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Anotace 

Tato diplomová práce si klade za cíl zanalyzovat a následně komparovat dva politické subjekty, 

a to hnutí ANO 2011 a hnutí Svoboda a přímá demokracie (dříve Úsvit přímé demokracie). 

Záměrem práce je zjistit, zda tyto politické celky splňují kritéria nových politických stran a 

kritéria tzv. podnikatelských stran a proč. Jelikož nedílnou součástí těchto nových politických 

hnutí je i jejich volební strategie, práce bude analyzovat i jejich marketingové strategie 

v parlamentních volbách 2013 a 2017 a tedy rozebírat i teorii politického marketingu. U 

jednotlivých subjektů práce nejdříve zanalyzuji jejich hierarchizaci, postavení lídra strany a 

vedení volebních kapaní. Cílem je tedy zjistit, zda ANO 2011 a hnutí Svoboda a přímá 

demokracie, dříve Úsvit přímé demokracie, spadají do ideálního typu podnikatelské strany, a 

dále, jestli fungují jako marketingový produkt, který se řídí pravidlem nabídky a poptávky, 

nebo, jestli je stranou, která je sama podnikem, který jen těží svým členům finance ze státních 

příspěvků. Následné srovnání výše zmíněných analýz práce zhodnotí rozdíly a podobnosti mezi 

jednotlivými subjekty. Také posoudí rozdílnost ve struktuře, personalizaci a strategiích obou 

politických stran a pokusí se popsat účel vzniku stran a vstup jejich lídrů do politiky. 

 

 

Annotation 

The aim of this diploma thesis is analyzing and then compare two political subjects, namely 

ANO 2011 and Svoboda a přímá demokracie (previously Úsvit přímé demokracie). The aim of 

this work is to find out if these political subjects are new political parties and business firm 

parties according to necessary criterions. The main point of the business firm party is political 

marketing and political strategies for campaigns of these parties. That is the reason why this 

diploma thesis makes analyze of marketing strategies in parliamentary elections at the year 

2013 and 2017. For this research is use theory of political marketing. In the case of individual 

subjects of thesis, first analyze their hierarchy, the position of party leader and their campaigns 

and marketing. The aim is to figure out if ANO 2011 and Svoboda a přímá demokracie 

(previously Úsvit přímé demokracie) works and act as marketing product that follows the rule 

of supply and demand. Or, if parties work as enterprise which benefits from state subsidies. 

Final comparison evaluates differences and similarities between individual subjects. Thesis also 

exploring the differences in structure, personalization and strategies of both parties and attempt 

to describe the purpose of the parties and their leaders' input into politics. 
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Úvod 
 

Ve vyspělých demokratických zemích jsou politické strany jedním ze základních kamenů 

fungujícího uspořádání ve státě a jeho politickém systému. Strany se však spolu s časem 

logicky proměňují a přinášejí s sebou i systémové změny, což se ukázalo i v českém 

stranickém prostředí od roku 2010. Zmíněný rok byl mezníkem pro nástupu nových 

politických stran v České republice. Nové politické strany se objevovaly i v předchozích 

období, zde máme na mysli především politické strany, které se hlásí obecně ke kritice 

ostatních etablovaných stran a jsou založeny na novém typu organizací a vztahu ke 

společnosti (zejména pak formace od strany Věci veřejné až po Pirátskou stranu). Tento 

trend pokračoval i v dalších volebních období. Zkoumání politických stran je tedy jednou 

z podstatných tematických oblastí, kterou se politologie zabývá. 

 

Od doby, kdy se v zemích vyskytují politické strany, se nabízí v této souvislosti otázka: 

Co míníme tím, když používáme termín strana? Jak ve své knize popisuje Sartori (2005: 

67), politické skupiny bojující o moc tu vždy existovaly, ať už se označují pojmem frakce, 

nebo v pozdější době jako strana. Sartori pak navrhuje definici politické strany takto: 

„Strana je jakákoli politická skupina identifikovaná pomocí oficiálního názvu, která se 

představuje ve volbách a je schopna umístit své kandidáty prostřednictvím voleb 

(svobodných nebo ne) do veřejných úřadů“ (2005: 72). Tato poznámka zasazená do 

českého kontextu míří zejména k sebedefinici některých stran, především pak těch, které 

zde budeme analyzovat, a které se samy prezentují jako hnutí, přičemž naším cílem není 

se k této debatě vrátit. 

 

Stejně jako se z dobou mění požadavky a preference voličů, tak se proměňují i politické 

strany. Nejen z hlediska jejich cílů, ale i způsobu fungování, organizace a volebních 

strategií. Napříč evropskými systémy se ve druhé polovině 20. století začal rozšiřovat 

výzkum pojmu nové politické strany (Šárovec 2016: 9). Ke vzniku těchto stran a uchycení 

v samotnému stranickém systému napomáhá nárůst antistranických nálad a fenomén 

nahrazování etablovaných politických formací novými (Hloušek 2012: 2). Tato práce 

se stručně zmíní o problematice nových politických stran, obtížnosti definice tohoto 

pojmu. Také bude zkoumat, jak poznat novost strany a proč nové strany vlastně vznikají 

v již etablovaných politických systémech. Všechna tato kritéria novosti stran budou 
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rozebírána zejména podle teorie Paula Lucardieho a jeho díla Prophets, Purifiers and 

Prolocutors – Towards a Theory on the Emergence of New Parties (2000) a práce Allana 

Sikka How unstable? Volatility and the genuinely new parties in Eastern Europe (2005), 

pro kterého byl výše zmíněný Lucardie (2000) hlavní inspirací. 

 

Tato diplomová práce se ale v první řadě zaměří na jeden určitý typ z období nástupu 

nových politických stran, a to na business firm party1, v odborné literatuře označen 

pojmem podnikatelská strana (Kopeček, Hloušek, Chytilek, Svačinová, 2018). Tento 

stranický fenomén se nedotkl jen České republiky počínaje rokem 2010, ale jeho stopa 

zanechaná po celé oblasti Evropy je o něco starší. Připomeňme si například stranu Silvia 

Berlusconiho, Forza Italia, která vznikla už v roce 1994, nebo španělský Svaz 

demokratického středu (UCD) stvořený v polovině sedmdesátých let 20. století Adolfo 

Suárezem (Hopkin –Paolucci 1999: 320). Pro strany podnikatelského typu je typické, že 

řídí stranu jako obchodní společnost, dále se vyznačují nízkou mírou institucionalizace 

strany, nezájmem o početnou stranickou základnu, vnímáním voličů jako konzumentů 

politiky, absencí oficiální ideologie, s čímž souvisí i velká flexibilita strany. Je zde též 

extrémně důležitá úloha lídra, většinou podnikatele, který veškerou moc ve straně 

centralizuje směrem k sobě. Stěžejní pro stranu tohoto typu je ovlivňování voličů pomocí 

nástrojů politického marketingu (Hopkin –Paolucci 1999: 332–334). Pojetí strany jako 

jiné formy podnikání bude práce rozebírat zejména podle teorií Jonathana Hopkinse a 

Cateriny Paolucci (1999) a jejich díla The business firm model of party organisation: 

Cases from Spain and Italy, ale také podle jednoho z prvních konceptů podnikatelské 

strany, a to volebně profesionální strany od Angela Panebianca v díle Political parties: 

organization and power (1988). 

