohem širším okruhem občanů-voličů. 

Právě tato skutečnost pak nabízí prostor pro uplatnění různých typů kampaní. V rámci 

výzkumu se podařilo zjistit, že se nejčastěji jedná o informativní kampaň (termín voleb, 

jména kandidátů), případně v ojedinělých případech dochází k mobilizační  

a přesvědčovací kampani, jež bychom obecně mohli označit jako politickou kampaň. 

Cílem kandidátů v takových případech již totiž není snaha o pouhé informování voličů, 

ale můžeme zde sledovat tendence voliče přesvědčovat o tom, pro koho by měli a neměli 

hlasovat, a to na základě rozličných politických názorů na rozvoj obce, ale také důležitou 

roli na malých obcích hrají osobnostní profily kandidátů. 
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Tabulka č. 5: Kandidující subjekty a způsob sestavování kandidátních listin 

Název obce Volební subjekty 
Způsob sestavování 

kandidátních listin 
Kdo koordinoval 

Budkov 
KDU-ČSL 

SNK BUDKOV 

SNK SDH 
nekoordinovaný 

každý subjekt sám 

(zpravidla lídr) 

Kostníky 
17 nezávislých 

kandidátů 

částečně 

koordinovaný 

osoby z řad 

zastánců změny  

ve vedení obce  

vs. osoby z řad 

zastánců složení 

zastupitelstva obce 

Menhartice 
12 nezávislých 

kandidátů 
koordinovaný 

obecní úřad  

(vedení obce) 

Mladoňovice 

 

KDU-ČSL 

SNK ZA OBEC 

KRÁSNĚJŠÍ 

SNK HASIČI 

SNK Mladí Mladoňovicím 

 

nekoordinovaný 
každý subjekt sám 

(zpravidla lídr) 

Police 
9 nezávislých 

kandidátů 

částečně 

koordinovaný 

částečně vedení 

obce 

Rácovice 
9 nezávislých 

kandidátů 
koordinovaný 

obecní úřad  

(vedení obce) 

Třebelovice 

SNK HASIČI 

SNK TŘEBELOVICE 

2018 

SNK NEZÁVISLÍ 

nekoordinovaný 
každý subjekt sám 

(zpravidla lídr) 

Třebětice 
KDU-ČSL 

KSČM 

SNK – hasiči Třebětice 
nekoordinovaný 

každý subjekt sám 

(zpravidla lídr) 

Vratěnín 

 

SNK Za rozvoj Vratěnína 

 

SNK Nezávislí kandidáti – 

Vratěnín 

částečně 

koordinovaný 

částečně vedení 

obce 

Zpracoval: Autor práce dle šetření 
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Tabulka č. 6: Sběr podpisů k registraci kandidátní listiny pro komunální volby 

Název obce 

Poměr kandidátů  

a obsazovaných 

zastupitelských křesel 

Způsob sběru 

podpisů u NK 

a SNK 

Obsah komunikace 

mezi kandidáty  

a ne-kandidáty  

při sběru podpisů 

Budkov 
21 kandidátů 

9 obsazovaných mandátů 

mezi kandidáty; 

veřejnost 

(rodina, přátelé) 

základní informace 

(představení 

kandidátů) 

Kostníky 
17 kandidátů 

7 obsazovaných mandátů 
mezi kandidáty - 

Menhartice 
12 kandidátů 

7 obsazovaných mandátů 
mezi kandidáty - 

Mladoňovice 
27 kandidátů 

9 obsazovaných mandátů 

mezi kandidáty; 

veřejnost 

(rodina, přátelé) 

- 

Police 
9 kandidátů 

7 obsazovaných mandátů 

mezi kandidáty; 

veřejnost 

(rodina, přátelé) 

základní informace 

(termín voleb, 

představení 

kandidátů) 

Rácovice 
9 kandidátů 

7 obsazovaných míst 
mezi kandidáty - 

Třebelovice 
27 kandidátů 

9 obsazovaných míst 

mezi kandidáty; 

veřejnost 

(rodina, přátelé, 

v rámci spolků) 

základní informace 

(termín voleb) 

Třebětice 
21 kandidátů 

7 obsazovaných míst 

mezi kandidáty; 

veřejnost  

(v rámci spolků 

– SDH) 

- 

Vratěnín 
14 kandidátů 

9 obsazovaných míst 

mezi kandidáty; 

veřejnost 

(rodina, přátelé) 

základní informace 

(termín voleb) 

Zpracoval: Autor práce dle šetření 

 



133 

3. 2. Předvolební období v malých obcích 

Hlavní pozornost výzkumu této práce se soustředila na předvolební období v jednotlivých 

obcích, jehož začátek byl ohraničen vyhlášením termínu voleb prezidentem republiky, 

respektive vyhlášením ve Sbírce zákonů. Samozřejmě s tím, jak se postupem času blížil 

termín voleb, mohlo dojít k vyšší aktivitě kandidátů do obecního zastupitelstva či i sami 

občané mohli být v tomto období aktivnější a mohli se více zajímat o chod a správu obce. 

 

V rámci výzkumu ve všech devíti zkoumaných obcích Jemnického regionu se podařilo 

zjistit, že v každé z nich probíhá i před volbami do obecního zastupitelstva politická 

komunikace – kampaň. Na tomto místě si ale dovolím upozornit na to, že označení 

„kampaň“ je velice široký pojem a záleží na každém výzkumníkovi, jaké přívlastky 

k tomuto pojmu připojí. Respektive se díky těmto přívlastkům detailně dopátráme toho, 

jakou podobu a de facto funkci taková kampaň vlastně může mít. Ve všech zkoumaných 

obcích totiž probíhá informativní kampaň, kterou ovšem nejčastěji nedělají sami 

kandidáti, ale této aktivity se ujímá obecní úřad – ve většině případů starosta obce ze své 

funkce. Díky tomu jsou občané seznámeni s termínem voleb a se jmény kandidátů  

do zastupitelstva obce. Podoba této informovanosti se ve všech případech uskutečnila 

prostřednictvím obecní vývěsky. Kromě obecní vývěsky se můžeme setkat i s tím,  

že obce mohou volit i jiné způsoby, jak informovat občany (voliče) o termínu voleb.  

Jedná se například o sdělení prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, místního 

zpravodaje, webových stránek obce nebo sociálních sítí – Facebooku. Hlášení místního 

rozhlasu využívají pro informování voličů v Kostníkách, Rácovicích a ve Vratěníně, 

prostřednictvím místního zpravodaje a Facebooku informují v Polici a dále pak například 

webové stránky využívají opět všechny obce, a to díky elektronické úřední desce. 

 

Zůstaneme-li ještě u informativní kampaně, ale nyní jí vezmeme z pozice kandidátů  

do zastupitelstva obce, o které zde jde primárně, pak se v souvislosti s informováním  

o termínu konání voleb ve výrazné většině aktivně neprojevují. Existují i výjimky,  

i když opravdu zcela ojedinělé, že kandidát seznámil voliče s termínem voleb aktivně on 

sám. Ale jednal tak pouze takový kandidát, který byl nucen přijít do styku s veřejností  

(s ne-kandidáty) při sběru podpisů. V případě obcí Jemnického mikroregionu se tedy 

jednalo o obec Budkov, Police, Třebelovice a Vratěnín. Informování o termínu voleb se 

nicméně uskutečnilo pouze v tomto období, v pozdějším období – po zaregistrování 
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kandidátních listin registračním úřadem – se této aktivity ujal již pouze obecní úřad,  

jak bylo zmíněno výše a sami kandidáti už nevyvíjeli v tomto směru žádnou vlastní 

iniciativu, pokud se jich občan-volič nezeptal z vlastní iniciativy. V takovém případě mu 

kandidát do obecního zastupitelstva odpověděl a sdělil termín voleb, případně jména 

kandidátů. Kandidáti do zastupitelstva obce se dále spoléhají na informovanost o termínu 

voleb, vedle obecního úřadu, ze strany celostátních či regionálních médií jako je televize, 

rozhlas nebo noviny. 

 

Kromě informování o termínu voleb se politická komunikace mezi kandidáty a voliči 

může uskutečňovat v souvislosti s prezentováním postojů kandidátů do zastupitelstva 

obce týkající se rozvoje obce. A to jak již uskutečněného rozvoje obce, kdy kandidáti 

hodnotí rozvoj obce nebo naopak prezentace vlastních postojů na budoucí rozvoj obce, 

pokud by byli například zvoleni právě do obecního zastupitelstva a mohli tak aktivně 

zasahovat do toho, jaké investiční akce se budou v jejich obci realizovat. V rámci 

výzkumu se nepodařilo zjistit, že by některý z kandidátů do obecního zastupitelstva 

prováděl osobní politickou kampaň, kde by voliče přesvědčoval, aby volili právě jeho  

na základě toho, co by chtěl v obci zbudovat. Jediné situace, které by tomuto mohly být 

velice blízko, tak jsou diskuse mezi občany v průběhu funkčního období, včetně období 

před volbami. Zde je ale důležité podotknout, že diskuse či debata neznamená 

automaticky kampaň. Tedy to, že se spolu dva lidé baví ještě neznamená, že by se 

kandidát snažil o propagaci sebe sama, aby zvýšil své šance na zvolení – pokud tak 

nejedná s jasným úmyslem. V rámci výzkumu v obcích Jemnického mikroregionu  

se nepodařilo prokázat tento záměr, že by kandidáti o rozvoji obce hovořili pouze 

v souvislosti s volbami, ale případně tak jednali v celém zkoumaném funkčním období 

2014–2018, nikoliv pouze před volbami. Takové debaty a diskuse se ale stejně případně 

ve všech případech odehrávaly v neutrálním a obecné formě. 

 

Debaty a diskuse nad rozvojem obce se mohou uskutečňovat formální a neformální 

cestou. Za formální způsob komunikace ohledně rozvoje obce bychom mohli považovat 

veřejné jednání zastupitelstva obce či tomu podobná jednání, která pořádá obec.  

Případně pokud by kandidát do zastupitelstva obce pořádal před volbami setkání s občany 

(mítink), ale jak jsem zmiňoval, žádná osobní politická kampaň v rámci zkoumaných 

obcích Jemnického mikroregionu před komunálními volbami v roce 2018 neproběhla.  

Na jednání zastupitelstva v jednotlivých obcích občané příliš nechodí a záleží hlavně  
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na projednávaných bodech. Výjimkou jsou obec Kostníky a Vratěnín, kam na každé 

jednání zastupitelstva chodí průměrně 15 občanů, bez ohledu na projednávané záležitosti. 

V Mladoňovicích pak navíc každoročně na jaře pořádá vedení obce v místní hospodě 

setkání s občany, kde se bilancuje uplynulý rok a představují plány pro rok následující. 

V Menharticích se pak navíc třeba konala i veřejná schůze s občany kvůli vodovodním 

přípojkám. Nicméně jak v Mladoňovicích, tak v Menharticích neoslovil tento typ schůzí 

občany natolik, aby se jí zúčastnili ve větším počtu.  

 

Občané v malých obcích totiž spíše využívají neformálních jednání jako je třeba posezení 

v hospodě. Z tohoto pohledu může být zajímavé, že ve všech obcích, kromě Rácovic,  

kde hospoda nefunguje, se všichni respondenti shodli na tom, že se nad rozvojem obce  

(o politice) diskutuje hlavně tam. Hospoda na malé obci tak plní i roli sociální a do jisté 

míry politickou, protože se stává jakýmsi „centrem“ politického života v obci.  

Ovšem není to pouze hospoda, kde se dá o politice hovořit. Svůj význam v tomto směru 

hrají také společenské události v obci a spolky a organizace, které v obcích fungují, 

protože se v těchto případech opět otevírá prostor pro to, aby spolu občané hovořili  

i o tématech týkajících se veřejného (politického) života v obci a jeho rozvoje, což je dáno 

především tím, že se zde koncentruje vyšší počet osob. 

 

Vidíme, že osobní politické kampaně týkající se rozvoje obce, se v tomto velikostním 

typu obcí spíše neuskutečňují. Ovšem namísto osobních kampaní se můžeme setkat 

s kolektivním prezentováním postojů k rozvoji obce, a to ze strany zastupitelstva obce  

a vedení obce. Nalezneme případy obcí, kde představitelé obce průběžně, či před volbami 

do obecního zastupitelstva, bilancují uplynulé období a seznamují občany s tím, co se jim 

podařilo realizovat, co se postavilo, nebo prozatím nepodařilo a bude v těchto 

investičních akcích pokračovat v následujících letech. K prezentaci dlouhodobých plánů 

rozvoje obce bývají využívány strategické rozvojové dokumenty obcí či střednědobé 

rozpočtové výhledy. S těmito dokumenty v rámci srovnání výrazněji pracují vedení obcí 

například v Kostníkách nebo ve Vratěníně. Shrnutí investičních akcí před volbami  

za uplynulé volební období pak provádějí v Polici formou místního zpravodaje  

nebo v Mladoňovicích prostřednictvím brožury a každoročního setkání v hospodě. 

 

Součástí této práce nebylo ovšem postihnout pouze pozitivní či neutrální politickou 

komunikaci (kampaň), ale také se zaměřit na negativní kampaň, která se může objevit  
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i na komunální úrovni v malých obcích. Negativní kampaň může být politická nebo 

osobní a cílem negativní kampaně je především poškodit protikandidáta v očích voličů, 

aby zkrátka voliči neměli důvod volit onoho protikandidáta, ale jiného kandidáta ano. 

S negativními kampaněmi se lze setkat i v případě Jemnického mikroregionu,  

a to v celkem specifických situacích, které by se daly zobecnit na následující situaci – 

negativní kampaně se objevují tam, kde dochází nebo by mělo dojít ke změně ve vedení 

obce (kandidují proti sobě volební subjekty, které zastávají odlišné názory na způsob 

vedení obce; někdo ze členů vedení obce dopředu oznámí záměr svůj mandát již 

neobhajovat apod.). Setkat se můžeme jak s politickými, tak osobními výpady kandidátů 

vůči sobě navzájem, kdy se útočí na jejich osobu jako takovou. 

 

S politickou negativní kampaní jsme se mohli setkat v Polici a Kostníkách.  

V případě obce Kostníky bylo hlavní příčinou vymezování se vůči starostovi a jeho 

způsobu vedení obce, kdy mu podle některých kandidátů šli zastupitelé „na ruku“ a uvnitř 

zastupitelstva chyběla konstruktivní opozice. V Polici bylo hlavním důvodem 

vymezování se změna ve způsobu vedení obce, kdy se funkce starosty stala v průběhu 

volebního období 2014–2018 z neuvolněné uvolněnou. To se stalo předmětem veřejného 

vymezování se vůči starostovi obce a toto téma rezonovalo i před volbami, aby už v této 

uvolněné funkci po volbách nepokračoval a nebyl zvolen. Druhou variantou pak  

jsou negativní osobní kampaně, jejichž cílem není útočit na kandidáta kvůli  

politickým názorům a postojům, ale kvůli jeho osobnosti. I s touto formou bylo možné  

se v komunálních volbách v roce 2018 v rámci Jemnického mikroregionu setkat.  

Osobní útoky se například týkaly věku kandidátů, kdy hlavně těm mladším bylo 

vytýkáno, že nemají žádné zkušenosti, a proto by neměli kandidovat, což se například 

stalo Františkovi Puchnarovi v Kostníkách. 
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Tabulka č. 7: Politická komunikace v průběhu funkčního období 

Název obce Formální komunikace Neformální komunikace 

Budkov 

jednání zastupitelstva se 

občané zúčastňují v nízké míře 

– záleží na projednávaných 

tématech 

diskuse nad politickými tématy 

týkající se rozvoje obce ve 

veřejném prostoru (v hospodě, při 

společenských událostech v obci) 

Kostníky 

průměrně se jednání 

zastupitelstva zúčastňuje  

15 občanů bez ohledu na 

projednávána témata 

diskuse nad politickými tématy 

týkající se rozvoje obce ve 

veřejném prostoru (v hospodě, při 

společenských událostech v obci) 

Menhartice 

jednání zastupitelstva se 

občané zúčastňují v nízké míře 

– záleží na projednávaných 

tématech 

diskuse nad politickými tématy 

týkající se rozvoje obce ve 

veřejném prostoru (v hospodě, při 

společenských událostech v obci) 

Mladoňovice 

jednání zastupitelstva se 

občané zúčastňují v nízké míře 

– záleží na projednávaných 

tématech 

diskuse nad politickými tématy 

týkající se rozvoje obce ve 

veřejném prostoru (v hospodě, při 

společenských událostech v obci) 

Police 

jednání zastupitelstva se 

občané zúčastňují v nízké míře 

– záleží na projednávaných 

tématech 

diskuse nad politickými tématy 

týkající se rozvoje obce ve 

veřejném prostoru (v hospodě, při 

společenských událostech v obci) 