 

Jelikož je marketing a profesionalizace volebních kampaní nedílnou součástí každé 

podnikatelské strany, bude se tato práce zabývat i teorií politického marketingu podle 

Bohumíra Štědroně, Martina Potůčka a kolektivu, tedy Politika a politický marketing 

(2013), dále podle knihy Teorie a metody politického marketingu (2012) od Romana 

Chytilka a v neposlední řadě i dílem Anny Matuškové Politický marketing a české 

politické strany (2010). 

                                                           
1 Dále v textu už jen jako podnikatelská strana. 
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Cílem diplomové práce je analyzovat dvě politická seskupení, ANO 2011 a Svoboda a 

přímá demokracie Tomia Okamury (dále jen SPD). Jelikož se historie hnutí SPD váže na 

subjekt Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury (dále jen ÚSVIT), bude se tato práce 

zabývat i tímto prvotním hnutím. Hnutí ÚSVIT poslouží této práci jako základ pro vznik 

a fungování hnutí SPD.  

 

Tyto dva politické subjekty (ANO 2011 a SPD) byly zvoleny z několika důvodů, a to, 

jedná se o nové politické celky v českém stranickém systému, obě hnutí disponují osobou 

silného lídra, specifickými programovými tezemi, marketingově propracovanou značkou 

a přístupem k volebním kampaním. Na druhé straně je zde ale celá řada faktorů, která je 

naopak odlišuje. Z toho důvodu si tato práce klade za úkol komparovat obě politická hnutí 

a následně je díky zjištěným rozdílům zařadit do českého stranického prostředí. 

 

Tato diplomová práce je na základě dvou vybraných politických subjektů z 

metodologického hlediska vícepřípadovou studií, která si klade za cíl: 

a) Zjistit, zda oba subjekty spadají do kategorie podnikatelských stran, tedy jaká 

je jejich vnitřní struktura a fungování, 

b) provést analýzu marketingových strategií obou subjektů, 

c) komparovat oba zkoumané subjekty s cílem zařadit je do českého stranického 

systému. 

Od těchto stanovených cílů se odvíjí i cíl testovat hlavní hypotézu této práce, a to takovou, 

že: hnutí ANO 2011 i SPD jsou klasifikovány jako podnikatelské strany, ale každá 

odlišného typu. 

 

Diplomová práce je koncipována jako komparativní studie, v jejímž rámci nejprve 

provedu analýzu výše zmíněných zkoumaných subjektů. Text se zaměří na vznik a vývoj 

jednotlivých hnutí, na jejich programové ukotvení, dále se bude soustředit na zásadní 

otázku lídra a organizaci v hnutí. Na závěr pak přijde rozbor volebních kampaní 

v parlamentních volbách 2013 a 2017. Zkoumané rozmezí je ohraničeno vznikem 

každého z daných subjektů až do posledních voleb prvního řádu. 

 

Tato práce je rozdělena na teoreticko-metodologickou a empirickou část. V teoreticko-
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metodologické části se budu věnovat vysvětlení již zmiňovaného pojmu nové strany a 

typologii nových stran podle Paula Lucardie (2000) a Allana Sikka (2005). Následně bude 

práce rozebírat teorii konceptu podnikatelské politické strany a její typologie a definiční 

minima podle výše zmíněných autorů, tedy Angela Panebianca (1988), Jonathana 

Hopkinse a Cateriny Paolucci (1999) a dále také podle André Krouwela (2012). Ve třetí 

kapitole se pak práce bude zabývat organizační strukturou politických stran, členy a 

vnitřním řízením stran, a to zejména podle definic Maurice Duvergera (2016). Čtvrtou a 

zároveň poslední kapitolou teoreticko-metodologické části bude kapitola o politickém 

marketingu a s tím i související strategie volebních kampaní. Kapitola bude inspirována 

zejména díly Politika a politický marketing (Štědroň – Potůček – Prorok – Landovský – 

Říha 2013), Teorie a metody politického marketingu (Chytilek, Eibl, Matušková 2012) a 

také Voliči, strany a negativní kampaň (Lebedová 2013). 

 

Empirická část práce bude rozdělena do třech hlavních kapitol. V jedné se budu věnovat 

hnutí ANO 2011 a ve druhé hnutí SPD. Třetí část se bude soustředit čistě na komparaci 

vybraných znaků obou politických hnutí dle komparačních kritérií. Výzkum se bude 

orientovat, jak už bylo řečeno, na dobu vzniku hnutí, až po jejich účast ve volbách prvního 

řádu, tedy roky 2013 a 2017. V práci se zaměřím jak na vznik a chod hnutí, tak na jejich 

personalizaci a celkovou organizaci, na lídra a jeho moc ve straně a na průběh volebních 

kampaní pro volby prvního řádu. V první kapitole empirické části představím původ a 

strukturu hnutí ANO 2011, a to, kdo a jakým způsobem vedl jejich politické kampaně a 

jaká strana užívala propagační média. Ve druhé kapitole se budu zabývat politickým 

hnutím SPD, ale kvůli již zmiňované historii bude do této kapitoly zakomponováno i 

hnutí ÚSVIT. Předmětem výzkumu budou ty samé podněty jako u předchozí strany. Ke 

konci druhé kapitoly se zaměřím na politický marketing hnutí. Ve třetí kapitole pak shrnu, 

porovnám a popíši výsledky komparace a vysvětlím, v čem se politická hnutí ANO 2011 

a SPD liší, v čem se podobají a proč. Samotný závěr práce se pak snaží sumarizovat 

teoretické a empirické poznatky z výše uvedených částí diplomové práce. 
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1 Teorie nových politických stran 
 