Rácovice 

jednání zastupitelstva se 

občané zúčastňují v nízké míře 

– záleží na projednávaných 

tématech 

diskuse nad politickými tématy 

týkající se rozvoje obce ve 

veřejném prostoru při 

společenských událostech v obci 

Třebelovice 

jednání zastupitelstva se 

občané zúčastňují v nízké míře 

– záleží na projednávaných 

tématech 

diskuse nad politickými tématy 

týkající se rozvoje obce ve 

veřejném prostoru (v hospodě, při 

společenských událostech v obci) 

Třebětice 

jednání zastupitelstva se 

občané zúčastňují v nízké míře 

– záleží na projednávaných 

tématech 

diskuse nad politickými tématy 

týkající se rozvoje obce ve 

veřejném prostoru (v hospodě, při 

společenských událostech v obci) 

Vratěnín 

průměrně se jednání 

zastupitelstva zúčastňuje  

15 občanů bez ohledu na 

projednávána témata 

diskuse nad politickými tématy 

týkající se rozvoje obce ve 

veřejném prostoru (v hospodě, při 

společenských událostech v obci) 

Zpracoval: Autor práce dle šetření 
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Tabulka č. 8: Politická komunikace v předvolebním období 

Název obce Termín voleb Rozvoj obce Poznámky 

Budkov 
obecní úřad – 

obecní vývěska 

někteří 

kandidáti 

ve srovnání funkčního  

a předvolební období se 

diskuse nad rozvojem 

obce neliší 

Kostníky 

obecní úřad – 

obecní vývěska 

 

místní rozhlas 

 

někteří kandidáti 

někteří 

kandidáti 

před volbami intenzivnější 

debaty nad změnou ve 

složení zastupitelstva 

kvůli rozdílným pohledům 

na rozvoj obce 

Menhartice 
obecní úřad – 

obecní vývěska 
  

Mladoňovice 
obecní úřad – 

obecní vývěska 
vedení obce 

shrnutí investičních akcí 

za uplynulé volební 

období 

Police 

obecní úřad – 

obecní vývěska 

 

místní zpravodaj 

 

někteří kandidáti 

vedení obce 

shrnutí investičních akcí 

za uplynulé volební 

období 

Rácovice 

obecní úřad – 

obecní vývěska 

 

místní rozhlas 

  

Třebelovice 

obecní úřad – 

obecní vývěska 

 

někteří kandidáti 

  

Třebětice 
obecní úřad – 

obecní vývěska 
  

Vratěnín 

obecní úřad – 

obecní vývěska 

 

místní rozhlas 

 

někteří kandidáti 

někteří 

kandidáti 

ve srovnání funkčního  

a předvolební období se 

diskuse nad rozvojem 

obce neliší 

vedení obce 
práce se strategickými 

rozvojovými dokumenty 

Zpracoval: Autor práce dle šetření 
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3. 3. Rozdíly mezi funkčním a předvolebním obdobím 

Aby byl celkový vhled do období komunálních voleb 2018 v Jemnickém mikroregionu 

kompletní, bylo součástí výzkumu také zaměření se na porovnání vnímání rozdílů mezi 

funkčním a předvolebním obdobím. Toto srovnání bylo prováděno za účelem 

maximálního postihnutí případné volební kampaně ze strany kandidátů a srovnání jejich 

aktivit v obou obdobích. 

 

Z výzkumu vyplývá, že se chování kandidátů do obecního zastupitelstva v průběhu 

funkčního a předvolebního období neliší tam, kde nedochází ke změně ve vedení obce. 

Kandidáti participují na životě v obci stále stejně – nevstupují v souvislosti s volbami  

do spolků a místních organizací a nezvyšují svoji aktivitu například ve společenském dění 

v obci – tedy, že by se více zapojovali do pořádání a organizování kulturních akcí,  

aby se například zviditelnili. Stejně tak se ani v těchto případech více neangažují politicky 

– jejich případná účast na jednání zastupitelstva se nemění, o rozvoji obce hovoří ve stejné 

míře, pokud tak vůbec činí v průběhu funkčního období apod. Na druhé straně zde  

ale máme obce a kandidáty, u kterých můžeme vidět v předvolebním období zvýšenou 

aktivitu, a jak jsem zmiňoval, jedná se o obce, kde dochází, respektive po volbách dojde 

ke změně ve vedení obce, jelikož starosta nebo místostarosta obce veřejně s časovým 

předstihem oznámili, že po volbách se již nebudou o tuto funkci znovu ucházet.  

Zvýšená aktivita kandidátů se ovšem ve většině případů neodehrává v rovině politické, 

jak by se mohlo očekávat, ale v rovině kulturní a společenské. Hlavním cílem, proč se 

kandidáti profilují tímto způsobem, je skutečnost, že jim jde primárně o to, aby se před 

volbami ještě více zviditelnili. Jistou roli zde také jistě může hrát fakt, že zájem voličů  

o politické dění v těchto obcích je poměrně nízký, ale na druhé straně je participace 

občanů (voličů) na kulturním a společenském životě v těchto obcích výrazně vyšší. 

 

Zvýšená aktivita kandidátů do zastupitelstva obce se v případě zkoumaných obcí  

týkala Budkova a Menhartic, kde už dlouhodobě před volbami tehdejší starosta,  

respektive starostka, oznámili, že už svoji funkci obhajovat nebudou a dojde tak ke změně 

ve vedení obcí. Tehdejší starosta Budkova Jaroslav Pokorný se nakonec voleb nezúčastnil 

vůbec a v Menharticích tehdejší starostka Gliganičová sice do obecního zastupitelstva 

kandidovala, byla zvolena, ale již neměla zájem pokračovat ve funkci starostky obce.  

Změna ve vedení obce se dále také týkala Třebětic, kde naopak dlouhodobě před volbami 
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oznámil svůj záměr neobhajovat mandát místostarosta obce. Nicméně v případě Třebětic 

se nepodařilo zjistit, že by tato situace vedla některého kandidáta k tomu, aby se před 

volbami choval aktivněji, ve srovnání s průběhem funkčního období. Pro kontext pouze 

doplňuji, že tehdejší místostarosta se voleb nakonec zúčastnil, byl zvolen, ale o funkci 

místostarosty se neucházel. 

 

Aktivnějšími nicméně nejsou pouze kandidáti do zastupitelstva obce, ale také samotní 

občané, a to se ukazuje napříč všemi zkoumanými obcemi Jemnického mikroregionu. 

Zmínění aktivity občanů a porovnání jejich aktivity ve funkčním a předvolebním období 

je důležité v kontextu toho, že jejich aktivita přímo ovlivňuje i aktivitu kandidátů,  

i když v tomto případě především aktivitu kandidátů-zastupitelů obhajující svůj mandát. 

V průběhu funkčního období se totiž v některých případech můžeme setkat s tím,  

že nemusí dobře fungovat politická komunikace na úrovni top-down (zastupitel / vedení 

obce – občan / volič), ale funguje přesně opačně. Tedy že pokud občan potřebuje něco 

vědět, chce poradit, nebo vyřešit nějakou životní situaci, dojde aktivně sám za některým 

z představitelů obce – nejčastěji za starostou obce, případně za místostarostou obce, 

pokud starosta není momentálně k dispozici. V předvolebním období jsou pak občané 

aktivnější hlavně v souvislosti s tím, že mezi sebou diskutují nad tím, který z kandidátů 

by mohl být zvolen do obecního zastupitelstva. Důležité je pro ně také mít představu  

a informace o tom, který z kandidátů má skutečně zájem na tom, že by se po volbách 

mohl stát starostou jejich obce. Diskuse už se pak nemusí odehrávat pouze mezi občany, 

ale dotazováni jsou i někteří kandidáti, především zastupitelé obhajující svůj mandát,  

kdo z kandidátů má podle nich největší šanci, respektive zda nemají informace o tom, 

kdo bude starostou nebo místostarostou obce. V obou případech ale byla diskuse  

na úrovni občan-kandidát (zastupitel) vedena v obecné rovině a maximálně bychom  

tak mohli hovořit o sdělování informací, o kampaň se v tomto případě nejednalo. 
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Tabulka č. 9a: Jemnický mikroregion a komunální volby 2018 

Název obce 

Způsob 

sestavování 

kandidátních 

listin 

Způsob sběru 

podpisů NK  

a SNK 

Pozitivní / 

neutrální 

kampaň 

Charakter 

této kampaně 

Budkov nekoordinovaný 
mezi kandidáty; 

veřejnost 
ANO 

informativní 

(OÚ – termín 

voleb) 

Kostníky 
částečně 

koordinovaný 
mezi kandidáty ANO 

informativní; 

mobilizační 

(OÚ, někteří 

kandidáti) 

Menhartice koordinovaný mezi kandidáty ANO 

informativní 

(OÚ – termín 

voleb) 