Většina studií, jež se zabývá politickými stranami a definicí pojmu strany jako takové, se 

pohybuje v bludném kruhu, stále totiž není umožněna existence jedné obecné teorie 

politických stran (Duverger 2016: 9). Autoři mnohdy akcentují odlišná kritéria a jejich 

přístupy k pojmu politická strana se často liší. Petr Fiala s Maxmiliánem Strmiskou tak 

přicházejí s názorem, že je mnohem užitečnější si přiznat, že obecná definice politické 

strany prozatím neexistuje a v dohledné době zřejmě ani existovat nebude, a je tedy 

zbytečné vymýšlet další definice s předstíráním vědecké podloženosti a jistoty přesnosti 

(Fiala – Strmiska 2009: 45). S tímto faktem ale přichází problém i pro pojem nové 

politické strany, jelikož autoři popisující politické strany se shodnou na tom, že definice 

popisující politické strany je nadřazená pojmům nových politických stran. Tento aktuální 

stav nám napovídá, že s výzkumem nových politických stran to nebude jiné (Šárovec 

2016: 12). 

 

Autoři Shlomit Barnea a Gideon Rahat kalkulují i s tím, že teoretické uchopení pojmu 

nových politických stran se ještě více komplikuje s užitím výrazu nový a ptají se, do jaké 

míry musí být odlišeno nové od starého, aby bylo možné ho kvalifikovat, jako nové. 

Autoři pracují i s faktem, že míra novosti se mění podle toho, jaké aspekty jsou v dané 

straně inovovány (Barnea – Rahat 2010: 305–309). Nakonec navrhují celkem osm 

kritérií, díky nimž je možné měřit novost politických stran. Jsou to: značka strany, 

ideologie, voliči, formální/právní status, instituce, aktivisté, představitelé a politiky. 

 

Každá ze zmíněných kategorií má i vlastní funkční definici, která objasňuje, co přesně 

má být zkoumáno, aby se došlo poznatku, zda je strana nová či ne. První kritérium, tedy 

značka strany (party label), má objasnit, zda je název strany opravdu nový, nebo obsahuje 

„staré“ jméno. Druhým kritériem je ideologie (ideology), čímž rozlišujeme, jestli se 

program dané strany liší od programů ostatních „starých“ stran, na což navazuje kritérium 

voliči (voters), které nás nutí zkoumat, jak moc se liší voličská základna nové strany od 

té staré. Od čtvrtého kritéria, což je formální/právní status (formal/legal status), je strana 

brána už jako organizace a řeší se, zda je strana zaregistrovaná jako nová. Kritérium 

instituce (institutions) se zase táže, zda byly odděleny a odlišeny instituce od těch ve staré 

straně či starých stranách. V neposlední řadě je tu kritérium aktivisté (activists), které 



 

 

13 

 

určuje, zda má strana nové aktivisty, nebo k ní jen přešli ze staré strany/stran. V případě, 

že strana je už i vládní stranou, pak jsou příhodná poslední dvě kritéria, a to představitelé 

a politiky. Pojem představitelé (representatives) pobízí k tomu, abychom zkoumali, zda 

jsou přední kandidáti strany noví, tedy jestli doposud nezastávali žádný úřad a zda většina 

z nich nepřišla z nějaké jiné strany. Posledním kritériem jsou politiky (policies), které řeší, 

jsou-li politiky nové strany odlišné od politik staré strany a starých stran (Barnea – Rahat 

2010: 306).  

 

I když je rozlišení a uchopení hlavního pojmu, tedy nové strany, pro ucelenost velmi 

důležité, není toto rozdělení jediným teoreticko‑metodologickým kritériem, díky němuž 

se nové politické strany mohou podrobovat analýze. Je zde mnoho dalších teoretických 

konceptů, které se po rozvoji nových politických stran ve stranickém prostředí začaly 

prosazovat (Šárovec 2016:14). Všechny dosavadní výzkumy do dnešní doby, realizované 

jako komparativní studie, případové studie či analýzy hledající určitý vztah, nám přinesly 

spoustu poznatků, jak výzkum nových stran uchopit. Musíme brát v potaz i skupinu 

vědců, kteří přichází s vlastním teoretickým vymezením, definicemi a typologiemi. 

Bohužel ani tato snaha nepřinesla jednotný pohled na termín nová politická strana. 

Dřívější výzkum byl toho názoru, že „nepůvodní“ strany, které nebyly přítomny v 

utvářející se fázi stranického systému, by měly být považovány za „nové“ (Harmel 1985: 

406). Později Krouwel a Bosch (2004: 2–3) definovali skutečně nové strany, jako ty, které 

poprvé soutěží v celostátních volbách. Stejně jako u dřívějšího výzkumu i tito autoři 

vyloučili uskupení, která vznikla reorganizací, spojením či koalicí existujících stran. S o 

něco novějším návrhem pak přichází Sikk (2005: 399), který je toho názoru, že „skutečně 

nové strany“ jsou ty, jež nikdy nebyly koalice či spojené nebo přejmenované formace. 

Měly by mít originální název a strukturu a mezi jejich nejdůležitějšími členy nesmí být 

žádné význačné osoby stávajícího demokratického systému. Autor však počítá mezi 

„nové“ strany i stabilní mimoparlamentní uskupení, i když se neúčastní voleb poprvé. 

Sikk ale přichází i s typologií nových stran, avšak klíčovou pro jeho tvorbu byla inspirace 

autorem Lucardiem, který na fenomén nových stran pohlížel odlišněji než ostatní autoři. 

Oběma typologiím zmíněných autorů se budu věnovat v podkapitolách níže v textu. 
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1.1 Fenomén nových stran a Paul Lucardie 
 

Autor Paul Lucardie předpokládá, že úspěšnost a celkově i založení nové strany je závislé 

na třech základních faktorech. Jsou to politický projekt, zdroje a struktura politických 

příležitostí. První kritérium úspěšnosti, tedy projekt (political project), by měl mířit na 

podstatnou část voličů a najít naléhavé téma, tedy problém, o který mají voliči zájem. Jde 

tedy o to, aby zakladatelé nové strany vyjádřili směrem k voličům jasný a přesvědčivý 

projekt. Podmínky úspěšného projektu však mohou být různé, stejně jako je rozdílné 

prostředí každé ze zemí, kde nová strana vzniká. Témata úspěšnosti se mohou odvíjet od 

masové nezaměstnanosti, přes znečištění životního prostředí, až po sociální problémy, 

které jsou součástí lidí na celém světě a v každé době (Lucardie 2000: 176). 

 

Druhým kritériem jsou zdroje (resources), mezi které patří členové strany, finance a 

vystavení se masovým médiím. Přesněji to znamená, že nová strana musí mít nějaké 

minimum členů, aby mohla získat křesla například v parlamentu, tedy dostatek členů, 

kteří za ni budou kandidovat. Dále strana potřebuje experty, kteří vytváří program a 

v neposlední řadě finance, tedy zdroje nutné pro celkové založení strany, její rozpočet 

zajišťující chod celé organizace a mobilizaci voličů. Finance ale nejsou jediným 

podstatným zdrojem strany, další důležitou podmínkou pro úspěch celého projektu jsou 

kontakty. Kontakty a publicita jsou nutné pro komunikaci s médii a pro upoutání 

pozornosti voličů (Lucardie 2000: 178).  

 

Posledním a neméně důležitým kritériem je struktura politických příležitostí (political 

opportunity structure). Jsou to podmínky, o kterých se dá říci, že nejsou v moci politické 

strany, jsou to vnější kontextuální podmínky. Do jisté míry závisí na dostupnosti výše 

zmiňovaných zdrojů, ale hlavní jsou především příležitosti ve struktuře politického 

systému. To do určité míry určuje, zda nová strana může vyhrát ve volbách, zda získá 

nějaké mandáty a s nimi i moc, nebo zda zůstane jen okrajovou stranou bez členů 

v parlamentu.  Vstup strany do politického systému závisí například na podmínkách 

registrace k volbám, příspěvcích státu politickým stranám, času a prostoru strávených 

v médiích nebo na volebním systému dané země (Lucardie 2000: 179–180). Další 

důležitý aspekt struktury příležitostí se ale týká i štěpení ve společnosti. Nové strany se 

často pokouší artikulovat nové štěpení. Pokud se etablované strany nezaměří na toto nové 
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štěpení společnosti, ve které se logicky mění zájmy, pak tato situace může vytvářet 

politický prostor pro nováčky (Lucardie 2000: 181). 

 

Lucardie nové strany rozlišuje podle jejich role, tedy programu a také podle původu 

strany. Strany dělí na celkem čtyři kategorie, tedy na mluvčí, očišťovatele, proroky a 

idiosynkratickou stranu.  Typ strany mluvčí (prolocutors) se snaží formulovat nějaký 

konkrétní zájem, ale neužívá k tomu žádnou jasnou ideologii. Obvykle strana zastupuje 

třeba etnické menšiny, zemědělce, seniory či zájmy okrajových regionů. Problémem je, 

že životnost této strany nemá dlouhého trvání. Tento typ strany zpravidla zmizí z politické 

scény poté, co se straně podaří zájmy dané skupiny zařadit do politické agendy. Jindy se 

strana mluvčích odkloní od své původní agendy jen proto, aby mohla dále existovat 

(Lucardie 2000: 176–177). 

 

Očišťovatelé (purifiers, purifying parties, challengers), neboli druhý typ nových stran, 

jsou ti, kteří se snaží očistit původní ideologii. Cílem těchto stran je, že se snaží chránit 

původní ideologii, která je užívána starší etablovanou stranou, ale ta ji nějakým způsobem 

pošpinila, nebo se od ní nevědomky odklonila (Lucardie 2000: 176–177). 

 

Třetím typem jsou pak proroci (prophets), ti přichází s novými tématy či novou ideologií. 

Ve skutečnosti ale nemusí jít o zcela novou ideologii, jen dobře upravenou a 

zrenovovanou ideologii z dřívější doby. Tito proroci většinou vidí hrozbu a dokáží ji 

prorokovat či na ni alespoň upozornit. Takovéto strany většinou vznikají v závislosti na 

nových tématech, jsou to například ekologická krize nebo boje mezi místním 

obyvatelstvem a přistěhovalci a podobné oblasti, kde se mohou rozvinout nové ideologie 

(Lucardie 2000: 177). 

 

Nakonec Lucardie (2000: 177) přichází se čtvrtým typem nové strany, kterou 

pojmenovává jako idiosynkratickou stranu (idiosyncratic, personal vehicle party). 

Taková strana je zřízena čistě jen za účelem zviditelnění osobních ambicí nějaké 

osobnosti. Strana funguje pod zástěrkou směsice témat a ideologií, u kterých ale není 

podmínkou, že dohromady musí dávat smysl. Tento typ nové strany většinou neslouží k 

vypořádávání se se společenskými problémy. 
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1.2 Teorie novosti Allana Sikka 
 

Na koncept Paula Lucardie, zmíněný v podkapitole výše, navazuje autor Allan Sikk, který 

upozorňuje na skutečnost, že studie, zabývající se tématem nových stran ve východní 

Evropě, musí čelit značným obtížím ve výzkumu, jelikož na něj mají relativně krátké 

časové rozpětí, které může výsledky zkoumání zkreslovat. Podle Sikka jsou ne všechny 

strany, které vypadají jako nové, opravdu nové. Často se jedná o pouhé změny v názvu 

dosavadní strany, o nástupnickou stranu, vzniklou sloučením nebo dělením, či o nově 

vzniklé koalice pro následující volby. Autor ale upozorňuje na to, že nová strana může 

vzniknout v závislosti na personálním propojení s bývalými politiky.  To ale znamená, že 

tyto nové strany pocházejí z již etablovaných politických kruhů a příliš tedy neprolamují 

kruh stranického kartelu, i když se dá říci, že tyto strany přispívají k vnitřním změnám 

(Sikk 2005: 397–399).  

 

Tyto strany ale nemohou být nazvány jako skutečně nové politické strany. Skutečně novou 

stranu Sikk popisuje jako takovou, která: „[…] není nástupcem žádné předchozí 

parlamentní strany, má nový název a strukturu a nemá žádné významné osobnosti mezi 

svými členy, pocházející z předchozí demokratické politiky“ (Sikk 2005: 399).2 

 

Poslední podmínka sice vylučuje účast poslanců, členů kabinetu či premiérů, ale zároveň 

připouští, že novou politickou stranu mohou zformovat představitelé, spojení 

s předchozím nedemokratickým režimem. Výjimkou jsou ti, kteří do demokratické 

politiky vstoupili zakladatelskými volbami v přímé návaznosti na dané nedemokratické 

strany, tedy například komunistické strany (Sikk 2005: 399). 