Mladoňovice nekoordinovaný 
mezi kandidáty; 

veřejnost 
ANO 

informativní 

(OÚ – termín 

voleb) 

Police 
částečně 

koordinovaný 

mezi kandidáty; 

veřejnost 
ANO 

informativní; 

přesvědčovací 

(OÚ, někteří 

kandidáti) 

Rácovice koordinovaný mezi kandidáty ANO 

informativní 

(OÚ – termín 

voleb) 

Třebelovice nekoordinovaný 
mezi kandidáty; 

veřejnost 
ANO 

informativní; 

přesvědčovací 

(OÚ, někteří 

kandidáti) 

Třebětice nekoordinovaný 
mezi kandidáty; 

veřejnost 
ANO 

informativní 

(OÚ – termín 

voleb) 

Vratěnín 
částečně 

koordinovaný 

mezi kandidáty; 

veřejnost 
ANO 

informativní; 

(OÚ, někteří 

kandidáti) 

Zpracoval: Autor práce dle šetření 
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Tabulka č. 9b: Jemnický mikroregion a komunální volby 2018 

Název obce 
Negativní 

kampaň 

Charakter 

negativní 

kampaně 

Změna ve 

vedení obce 

Definování 

změny ve 

vedení obce 

Budkov NE  ANO 
změna na pozici 

starosty obce 

Kostníky ANO 
politická i 

osobní 

NE, ale snaha 

o změnu 

snaha o změnu 

ve složení 

zastupitelstva 

Menhartice NE  ANO 
změna na pozici 

starosty obce 

Mladoňovice NE  NE  

Police ANO politická 
NE, ale snaha 

o změnu 

uvolněná vs. 

neuvolněná 

funkce starosty 

Rácovice NE  NE  

Třebelovice NE  

NE, ale 

diskuse nad 

způsobem 

vedení obce 

uvolněná vs. 

neuvolněná 

funkce starosty 

Třebětice NE  ANO 

změna na pozici 

místostarosty 

obce 

Vratěnín NE  
NE, ale snaha 

o změnu 

změna  

ve složení 

zastupitelstva 

obce (omlazení) 

Zpracoval: Autor práce dle šetření 
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Závěr 

V úvodu práce jsem si položil dvě výzkumné otázky: „Probíhají v malých obcích 

volební kampaně, případně jakou mají podobu? Pokud v malých obcích volební 

kampaně neprobíhají, jakými jinými alternativními způsoby zvyšují kandidáti  

své šance na zvolení?“ Kromě výzkumných otázek jsem si také za cíl vytyčil ověření 

hypotézy, zda se „s určitou formou volební kampaně můžeme setkat v obcích,  

kde se vedou spory o podobu rozvoje obce.“ 

 

Začneme-li nejprve první otázkou, zda probíhají v malých obcích volební kampaně, 

případně jakou mají podobu, můžeme konstatovat, že i s volebními kampaněmi  

se můžeme v těchto obcích setkat. Nyní je ale nezbytné si celou problematiku objasnit 

trochu podrobněji. V celé práci jsem totiž pracoval s pojmy, které se týkaly kampaní  

jako takových a v rámci šetření jsem jim udělil různé přívlastky, z čehož nakonec 

vyplynulo, že se například můžeme setkat s informativními kampaněmi, s mobilizačními 

kampaněmi nebo s přesvědčovacími kampaněmi atd. V tento moment je důležité udělat 

onen pomyslný předěl mezi tím, co je a co není politická (volební) kampaň – na jednu 

stranu bychom mohli zařadit kampaně, které mají za cíl obecný a neutrální charakter  

a spíše tak tedy mají informativní charakter, jelikož nejsou orientovány ve prospěch 

žádného kandidáta a ani nejsou v neprospěch jiného z kandidátů. Na druhé straně mohou 

být použity takové kampaně, které budou pozitivně nebo negativně koncipovány  

ve prospěch či v neprospěch některého z kandidátů a v takovém případě již můžeme 

hovořit o politické kampani, protože už se nejedná o pouhá obecná konstatování, ale mají 

za cíl ovlivnit volební proces a výsledky voleb. 

 

Pokud bychom si toto rozdělení chtěli demonstrovat na některém z příkladů,  

pak za informativní kampaň můžeme například považovat pouhé zveřejnění termínu 

voleb na obecní vývěsce, kde jsou případně uvedena i jména všech kandidátů do obecního 

zastupitelstva – není zvýhodněn žádný z kandidátů a uvedené informace mají pouze 

informativní charakter. V okamžiku, kdy by ale byla komunikována informace o termínu 

voleb s dodatkem, aby například voliči odevzdali svůj hlas některému z kandidátů,  

nebo naopak pro někoho nehlasovali, pak se zcela jednoznačně jedná o volební kampaň, 

protože cílem by bylo ovlivnit rozhodování občanů a zvrátit výsledek voleb ve svůj 

prospěch. Důležitou roli v tomto případě také hraje skutečnost, že kandidát takto jedná 
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z vlastní iniciativy, tedy že nevystupuje pasivně a například pouze nereaguje na podněty 

nebo dotazy z řad veřejnosti. Kandidát tak jedná vědomě a s jasným cílem – záměrem – 

což ve své podstatě můžeme považovat za volební strategii. 

 

Z výzkumů vyplývá, že podoba volebních kampaní v malých obcích může mít vedle 

neutrální podoby také pozitivní a negativní charakter. V případě pozitivní volební 

kampaně se kandidáti snaží o zajištění podpory ve volbách, když mobilizují a přesvědčují 

skupinu svých potencionálních voličů – primárně rodiny a přátel, aby hlasovali právě  

pro ně. Naproti tomu se u negativní volební kampaně můžeme setkat s tím, že voličům 

jsou někteří kandidáti prezentováni jinými kandidáty jako nevolitelní, a to jak v rovině 

politických názorů, tak v rovině osobní. V případě politické negativní kampaně  

se nejčastěji jedná o spory týkající se rozvoje obce, které souvisí s rozdílným pohledem 

na rozvoj obce nebo rozdílným názorem na způsob vedení obce. Negativní kampaně,  

které neútočí na kandidáta kvůli jeho názorům, ale kvůli jeho osobě, se pak nejčastěji 

týkají neuspořádaného způsobu života kandidáta, věku apod. 

 

V obou případech, jak u pozitivního, tak u negativního charakteru volebních kampaní  

je dále důležité podtrhnout ten fakt, že v některých případech se může jednat  

o nevědomou kampaň ze strany kandidátů – není to cíleně plánované, ale také se můžeme 

setkat s případy, které takto plánované jsou a kandidáti do toho jdou s cílem, aby prosadili 

svůj záměr a dosáhli svého cíle. Volební strategii kandidátů bychom tak mohli spatřovat 

hlavně v těch případech, kdy sami aktivně vystupují ve veřejném prostoru a prezentují 

své názory navenek. V opačném případě, kdy kandidáti primárně reagují na podněty  

od voličů a jsou spíše pasivními, nemůžeme o volební strategii kandidátů hovořit vůbec. 

Případná zvýšená politická aktivita kandidátů do obecního zastupitelstva v malých obcích  

se začíná projevovat až s blížícími se volbami (zpravidla, když se začínají sestavovat 

kandidátní listiny) a nástroje kampaně, jak prezentovat své postoje se ve srovnání 

funkčního a předvolebního období nemění. Dominují neformální setkání, kdy významnou 

roli v malých obcích hrají společenské a kulturní události, spolky a organizace v ní 

působící, ale také například hospoda. Všechny popsané situace umožňují kandidátům 

osobně sdělit a prezentovat své vlastní názory týkající se politického života a dění v obci. 

V ojedinělých případech využívají kandidující subjekty volební programy. 
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Druhá výzkumná otázka se zabývala situací, pokud v malých obcích volební kampaně 

neprobíhají, jakými jinými alternativními způsoby zvyšují kandidáti své šance na zvolení. 

V rámci šetření byla zkoumaná také nepolitická participace kandidátů do zastupitelstva 

obce, a to v průběhu funkčního období. Porovnávány byly za každou obec dva případy – 

úspěšný a neúspěšný kandidát – to, jak se zapojují do spolkového života v obci a v jaké 

intenzitě. Šetření prokázalo, že v jednotlivých obcích se nepolitická participace kandidátů 

různí. Dalo by se říci, že nakonec tato forma účasti na veřejném životě v obci není tím 

jediným rozhodujícím faktorem, který kandidátovi ve volbách pomáhá k získání hlasů, 

jelikož jsou zvoleni i občané, kteří se aktivně nezapojují do společenského života v obci. 