 

Nakonec Sikk přichází s typologií k tématu nových politických stran, navazující na výše 

zmíněného Lacardie (2000). Autor (Sikk 2011: 466) totiž k Lucardieho ideálním typům 

přidává rozlišení, o kterém hovoří jako o dimenzích silné ideologické motivace a slabé 

ideologické motivace. Podle něj některé strany mohou být založeny na celkem soudržném 

a uceleném souboru politik, které chtějí prosazovat ve vládě. Právě takové strany 

                                                           
2 „[…] are not successors to any previous parliamentary parties, have a novel name and structure, and do 

not have any important figures from past democratic politics among their major members“ (Sikk 2005: 

399). 
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disponující silnou mírou ideologické motivace, a proto spadají do kategorií očišťovatelů 

(purifiers) a proroků (prophets). Tyto dva typy se pak odlišují v tom, zda ideologie, která 

je motivuje, je již etablovanými stranami zastoupena. Pokud ano, ale pouze v malé míře, 

pak se jedná o případ očišťovatelů (purifiers). V případě, že je jejich ideologie zcela nová, 

pak je to případ proroků (prophets). 

 

Podle Sikka strany mluvčích (prolocutors) řeší jen jeden problém či zájem, který je 

z určitého důvodu brán v potaz etablovanými politickými aktéry. Čtvrtina schématu ale 

zůstává nedoplněna, a proto autor přichází s vlastní čtvrtou skupinou, nazvanou jako 

projekt novosti (project of newness). Tento typ nové politické strany se vyznačuje slabou 

ideologickou motivací, ale značnou snahou o vstup do části politického spektra, které už 

je reprezentováno jinými politickými stranami. Takové strany často slibují očištění 

politického života v dané zemi, například od korupce, přesto ale zůstávají v hlavním 

ideologickém proudu a nejsou antisystémové. Strany typu projektu novosti (project of 

newness) nejsou ani zachránci ideologie, jako očišťovatelé (purifiers). Stejně tak nejsou 

ani jako mluvčí (prolocutors), protože nebojují za žádné neobsazené ideologické území. 

Strany projektu novosti mohou být nazývány jako purifiers-light, tedy jakýsi typ lehčích 

očišťovatelů, protože chtějí změnit jen způsoby provádění politiky, a ne její obsah. Dalo 

by se o nich uvažovat i jako o prolocutors-strong, tedy jako o silných mluvčích, protože 

ovládají široký soubor politik a sebejistě vstupují na pole etablovaných stran (Sikk 2011: 

467). Pokud ale nová strana přestává být schopna vstřebávat nové požadavky společnosti 

do svých agend a programů, pak dává prostor dalším novým stranám a sama se pak stává 

„starou“ stranou ve stranickém systému (Sikk 2011: 480). 
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2 Teorie podnikatelské strany 
 

Už v šedesátých letech přichází Otto Kirchheimer (2015) s termínem catch-all strany, 

který vystihoval adaptaci stran na měnící se podmínky ve společnosti a v politickém 

prostředí. Strany se staly méně ideologicky zaměřeny, stranické elity se více 

profesionalizovaly, klesal význam řadových členů strany a hlavně, strany lovily voliče i 

mimo svá dosavadní teritoria. Do popředí strany se začali dostávat zejména straničtí a 

volební lídři stran. 

 

Transformace stran ale pokračovala, dále klesal význam i počet členů tradičního 

stranického aparátu. Strany začínají být závislé hlavně na volebních kampaních, které 

jsou realizovány díky externím PR expertům a službám nakoupených stranou. S tímto 

konceptem politické strany přichází v osmdesátých letech Angelo Panebianco (1988) a 

stranu postavenou zejména na práci profesionálů nazývá volebně-profesionální. 

Panebianco u nového modelu strany zdůraznil zejména profesionalizaci strany, založené 

na využívání moderních médií a pečlivého „čtení“ politického prostředí. Od catch-all 

stran se volebně profesionální strana liší mnohem užším vymezením zájmu, tím je 

vítězství ve volbách a zisk co největšího podílu na rozhodování (1988: 264). 

 

Koncem devadesátých let pak přichází Jonathan Hopkin a Caterina Paolucci (1999) 

s nejznámějším označením nového typu politické strany, čímž je business firm party (dále 

v textu už jen jako podnikatelská strana). Podle těchto autorů existují hned dva druhy 

podnikatelské strany. Prvním typem je strana, která vznikla oddělením části korporace, 

tedy firma, nebo část firmy se promění v politickou stranu. Druhým typem je pak nově 

vzniklá strana, která ale funguje jako firma (Hopkin – Paolucci 1999: 333). Takové strany 

jsou pak podle nich typické pro nově vzniklé demokracie, které nemají ukotvený 

stranický systém nebo pro tradiční demokracie, ve kterých ale strany daného politického 

systému utrpěly těžkou krizi (Hopkin – Paolucci 1999: 307). 

 

Původ podnikatelské strany vidí Hopkin a Paolucci převážně v soukromé iniciativě 

politického podnikatele, jehož finanční i lidské zdroje jsou pro vytvoření strany zcela 

klíčové. Jako hlavní rysy podnikatelské strany pak považují, co se týče organizace strany, 

centralizovanou strukturu, kde je zcela dominantní pozice lídra. Vnitrostranická 
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demokracie je celkově slabá a namísto volebních mechanismů jsou ve straně užívány 

spíše jmenovací procedury. Hlavní slovo má při výběru stranických elit opět lídr a 

rekrutace stranického aparátu probíhají spíše mimo státní strukturu. Pro stranu celkově 

nemají velký význam členové či lokální struktury, naopak profesionálové jsou pro stranu 

nepostradatelní. Pod pojmem profesionálové mají autoři na mysli volební experty, 

konzultanty a specialisty pro používání marketingových technik. Lídři stran často 

disponují i snadným přístupem do médií, nebo dokonce jejich přímou kontrolou. Právě 

v médiích a před voliči se pak strana prezentuje jako politický produkt, ve kterém jsou 

voliči chápáni jako konzumenti a tomu se přizpůsobuje celý program a tematické 

ukotvení strany. Pro podnikatelskou stranu je tedy typická ideologická pružnost (Hopkin 

– Paolucci 1999: 332–333). 