Sami kandidáti nicméně toto jejich zapojení vnímají pozitivně, že by jim mohlo pomoci 

k lepšímu výsledku ve volbách, a proto se například snaží před volbami více zviditelnit 

právě na kulturních akcích. Jedná se nicméně o individuální případy a nelze tato zjištění 

v současné době paušalizovat, protože se je nepodařilo prokázat v dostatečném množství 

případů. Přesto bychom v tomto směru mohli pozorovat určité tendence v nepolitické 

participaci kandidátů se záměrem se před volbami více zviditelnit v těch obcích, kde jsou 

snahy nebo je jisté, že po volbách dojde ke změně ve vedení obce – nejčastěji ve funkci 

starosty obce. Tato zjištění si ale zaslouží další výzkumy. 

 

Od nepolitické participace se nyní vrátíme zpět k politice. Druhým případem, který stojí  

za pozornost a neměl by uniknout dalším výzkumníkům, kteří se budou této problematice 

věnovat, je práce se strategickými rozvojovými dokumenty, případně se střednědobým 

finančním výhledem. Dosavadní výzkumy, a také zjištění v rámci šetření v této práci, 

ukazují, že se můžeme setkat s případy, kdy vedení obce – zastupitelstvo obce –  

veřejně bilancuje investiční akce v obci za uplynulé volební období. Výzkumy prozatím 

ukázaly, že se jedná o informativní kampaň, nikoliv o kampaň volební. V této souvislosti 

bych si ale dovolil podotknout, že v takovém případě může být hranice mezi informativní  

a volební kampaní velice malá, záleží totiž na způsobu prezentace takových investičních 

akcí. Pokud se totiž budou prezentovat jak úspěchy, tak neúspěchy, co se (ne)podařilo 

realizovat, pak není pochyb o tom, že se jedná o obecnou informativní kampaň.  

Ovšem v těch případech, kde by vedení obce prezentovalo pouze své úspěchy a snažilo 

se vytvářet pozitivní obraz svého působení v úřadě, mohli bychom diskutovat nad tím,  

zda se již nejedná o volební kampaň, protože by toto chování mohlo vyvolávat otázky 

nad tím, s jakým záměrem vedení obce takto jedná. Zda chce skutečně pouze informovat 

občany (voliče), byť jen o tom, co se podařilo realizovat, nebo tak jedná v zájmu toho, 
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aby si záměrně před voliči udrželo pozitivní obraz a aktivně se snažilo o přesvědčení 

voličů, že oni jako kolektiv budou ve stávajícím složení pokračovat v dobrém rozvoji 

obce i nadále a není proto důvod hlasovat pro jiného kandidáta, který doposud 

v zastupitelstvu dané obce nepůsobil. Tato situace tak nakonec může být znevýhodňující 

nejenom pro občany-kandidáty, kteří nejsou členy zastupitelstva, ale především pak  

pro ty, kteří kandidují v komunálních volbách poprvé. 

 

Poslední částí výzkumu pak bylo ověřování hypotézy, zda se s určitou formou volební 

kampaně můžeme setkat v obcích, kde se vedou spory o podobu rozvoje obce.  

Tuto hypotézu můžeme zcela jednoznačně verifikovat. S volební kampaní se můžeme 

setkat v těch obcích, kde se projevují štěpné linie. Jednou z takových štěpných linií může 

být spor o to, jakým způsobem má být obec vedena – zpravidla se jedná o spor,  

zda má být funkce starosty vykonávaná jako uvolněná nebo neuvolněná. Jedná se totiž  

o poměrně citelný zásah do rozpočtu malé obce. Ušetřené peníze, které by vznikly 

v případě, že by funkce starosty byla neuvolněnou, by podle zastánců neuvolněného 

starosty mohly být použity do investičních akcí v obci a na její rozvoj. Dalším příkladem 

sporů o podobu rozvoje obce mohou být rozdílné názory na to, co by se v obci mělo 

realizovat, jaké investiční akce by se měly provádět, respektive určení pořadí priorit 

těchto investičních akcí. Tento spor může mimo jiné souviset i s tím, k jak výrazné 

fluktuaci zastupitelů během volebních období dochází. Pokud je totiž obměna zastupitelů 

nízká a odlišné názory na rozvoj obce z řad veřejnosti nebývají dostatečně vyslyšeny, 

může dojít k vyprofilování se občana-kandidáta nebo skupiny občanů-kandidátů,  

kteří se budou ve volbách pokoušet o změnu ve složení zastupitelstva, kdy budou 

prosazovat vlastní pohledy na rozvoj obce a budou se snažit o prosazení těchto vlastních 

cílů. Volební kampaň pak vedle pozitivní kampaně může také v těchto případech 

inklinovat k negativní kampani, která se může odehrávat v rovině politické i osobní. 

Nástroje kampaně zůstávají ve všech těchto případech nicméně stejné. Nejčastěji jsou 

názory týkající se rozvoje obce prezentovány při osobním setkání, kdy se jedná  

o neformální setkání – například setkání na kulturních (společenských) nebo sportovních 

akcích, sousedská (přátelská) setkání, posezení v místní hospodě. Žádná organizovaná 

veřejná setkání (mítinky) se v případě malých obcí v předvolebním období neuskutečňují 

a vedle osobních setkáních, jež jsou dominantním nástrojem v kampani, se kandidáti  

či jejich sdružení v ojedinělých příkladech přikloní k využití volebních programů. 
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Hlavním výstupem vlastního šetření a celé diplomové práce je následující grafické 

zpracování schématu, jak postupovat při analýze kampaní v malých obcích, a především, 

jakých proměnných si všímat, pokud chceme správně určit podobu a charakter těchto 

kampaní. I když se jednotlivé proměnné, respektive především ta nejhlavnější – konfliktní 

linie – mohou v čase a případ od případu (obec od obce) proměňovat, či spíše zpřesňovat 

– je celé schéma konstruováno univerzálním a obecným způsobem tak, aby se další 

výzkumníci, kteří se budou zabývat stejnou, nebo minimálně podobnou problematikou, 

mohli tohoto schématu držet a využít jej ve svých výzkumech. Pro doplnění zmiňuji,  

že jednotlivé dílčí části tohoto schématu jsou detailně popsány v analytické části práce  

a shrnuty jsou v závěrečné části – ve shrnutí vlastního výzkumu, potažmo i zde v závěru. 
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Obrázek č. 2: Volební kampaně v malých obcích – zpracoval autor práce dle šetření 
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Summary 

 

This diploma study deals with election campaigns in small municipalities in the Czech 

Republic. Especially whether it is possible to meet the election campaigns in these 

municipalities or which form and character they have. 

 

The first part of the research is focused on the method of drawing up the lists of candidates 

and collecting signatures, the statutory and sufficient number of which allows  

the registration of independent candidates or their associations for local elections in their 

municipality. It was found that the method of drawing up the lists of candidates  

may influence the subsequent form and character of the election campaigns in the 

municipality, which is also apparent from previous research, for example from  

Václav Bubeníček. We can distinguish between coordinated and uncoordinated lists  

of candidates. Coordinated lists of candidates tending to a neutral and positive election 

campaigns, because candidates has to work together, while uncoordinated lists  

of candidates can also take the form of a negative campaigns in addition to a positive  

and neutral form. In such a case, then, we come to a level that suggests that there  

are cleavages in the municipality that divides the electoral entities into two or more groups 

that defend their interests and attitudes. 

 

On the basis of the second part of the investigation, based on interviews with selected 

municipal council candidates in Microregion of Jemnice in 2018, it is possible  

to determine in what situations we can encounter electoral campaigns. Generally 

speaking, these are situations where there are different ideas about the development of  

a municipality – these can be on various issues and it is always necessary to have a certain 

cleavages in a particular municipality individually. Another situation where election 

campaigns can be used is when there are disputes concerning the management  

of the municipality – either at the personnel level (the composition of the municipal 

council) or how the municipality will be conducted. For example, whether the mayor's 

work will be full-time or only a secondary activity. 

 

Finally, it can be stated that the space of small municipalities, where there are close social 

ties between citizens, significantly influences the form of election campaigns.  



150 

Typical electoral campaigning tools cannot be encountered, as is the case, for example, 

in first-order elections. The attitudes and opinions of candidates to the municipal council 

in small municipalities are communicated during a personal meeting with voters,  

usually during informal meetings. For example, it is a meeting in a pub, at various events 

in the municipality or within associations and organizations that work there. It also turns 

out that, where candidates are collecting signatures for registration of their lists  

of candidates communicate with non-candidates, they can also mobilize them for their 

own benefit, in addition to informing them about basic election issues, or persuade them 

to vote or not vote for the candidates. In isolated cases, electoral programs are used by 

candidates or their association in local elections. 
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Úvod 

Volební kampaně a politický marketing tvoří v současné době přirozenou součást 

politické soutěže, jejíž prostřednictvím se politické subjekty snaží oslovit voliče a získat 

jejich podporu ve volbách. Výzkum a analýza volebních kampaní je jednou z oblastí, 

které se současná politologie věnuje a tato oblast výzkumu se neustále rozvíjí.  

Počátky zájmu o volební kampaně můžeme pozorovat od přelomu 50. a 60. let 20. století, 

kdy došlo k větší profesionalizaci volebních kampaní v západoevropských státech.  

Stalo se tak v souvislosti s nástupem nových médií, v té době televize. Od 90. let  

20. století se vedle televize stále častěji začal využívat internet, v dnešní době převažují 

sociální sítě. Vedle zmíněných forem (sebe)propagace se můžeme setkat i s kontaktními 

(osobními) kampaně, které tvoří nedílnou součást především komunální politiky a voleb 

do obecních zastupitelstev. 

 

Volební kampaně ale nejsou pouze o představování volebních programů voličům,  

v sociálně-vědních oborech se setkáme s celou řadou definicí volebních kampaní. 

Například David Denver a Gordon Hands rozlišují volební kampaně podle jejich cílů, 

jimiž je informovat (o konání voleb, programu atd.), přesvědčit a mobilizovat voliče  

a posílit stávající podporu. Vezmeme-li v úvahu, že daná definice je orientována primárně 

na celostátní úroveň, přesto obsahuje obecná tvrzení, bude jedním z cílů práce zkoumat 

alternativní formy volební kampaně na komunální úrovni v malých obcích. Zcela jistě se 

na této úrovni nesetkáme například s billboardy, nebo volebními spoty. Naopak život  

v malých obcích je ve většině případů založen na spolkovém životě, kdy se aktivnější 

občané zapojují do veřejného dění v obci, a tím mohou zvyšovat své šance na zvolení. 

Forem k sebeprezentaci a posílení šancí na zvolení do obecního zastupitelstva existuje 

celá řada, a právě proto bude předmětem této práce výzkum nástrojů, jakými kandidáti 

v malých obcích své šance posilují. Nebo jsou snad kandidáti voleni pouze na základě 

svého společenského postavení a tzv. sousedského efektu? 

 

Podíváme-li se na to, jakým způsobem je k dané problematice v České republice 

přistupováno, zjistíme, že značná část analýz volebních kampaní se zabývá volbami  

do Parlamentu ČR, respektive volbami do Poslanecké sněmovny. Menší pozornost je 

věnována volebním kampaním na krajské úrovni a prezidentským volbám (po zavedení 

přímé volby prezidenta v roce 2012 se situace mění). Minimální zájem je o analýzu 
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volebních kampaní na komunální úrovni – částečné snahy můžeme spatřit ve větších 

(krajských) městech, ale mezi opomíjené patří primárně malé obce. Přesto se i v českém 

prostředí objevuje několik případových studií malých obcí, z jejichž závěrů vyplývá,  

že předvolební kampaně v těchto municipalitách mívají především informativní 

charakter, v ojedinělých případech se můžeme setkat s volebními programy.  

Lokální politiku, včetně volebních kampaní, ovlivňují sociální vazby uvnitř komunity, 

známost kandidáta a osobní sympatie (tzv. sousedský efekt). I z těchto důvodů dochází 

k tomu, že těsnost sociálních vazeb mezi občany vede k tomu, že volební kampaně jsou 

vedeny hlavně neutrálně. Při vedení útočné předvolební kampaně může dojít k sociálnímu 

vyloučení jedince místní komunitou a jeho izolaci na okraj společnosti. [Bubeníček 2006;  

Balík 2009; Čmejrek 2009; Šaradín, Outlý 2004] 

 

Cíl práce 

Cílem této diplomové práce bude analýza, zda v malých obcích probíhá v předvolebním 

období kampaň. Základním předpokladem totiž je, že v obcích, kde se o zastupitelský 

mandát uchází více kandidátů, než je přerozdělovaných míst, objevuje se mezi nimi 

soutěživost a kandidáti se různými formami a prostředky snaží o zvýšení svých šancí  

na zvolení. Hlavním cílem práce proto bude zjistit, jakou podobu mohou volební kampaně 

v malých obcích mít. 

 

V závěru práce se pak také pokusím zodpovědět na následující výzkumné otázky: 

Probíhají v malých obcích volební kampaně, případně jakou mají podobu? 

Pokud v malých obcích volební kampaně neprobíhají, jakými jinými alternativními 

způsoby zvyšují kandidáti své šance na zvolení? 

 

Rovněž budu ověřovat následující hypotézu: „S určitou formou volební kampaně se 

můžeme setkat v malých obcích, kde se vedou spory o podobu rozvoje obce.“ 

 

Metody práce 

Z výše popsaného vyplývá, že hlavním metodologickým postupem v mé připravované 

diplomové práci budou případové studie, které jsou vhodné pro kvalitativní výzkum 

menšího počtu případů a prostřednictvím něhož je jednodušší postihnout mnohem 
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detailněji faktory, které jsou předmětem výzkumu. Značná část práce bude vycházet 

z vlastního šetření v konkrétních zkoumaných obcích. 

 

Zkoumaným vzorkem budou malé obce v rámci Jemnického mikroregionu. Pro výběr 

těchto případových studií vedly tři důvody – prvním důvodem je, že diplomant této práce 

pochází z dané lokality a má přehled o situaci v těchto obcích. Druhým důvodem výběru 

obcí ze zmíněné oblasti pak je skutečnost, že se Jemnický mikroregion rozkládá na území  

Kraje Vysočina, Jihočeského kraje a Jihomoravského kraje. Ve většině obcí žije méně 

než 400 obyvatel, výjimku tvoří pouze centrum mikroregionu – Jemnice, dále pak 

Budíškovice a Dešná. V těchto obcích žije momentálně více než 700 obyvatel.  

Třetím důvodem, který současně můžeme považovat za hlavní kritérium, je pluralitní 

uspořádání v daných obcích. Pluralitní charakter uspořádání, kdy počet kandidátů je vyšší 

než počet přerozdělovaných mandátů, vede k soutěživému charakteru a toto prostředí 

následně může vést k tomu, že se kandidáti budou snažit prostřednictvím určitých 

nástrojů a strategií posílit své šance na zvolení. V případě našeho výzkumného vzorku, 

kde se tradičně setkáváme s vyšším počtem kandidátů, než je rozdělovaných 

zastupitelských míst, patří Budkov, Korolupy, Menhartice, Mladoňovice, Police, 

Rácovice, Třebelovice, Třebětice a Vratěnín. S ohledem k tomu, že v současné době není 

vyhlášen termín komunálních voleb 2018 a ani se ve většině těchto zmíněných obcích 

zatím neví, kdo bude kandidovat, může být počet zkoumaných obcí v diplomové práci 

snížen, případně některá obec nahrazená jinou obcí z Jemnického mikroregionu, která by 

splňovala zmíněná kritéria. 

 

Informace o jednotlivých zkoumaných případových obcích budou sbírány 

prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů, analýzou dokumentů, monitoringu 

médií a dlouhodobému monitoringu života v jednotlivých zkoumaných obcích. 

Polostrukturované rozhovory budou v každé obci vedeny se dvěma kandidáty, 

s úspěšným, který bude zvolen do obecního zastupitelstva, a neúspěšným, který zvolen 

nebude. Pokud se počet oslovených kandidátů zvýší, či sníží, v práci tento krok vysvětlím 

a objasním skutečnosti, jež mě k tomuto kroku vedly. Aby bylo dosaženo co největší 

objektivnosti a vyváženosti práce, budou polostrukturované rozhovory doplněny  

další metodou, a to analýzou dokumentů. Konkrétně se bude jednat o zápisy z jednání 

zastupitelstva obce, rady obcí ve zkoumaných případech zřízeny nejsou.  

Analyzované dokumenty budou pocházet z celého volebního období 2014–2018. 
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Posledním výzkumným nástrojem bude dlouhodobý monitoring života v obcích 

(například pořádání kulturních akcí, zapojování občanů do veřejného života,  

účast obyvatel-kandidátů na zasedání obecního zastupitelstva atd.) a monitoring médií. 

Monitoring se i v obou těchto případech bude zabývat obdobím od vyhlášení výsledku 

komunálních voleb v roce 2014 až do voleb do obecních zastupitelstev v roce 2018. 