 

Politolog André Krouwel (2012) pak navazuje na Jonathana Hopkinse a Caterinu 

Paolucci (1999) a jednotlivé dimenze podnikatelské strany rozvádí více do detailů.  Pokud 

jde o podnikatelskou stranu, která vznikla v podnikatelském prostředí, pak její hlavní 

zdroje příjmu přichází ze soukromého sektoru. Z této oblasti, ale pramení i volební 

podpora, či hlavním komunikační kanál strany. Členství ve straně je omezeno na 

minimum, aby neohrozilo vůdcovství lídra. Většina zdrojů bude využita pro účely 

kampaní a technické úkoly jsou často převedeny na externí odborníky bez jakékoli vazby 

na stranu. To znamená, že pouze jednotlivci, kteří se trvale podílejí na chodu strany, jsou 

ti, kteří zastupují stranu ve veřejných funkcích. Cílem podnikatelské strany bývá privátní 

zisk podnikatele v roli lídra a výsledné veřejné politiky strany bývají jen „vedlejším 

produktem". Podnikatelské strany mají flexibilní ideologickou orientaci a podle 

Krouwela přitahují povrchní podporu ze širokého sektoru společnosti. Produkt v rámci 

firmy, tedy program strany, bude koncipován v rámci požadavků voličů, který vzniká 

v reakci na průzkum trhu. Tyto "politické produkty" musí být „zabaleny“ do 

nejatraktivnějšího balíčku a budou agresivním způsobem uvedeny na volební trh. Právě 

zaměření strany na publicitu nebo dokonce přímou kontrolu médií, odlišuje typ 

podnikatelské strany od jejích předchůdců. Podle Krouwela není překvapením, že lidé, 

kteří jsou nejvíce vhodní pro tuto medializovanou politickou scénu, jsou lidé pracující v 

zábavním průmyslu, což vysvětluje, proč stále více lidí z tohoto odvětví nyní hledá 

zaměstnání v politice (Krouwel 2012: 26).  
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1.3 Typologizace podnikatelských stran 

Politické podnikání zformovala každá z podnikatelských stran jiným způsobem, nebo jej 

založila na mírně odlišných principech. Tedy každý druh podnikatelské strany přikládá 

větší důraz danému aspektu, podle něhož by měla strana fungovat a prosperovat. Proto 

autoři knihy Já platím, já rozhoduji (Kopeček – Hloušek – Chytilek – Svačinová 2018: 

36–37) sumarizují typy podnikatelských stran v následujícím pořadí. 

 

Jako první je uváděna tematická podnikatelská strana (entrepreneurial issue party) 

s jejímž termínem přichází Robert Harmel a Lars Svåsand (1993). Tyto strany představují 

politické podnikání založené na jejich iniciativě a rozdílných schopnostech. Na rozdíl od 

jiných politických podnikatelů při zakládání strany nedisponovaly větším finančním, 

ekonomickým či mediálním zázemím. Původ těchto stran byl spojován s podnikatelskými 

stranami právě proto, že je vytvořili lidé, kteří nikdy nezastávali žádnou vládní funkci, 

zároveň ale tyto strany nevznikly ze sociálních hnutí, jako jsou například feministická, 

ekologická nebo další podobná hnutí. 

Druhý přístup přináší autoři Nicole Bolleyer a Evelyn Bytzek (2013), pro něž je klíčové 

kritérium sociální nezakořeněnosti. Podnikatelské strany jsou podle nich nezakořeněné 

díky tomu, že nemají vazby na nějakou organizovanou společenskou skupinu. Naopak za 

klíčové považuje David Arter (2016) mít pro etablování podnikatelské strany 

charismatického lídra, který vytvoří dlouhodobě udržitelnou organizaci, kopírující 

tradiční masové strany. Strana je pak podle něj adaptabilní a odolná, a proto přichází 

s názvem pružná podnikatelská strana (resilient entrepreneurial party). 

 

O čtvrtém typu podnikatelské strany se hovoří jako o vlastnických stranách či stranách 

vlastníků (owner party). S tímto pojmem přichází Michelangelo Verseci (2015), který u 

svého konceptu ztotožňuje lídra s vlastníkem strany, což odráží majitelovu stranickou 

pozici. Dá se tím říci, že personální vedení a vnitřní organizace jasně směřují k zachování 

dominantní pozice lídra, aniž by měl vůči sobě ve straně nějakou významnější opozici. 

Doslovně pak označují určitý typ podnikatelské strany autoři Oscar Mazzoleni a Gerrit 

Voerman (2017). Hovoří o politické organizaci, jako o straně bez členů (memberless 

party). Jedná se o podnikatelské strany s jedním členem, tedy pouze s lídrem. Posledním 

typ, tedy business firm party, užívá André Krouwel (2012) po vzoru Jonathana Hopkinse 
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a Cateriny Paolucci (1999). Tento pojem vhodně zastřešuje podnikatelské politické 

strany, které pak rozděluje podle jejich původu vzniku, jak bylo řečeno výše v textu. 

 

1.4 Definiční minimum podnikatelských stran 

Předchozí podkapitola nám ukazuje, že pro pojetí různorodosti pojmu podnikatelské 

strany potřebujeme určit alespoň určité minimum, které je všem typům podnikatelských 

stran společné. Na základě inspirace autory zmíněnými v textu minulé podkapitoly nám 

Kopeček, Hloušek, Chytilek a Svačinová (2018: 37–38) přináší definiční minimum 

podnikatelských stran. 

1) „Soukromou iniciativu lídra při založení strany. 

2) Klíčový formativní vliv lídra na podobu strany, a to tematicky, programově a 

organizačně. 

3) Lídrovu schopnost udržet si ve straně ústřední roli i po skončení zakladatelského 

období a využívat ji jako svůj nástroj […]. 

4) Lídrův velký význam pro získání pozornosti médií a podpory voličů. 

5) Strana není produktem nějakého sociálního hnutí a také nemá předchozí sociální 

zakořenění. 

6) Svým způsobem nevzešla z parlamentní půdy, tedy ze skupiny poslanců, kteří se 

odtrhli od jiné strany a založili si vlastní, případně odštěpením jiné významné 

organizační části předchůdce. Někteří její politici včetně lídra ale mohou mít 

předchozí politickou zkušenost včetně znalosti parlamentní praxe. 

7) Vnitřní chod strany je šířen spíše manažerskými principy než principy 

vnitrostranické demokracie a de facto (ne nutně podle stanov) se jedná o 

centralizovaný a hierarchický model řízení. Nemusí to ale platit v zakladatelském 

období, kdy daná formace je ještě na počátku své organizační strukturace […]“ 

(Kopeček – Hloušek – Chytilek – Svačinová 2018: 36–37). 