 

Teoretické a kontextuální zakotvení 

V teoretické části práce budu nejprve vycházet z poznatků problematiky volebních 

kampaní, kdy budou zmíněny obecné závěry, se kterými přichází teoretikové  

Pippa Norris, David Denver, či Gordon Hands. Tito autoři pracují s vlastními definicemi 

volebních kampaní, přičemž ze závěrů jejich výzkumů vyplývá, že můžeme rozlišovat 

odlišné podoby a cíle kampaní. Volební kampaně mohou podle nich plnit například 

funkci informativní, kdy jsou voliči vůbec informováni o konání voleb, nebo o programu. 

Dalšími cíli kampaní pak je voliče přesvědčit a mobilizovat, anebo posílit stávající 

podporu politické strany, respektive kandidáta. 

 

Na tuto obecnou část práce naváže druhá část, která se z celostátního pojetí volebních 

kampaní, s nímž pracují výše zmínění autoři, vztáhne na úroveň české komunální 

politiky. Českých autorů, kteří se zabývají problematikou volebních kampaní na lokální 

úrovni nenalezneme mnoho, například se jedná o Stanislava Balíka, Pavla Šaradína,  

Jana Outlého, či Václava Bubeníčka a Jaroslava Čmejrka. Z těchto autorů se ale primárně 

pouze poslední dva zmiňovaní věnují problematice malých obcích, respektive volebním 

kampaním v malých obcích. Bubeníček se Čmejrkem dospívají k závěru, že kampaně se 

v malých obcích neobjevují, nebo mají čistě informativní charakter. Kampaně v malých 

municipalitách vypadají především tak, že jsou voliči informováni o tom, že se komunální 

volby vůbec uskuteční, a hlavně kdy. Nicméně v ojedinělých případech se pak můžeme 

v rámci předvolebních kampaní setkat i s volebními programy, a to primárně v obcích, 

v nichž dochází ke střetu mezi kandidáty, kdy střet je hlavně na úrovni osobní,  

nikoliv ideologické.  

 

Z důvodu, aby práce dokázala postihnout možné alternativní způsoby a podoby vedení 

volebních kampaní v malých obcích, je potřeba brát problematiku kampaní v širším 

měřítku. I proto se teoretická část práce zaměří na otázku lokální demokracie v malých 
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obcích, s důrazem na specifika českých komunálních voleb. Jedním z takových specifik 

je například sběr podpisů nutných pro zaregistrování kandidátní listiny, což může sloužit 

jako nástroj volební strategie, tedy být i součástí volební kampaně. Ovšem je potřeba 

zdůraznit, že toto není jediným specifikem v rámci českých komunálních voleb.  

Celá teoretická část diplomové práce tak bude postupovat od obecných tvrzeních  

ke konkrétní problematice podobě a formě vedení volebních kampaní na komunální 

úrovni, v malých obcích. Cílem diplomanta v teoretické části práce především bude 

danou problematiku uceleně sepsat, jelikož takový text v současné době neexistuje, 

případně je tomuto tématu věnována minimální pozornost. 

 

Předběžná struktura práce 

1. Úvod 

a. Cíl práce 

b. Metodologický postup 

c. Reflexe zkoumaného fenoménu 

2. Teoretické a kontextuální zakotvení 

a. Teoretická východiska Pippa Norris, David Denver a Gordon Hands 

b. Volební kampaně v českém komunálním prostředí 

c. Lokální demokracie v malých obcích s důrazem na komunální volby 

3. Analytická část – případové studie obcí s pluralitním systémem 

a. Politická situace v jednotlivých obcí 

b. Politický vývoj v obci 

c. Participace občanů (spolkový a politický život) 

d. Předvolební období – volební kampaň? 

4. Závěr 

5. Prameny a literatura 

6. Přílohy 

a. Tabulky, grafy 

b. Participace občanů na veřejném životě v obci 

c. Předvolební období v malých obcích 
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Vážená paní / Vážený pane, 

billboardy, volební programy, videa v televizi nebo na internetu – většině z nás 

probleskne hlavou, že takové nástroje kampaně patří ve většině případů pouze  

do tzv. velké politiky. Jak je tomu ale v malých obcích před komunálními volbami? 

Probíhá zde vůbec nějaká kampaň? Kampaň má vícero podob a jejím prostřednictvím  

se uskupení a kandidáti mohou snažit oslovit občany-voliče a získat jejich podporu  

ve volbách. Ve svém obecném základu může mít kampaň podobu například pouhého 

informování o konání voleb, o shrnutí investičních akcí za uplynulé období, či naopak 

tlumočení představ toho, co by se mělo v následujících letech postavit. Avšak dosavadní 

výzkumy se této problematice příliš nevěnovaly, a i proto jsem se rozhodl tomuto tématu 

věnovat svoji pozornost. 

 

Předmětem mého výzkumu v diplomové práci jsou volební kampaně v malých obcích – 

řeším primárně vůbec to, jestli je možné najít prvky kampaně v těchto obcích a případně 

jakou podobu takové kampaně mají. Jako výzkumný vzorek byly vybrány obce 

z Jemnického mikroregionu, a to zde dvou důvodu – pocházím z Jemnice, mám tedy 

určitý vztah k tomuto regionu, a za druhé, obce z Jemnického mikroregionu jsou svojí 

velikostí a počtem obyvatel ideální pro zkoumání dané problematiky. Samotný výzkum 

je prováděn v rámci Institutu politologických studií na Univerzitě Karlově v Praze,  

kde studuji. Polostrukturovaný rozhovor, který bych s Vámi rád udělal, potrvá zhruba  

60 až 90 minut a výsledky mé práce Vám budou zpětně poskytnuty. 

 

Samotný polostrukturovaný rozhovor obsahuje devět otázek, které mají podobu 

uzavřených a otevřených odpovědí. Zároveň má ale respondent možnost vyjádřit u každé 

otázky vlastní názor a uvést podrobnosti. Rozhovor je rozdělen do dvou bloků. První blok 

se věnuje profilům kandidátů do zastupitelstva obce. Ve druhém bloku pak jsou 

pokládány dotazy na předvolební období v obci a aktivitu kandidátů v tomto období. 
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I. Profil kandidátů do zastupitelstva obce 

S místními organizacemi parlamentních stran se v malých obcích příliš často nesetkáme  

a systému v takovýchto obcích zpravidla dominují nezávislí kandidáti, nebo sdružení 

nezávislých kandidátů. Tato sdružení mohou být náhodným seskupením osob, ale také 

toto seskupení osob může společně fungovat i mimo volby – kulturní spolek,  

sbor dobrovolných hasičů, fotbalisti apod. Místní spolky pak mohou generovat osobnosti, 

které se starají jak o kulturní život v obci, tak se podílejí i na rozvoji obce. Zároveň spolky 

mohou sloužit i jako prostor pro diskusi o tématech, které se v obci zrovna řeší,  

a k prezentování názorů kandidátů uvnitř takového spolku. 

 

Na jedné straně se tak může zdát, že život v obci v mnoha ohledech působí spíše 

apoliticky, ovšem i zde probíhají diskuse nad podobou obce a jejím rozvojem.  

Takovéto diskuse a úvahy o obci se jednak mohou vést ve zmíněných spolcích, tak ale 

takto může činit i občan jako jednotlivec. Veřejně může prezentovat své názory – v místní 

hospodě, na sociálních sítích, nebo tím, že se zúčastní jednání zastupitelstva obce  

a vyjádří tam své osobní postoje. Zvýhodňujícím faktorem pro kandidáta ve volbách dále 

může být to, že má předchozí zkušenosti z orgánů obce, ve kterých působil.  

Všechny zmíněné skutečnosti a hypotézy je ovšem nutné brát v kontextu toho, zda se o 

politickém dění v obci hovoří i v průběhu volebního období, nebo až pouze před volbami. 

Aktivním či spíše pasivním zapojením kandidátů ve veřejném prostoru se zabývá první 

část rozhovoru. 

 

1. Jste členem nějakého místního spolku? Působí i ostatní kandidáti z komunálních 

voleb v nějakém místním spolku?  

a) Ano, jsem členem* 

b) Ne, nejsem členem 

* V případě, že jste členem nějakého místního spolku, uveďte prosím, o jaký spolek se 

jedná a odkdy jste členem tohoto spolku. 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
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2. Zapojujete se vy osobně do společenského a kulturního dění v obci? Zapojují se 

také ostatní kandidáti z komunálních voleb do společenského a kulturního dění 

v obci?  

a) Pravidelně se účastním akcí v obci, ostatní kandidáti se akcí také zúčastňují 

b) Zúčastňuji se pouze některých akcí, stejně jako ostatní kandidáti 

d) Nijak se nezapojuji do společenského a kulturního dění v obci, ostatní kandidáti se 

rovněž nezapojují 

e) Jiné 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

* V případě účasti na akcích prosím uveďte konkrétní příklady. 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

2.1. Akcí se pouze účastníte coby divák, nebo se podílíte i na jejich přípravě  

a zdárném průběhu? Zhodnoťte zapojení a aktivity i ostatních kandidátů 

z komunálních voleb. 

a) Akcí se účastním aktivně – podílím se na jejich přípravě a průběhu 

b) Na akcích vystupuji pasivně – účastním se pouze jako divák, nijak se nepodílím na 

jejich přípravě a průběhu 

c) Jiné 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

2.2. Na společenském a kulturním dění v obci jste se podílel už před vstupem  

do aktivní politiky, nebo jste se začal angažovat až poté, co jste se například rozhodl, 

že budete kandidovat v komunálních volbách, či jste se stal členem zastupitelstva? 

a) Na společenském a kulturním dění v obci jsem se podílel před aktivním vstupem  

do politiky 
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b) Na společenském a kulturním dění v obci jsem se začal podílet až po aktivním vstupu 

do politiky 

c) Jiné 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

2. 3. Domníváte se, že participace na společenském a kulturním životě v obci může 

pomoci ve volbách k lepšímu výsledku? 

a) Ano, souhlasím s tímto tvrzením 

b) Ano, ale participace na společenském a kulturním životě v obci není jediným faktorem, 

který pomáhá k lepšímu výsledku ve volbách 

c) Nedomnívám se, že by participace na společenském a kulturním životě v obci 

přispívala k lepšímu výsledku ve volbách 

d) Jiné 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

3. Vyjadřujete se vy osobně, ale také ostatní kandidáti, veřejně k politickému dění 

v obci? 

a) Ano, na jednání zastupitelstva obce 

b) Ano, veřejně na sociálních sítích 

c) Ano, prostřednictvím místního zpravodaje 

d) Ano, hovořím o rozvoji a podobě obce osobně s občany 

e) Ne, k záležitostem týkající se rozvoje a podoby obce se nijak nevyjadřuji 

f) Jiné 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
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4. V dosavadním průběhu našeho rozhovoru jsme společně probrali vaše zapojení 

do veřejného života v obci. Nyní bych se s vámi ještě pobavil o vašem zaměstnání. 

Jaké je vaše povolání? 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

4.1. Využil jste svého povolání a svých pracovních zkušeností ve vztahu k volbám, 

k získání lepšího výsledku ve volbách? 

a) Ano, mé povolání mi umožnilo být v kontaktu s občany, kdy jsem jim mohl představit 

své názory na rozvoj obce 

b) Ano, prezentoval jsem své pracovní zkušenosti, případně občané je vnímaly samy jako 

prostředek k tomu, že bych mohl být více kompetentní a své zkušenosti zužitkovat  

ve prospěch obce 

c) Ne, osobně jsem svých pracovních zkušeností a svého povolání nevyužil,  

přesto nepopírám, že u občanů-voličů mohlo mé povolání hrát významnou roli při jejich 

volbě, komu dát hlas 

d) Ne, osobně jsem svých pracovních zkušeností a svého povolání nevyužil.  

Také se domnívám, že občané-voliči k mému povolání a pracovním zkušenostem 

nepřihlíželi 

e) Jiné 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

4.2. Myslíte si, že vaše povolání může být jedním z důvodů, proč vás občané-voliči 

volí v komunálních volbách? 

a) Ano 

b) Ne 

 

V obou případech svoji odpověď prosím rozveďte, proč se tak domníváte. 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
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II. Období před komunálními volbami 

Jak jsem v úvodu zmiňoval, kampaně mohou mít ve svém obecném pojetí mnoho různých 

podob. V některých případech se můžeme setkat s běžnějšími podobami kampaní, 

například s pouhým informováním o termínu konání voleb. Existují ale také obce, kde se 

můžeme setkat s volebními programy, prezentací v místním zpravodaji, na sociálních 

sítích. Zastupitelstvo obce také může vydávat přehled toho, jaké projekty se podařilo 

zrealizovat, či kandidáti do zastupitelstva obce hovoří s občany (v hospodě, na dětském 

hřišti, při obecním akcích atd.), do čeho by se mělo investovat. Na první pohled se 

zmíněné příklady nemusí tvářit jako prvky kampaně, ovšem jsou jimi. Možných způsobů 

a podob, jak prezentovat své názory a politické postoje může být skutečně celá řada,  

a právě tomu se věnuje druhá, závěrečná část rozhovoru. 

 

5. Abyste mohl/a kandidovat v komunálních volbách ve vaší obci, bylo nutné 

sesbírat zákonem stanovený počet podpisů pro registraci vaší kandidátní listiny. 

Pomohl vám sběr podpisů k představení vašich názorů a plánů na rozvoj obce,  

či k představení sebe sama voličům? Využili také ostatní kandidáti sběr podpisů 

k takovému účelu? 

a) Ano, měl/a jsem možnost informovat o konání voleb a žádal/a jsem o podporu  

ve volbách 

b) Ano, měl/a jsem možnost prezentovat své názory na rozvoj obce 

c) Ne, nepomohl, jelikož voliči znají mé názory na rozvoj obce dlouhodobě 

d) Ne, nepomohl. Domnívám se, že voliči mne nevolí na základě mých politických 

názorů, ale spíše mne volí na základě mých osobních a pracovních zkušeností 

e) Jiné 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

6. Informoval/a jste vy osobně voliče, nebo některý příslušník vaší rodiny,  

že se konají komunální volby a o jejich termínu? Informovali o termínu konání 

komunálních voleb ostatní kandidáti? 

a) Ano, prostřednictvím tištěného materiálu (volebního programu) 

b) Ano, prostřednictvím sociálních sítí 
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c) Ano, prostřednictvím místního zpravodaje 

d) Ano, prostřednictvím mobilního telefonu 

e) Ano, při osobním setkání s občany 

f) Ne, neinformoval/a jsem o tom, že se konají komunální volby 

g) Jiné 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

6.1. Bylo sdělení, že se konají komunální volby vedeno obecnou formou, nebo jste 

konkrétně žádal/a o podporu Vaší osobě? Žádali o vaši podporu rodinní příslušníci? 

Jakou formu sdělení jste zaznamenal/a u ostatních kandidátů? 

a) Sdělení bylo obecné, aby šli občané k volbám 

b) Ve svém sdělení jsem žádal konkrétní podporu, aby mne občané volili 

c) Ne, neinformoval/a jsem o tom, že se konají komunální volby a nežádal/a jsem  

o podporu 

d) Jiné 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

7. Seznámil/a jste voliče, nebo vaší rodinní příslušníci, v předvolebním období  

s názory na rozvoj obce? Prezentovali své názory na rozvoj obce také ostatní 

kandidáti? 

a) Ano, prostřednictvím tištěného materiálu (volebního programu) 

b) Ano, prostřednictvím sociálních sítí 

c) Ano, prostřednictvím místního zpravodaje 

d) Ano, prostřednictvím mobilního telefonu 

e) Ano, při osobním setkání s občany 

f) Ne, nijak jsem neprezentoval/a své názory na rozvoj obce 

g) Jiné 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
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8. Předvolební období může být obdobím, kdy dochází k vymezování se vůči jinému 

kandidátovi. Vymezování se nemusí odehrávat pouze v názorové rovině,  

ale také v rovině osobní (například pomluvy). Zaznamenal/a jste takové jednání 

před volbami ve vaší obci? 

a) Ano* 

b) Ne 

* Prosím, rozveďte vaše odpovědi. 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

8.1. Pokud docházelo mezi některými kandidáty k vymezování se vůči sobě, bylo 

takové počínání prováděno veřejně? 

a) Ano* 

b) Ne 

* Prosím, rozveďte vaše odpovědi. 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

8.2. Vymezoval se některý z kandidátů vůči vaší osobě? 

a) Ano* 

b) Ne 

* Prosím, rozveďte vaše odpovědi. 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

8.3. Vymezoval/a jste se vy osobně proti některému z ostatních kandidátů? 

a) Ano* 

b) Ne 

* Prosím, rozveďte vaše odpovědi. 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
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9. Nyní se prosím, zamyslete se nad tím, zda ve vaší obci existují patrné rozdíly 

v období před volbami a mimo předvolební období. Objevuje se například mezi 

občany-kandidáty před volbami větší soutěživost, či rivalita? Je předvolební období 

náchylnější k osobnímu vymezování se mezi občany-kandidáty? Prosím, vyjádřete 

vše, co vás v této souvislosti napadne. 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

 

III. Doplnění k dotazníku 

Chcete náš rozhovor doplnit, pokud nezazněly některé informace, které by zaznít 

měly? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 