K definičnímu minimu od Kopečeka, Hloušeka, Chytilka a Svačinové (2018: 37–38) si 

dovoluji přidat i další dva body, které ve své definici podnikatelské strany uvádějí Hopkin 

a Paolucci (1999: 312–331). Tedy: 

8) Co se týče kontextu společensko-politické situace, pro podnikatelskou stranu je 

výhodné, pokud v daném politickém prostředí došlo k rozsáhlé deideologizaci 
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voličů i politických stran a oslabení vazeb mezi stranou a voliči. Voliči jsou pak 

chápáni jako konzumenti politiky bez nutnosti stranické identifikace. 

9) Na předchozí bod pak navazuje jeden z nejdůležitějších identifikačních bodů 

podnikatelské strany, což je marketing, v tomto případě politický marketing. 

Jelikož se strana orientuje na vítězství na volebním trhu, dochází k 

profesionalizaci stranické organizace a ta se stává stále více závislá na 

outsourcingu. Do hry tak vstupují průzkumy veřejného mínění a nástroje 

politického marketingu, které nahrazují absenci oficiální ideologie, spojenou s 

flexibilitou v politických postojích, které se řídí podle měnících se nálad voličů. 
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3 Organizační struktura, členové a řízení stran 

Aby bylo možné zkoumat danou politickou stranu, musíme nejdříve analyzovat strukturu 

a fungování takové politické organizace. Pokud bereme stranu jako jednotku, pak se u 

každé jednotky dají studovat i její nižší úrovně, tedy stranické subjednotky. Analýza 

strany totiž není úplná, jestliže tyto subjednotky neprozkoumáme a nezjistíme, jakým 

způsobem do fungování strany vstupují a jak ji mění. Strana je totiž sama o sobě 

miniaturní politický systém, který má mocenskou strukturu, zastupitelský proces, volební 

systém a vnitřní procesy pro doplnění vůdců, definování cílů a řešení vnitřních 

systémových sporů (Sartori 2005: 78).  

 

Pro moderní stranu je její uspořádání velmi významné a představuje celkový rámec 

činnosti členů, určuje mechanismy výběrů vedoucích činitelů a jejich pravomoci. Často 

jejich struktura vysvětluje sílu a efektivitu nebo naopak slabost a neúčinnost některých 

politických stran (Duverger 2016: 42). V rovině politických stran se stranická struktura 

dělí na strukturu přímou a strukturu nepřímou. Rozdíl mezi těmito strukturami odpovídá 

rozdílu mezi unitárním a federativním státem. V unitárním státě mají občané 

bezprostřední vazbu se státním společenstvím. Podobně tomu tak je ve straně s přímou 

strukturou, kde sami členové vytvářejí stranu bez spojovacího článku v podobě jiných 

sociálních skupin. Opakem je federální stát, kde jsou občané spojeni se státem 

prostřednictvím členských států. Podobně je na tom pak strana s nepřímou strukturou, 

jejímž základem jsou sociální skupiny (profesionální či jiné). Oproti federálnímu státu 

ale pojem nepřímá strana, nebo nepřímá struktura strany, předpokládá, že neexistuje 

žádné stranické společenství, které by bylo skutečně odlišné od základních sociálních 

skupin. Člověk tedy není členem strany v úplném slova smyslu, je členem sociální 

skupiny, která je kolektivně členem strany. Nepřímé strany bývají celkově spíše výjimkou 

(Duverger 2016: 43). 

 

Podle Duvergera (2016: 53–54) se strana samotná nemá nazývat společenstvím, protože 

je spíše souhrnem společenství, tedy souhrnem malých skupin jako jsou sekce, výbory, 

místní sdružení atd., které jsou rozeseté po celé zemi. Termínem základní jednotky 

označuje součástky, z nichž je složen organismus celé strany. Základní jednotky každé 

strany mají originální strukturu a instituce každé strany jsou navzájem hluboce rozdílné. 
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Každá strana má tedy svou vlastní specifickou strukturu, která se nepodobá struktuře jiné 

strany. Nicméně můžeme rozeznávat čtyři hlavní typy základních jednotek. Jsou to výbor, 

sekce, buňka a milice, k nimž můžeme přiřadit většinu současných stran. 

 

Výbor sdružuje malý počet členů a nerozvíjí žádnou propagandu pro získání dalších 

členů. Do této skupiny se lez dostat pouze nějakou kooptací či formálním jmenováním. 

Přes svou nepočetnost mívá výbor velkou moc, protože jeho síla se nezakládá na kvantitě, 

ale kvalitě členů (Duverger 2016: 54). Další termín sekce označuje základní jednotku, 

která je méně decentralizovaná než výbor. Je to pouze část celku, jejíž odloučená 

existence je nemyslitelná. Strany založené na sekcích jsou centralizovanější než strany 

založené na výborech. Sekce se dá definovat jako pravý opak výboru, protože je velká a 

snaží se získávat nové členy. Její originalita tkví v její struktuře nikoli v jejím propojení 

s ostatními sekcemi. Do sekce může vstoupit prakticky kdo chce (obrací se na masy), i 

když strana určí podmínky, za jakých se do sekce smí vstoupit (Duverger 2016: 59). 

Termín buňka se odlišuje od sekce základnou, která je profesní, sdružuje členy, kteří mají 

stejné pracoviště. Také se liší počtem členů, který je mnohem menší. Povaha a velikost 

buňky dává možnost lépe působit na členy (Duverger 2016: 63). Posledním termínem je 

pak milice, ta by se dala popsat jako soukromá armáda. Její členové nosí uniformy, 

absolvují stejný výcvik. Pro politické strany, které milice měly, to nebyla výlučná forma 

organizace, ale podpůrná (milice byly spíše kolem strany, ne uvnitř). Milice jsou 

výhradně mimoparlamentní. Buňka a milice dávají straně obecnou orientaci, taktiku 

(např. utajení) a styl (Duverger 2016: 71). 

 

Uspořádání vazeb a vztahů mezi základními skupinami ve straně má velký vliv na její 

členy, na jednotnost strany a na účinnost jejího působení, dokonce i na metody a zásady 

politické strany. Vnitřní rozčlenění strany má tendence kopírovat administrativní 

uspořádání státu. Sdružování jejích jednotek tak dostává podobu stupňovité pyramidy, 

která se shoduje s oficiálním územním rozdělením. Jedna z jednotek ve straně však mívá 

převažující charakter. Celkově pak vnitřní rozčlenění strany dělíme na silné a slabé. 

Stranu se slabým rozčleněním tvoří hlavně výbory a krajské organizace, kde je 

nejdůležitějším ústředním orgánem výkonný výbor. U slabého rozčlenění se setkáváme i 

s tím, že místo sdružení základních společenství ve straně, jež by umožňovalo vyjadřovat 
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se úměrně své velikosti, má strana neuspořádaný shluk výborů, spojených nejasnými a 

proměnlivými vazbami, které jsou výsledkem skrytých kombinací, rivalit, zápasů 

osobností apod. Mnoho konzervativních a umírněných stran na světě má strukturu tohoto 

typu (Duverger 2016: 76–77). Slabá struktura není zcela jistě demokratická a je 

koncipována tak, aby potlačila hlas člena ve straně a dala moc oligarchickým skupinám 

(Duverger 2016: 79). 

 

Silné rozčlenění strany je naopak přesně stanoveno, takže zaručuje účast každé základní 

jednotky ve straně. Sjezd je nejvyšší instancí strany, která určuje většinu členů 

celostátního výboru. Celostátní výbor pak zajišťuje vedení strany. Tento systém 

rozčlenění strany najdeme téměř ve všech socialistických stranách, ve většině katolických 

a křesťansko-demokratických, ale i v mnoha stranách s jinou tendencí. Strany se silným 

rozčleněním mohou, ale nemusí, mít demokratickou strukturu. Socialistické strany 

disponují propracovanou demokracií s volbou na všech stupních a přesnou kontrolou 

mandátů (s předpisy pro hlasování). Například v komunistických stranách však 

designování vedoucích pracovníků vede k faktické oligarchii. Silné rozčlenění se pak 

stává prostředkem k posílení nadvlády šéfů nad členy strany (Duverger 2016: 79). 

 

Máme-li rozčlenění strany určit přesně, pak je třeba stanovit i jeho směr. Tedy na jedné 

straně rozlišovat vertikální vazby a na straně druhé vazby horizontální. Dále se pak 

zaměřit i na centralizaci či decentralizaci strany. Jako vertikální označujeme vazbu, kde 

jsou spojeny dva orgány, ale jeden z nich je podřízený tomu druhému, například místní 

sekci je podřízen okresní výbor. Jako horizontální vazbu pak označujeme vztah mezi 

dvěma orgány stejné úrovně.  

 

Co se týče centralizace, ta pak ještě upevňuje vertikální charakter vazeb, jelikož každý 

delegát je odpovědný vyššímu orgánu. Je tak očividné, že centrum hraje hlavní roli při 

určování jednotlivých funkcionářů. Tento mechanismus je úžasným prostředkem pro 

udržení jednoty, kontroly a homogenity strany (Duverger 2016: 83). Horizontální vazby 

bývají spojovány spíše s decentralizací. Obecně vzato centralizace a decentralizace se 

vztahují k rozdělení moci ve straně mezi jednotlivými stupni řízení. Pojem decentralizace 

následně rozlišujeme na čtyři hlavní typy, jsou to lokální, ideologická, sociální a 
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federální. 

 

Lokální decentralizace strany se vyznačuje tím, že místní vedoucí pracovníci mají velké 

pravomoci a ústředí má na ně malý vliv a základní rozhodnutí činí oni sami. Ideologická 

decentralizace má úplně odlišnou povahu. Spočívá v tom, že se ve straně povoluje určitá 

autonomie pouze daným proudům či tendencím, které se ve straně utvořily (Duverger 

2016: 87). Sociální decentralizace spočívá v tom, že se ve straně organizuje každá 

ekonomická kategorie zvlášť, tedy například střední třídy, zemědělci či námezdní 

pracovníci mají vlastní korporativní sekci, se kterou získávají značnou moc (Duverger 

2016: 88).  Federální decentralizace je většinou odrazem federální struktury státu. 

Základem politického a administrativního členění federálního státu jsou především 

národní skupiny a jejich nezávislost. V rámci strany má pak formu spíše lokální 

decentralizace, tedy jelikož federální forma státu umožnila každé ze skupin vyjadřovat 

svou osobitost přímo ve vládních orgánech, pak jejich autonomie v rámci strany není 

nutná. Z toho důvodu má mnoho federálních států politické strany klasického typu, a ne 

nijak zvláště lokálně decentralizované. Opakem jsou ale státy, kde skupiny nemohly 

vyjádřit svou jedinečnost ve státní struktuře, a proto je nutné, aby se toto zastoupení 

objevilo v rámci stran (Duverger 2016: 89). 

 

1.5 Organizační struktura a členové podnikatelských stran 

Pokud se budeme zajímat o demokratické postupy uvnitř stran, pak napojení firmy na 

stranu spolu s případnou stranickou centralizací absolutně podkopává vnitrostranickou 

demokracii a tím zprostředkovaně i demokratický systém vůbec. Centralizovaná stranická 

struktura je bezesporu dalším důležitým prvkem podnikatelských stran. Význam 

centralizované struktury v podnikatelské straně spočívá v tom, že se snaží soustředit moc 

do rukou lídra (majitele strany) či jeho okolí, čímž jasně oslabuje vnitrostranickou 

demokracii. Takto uskupená strana pak nereprezentuje zájmy určitého sektoru 

společnosti, ale spíše úzké skupiny lidí. Vliv na centralizaci strany má rovněž zastoupení 

lidí z podnikatelského subjektu patřícímu šéfovi, neboť tito lidé mají do jisté míry jiný 

vztah k této osobě, která je zároveň jejich zaměstnavatelem. Dalším zajímavým faktem 

ve struktuře podnikatelské strany je štíhlá stranická struktura, která znamená malé 

množství členů i zaměstnanců, a jenž je doplněna o vnější experty. Externalizace je 
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jednou z hlavních podstatných „novinek“ u fungování podnikatelské strany oproti 

běžným politickým stranám. Přítomnost vnějších expertů značí fakt, že strana 

nevykonává některé úkoly, ale jsou za ni vypracovány externisty, tedy lidmi, kteří nemají 

se stranou nic společného (Hopkin – Paolucci 1999: 334-335). 

 

Organizačně-členský aspekt nabývá podoby charakteristiky modelu podnikatelské strany 

tehdy, pokud jsou splněna i další kritéria. Ta jsou například taková, že oficiální struktura 

hnutí neodpovídá reálnému vedení nebo chybí byrokratická struktura tradičních stran. 

Centralizované vedení je pro tento model typické, jak už bylo výše v textu zmíněno, a 

nakonec by strana podnikatelského typu neměla mít přílišný zájem o nábor nových členů 

nebo by novým uchazečům o členství měla učinit komplikovaný a centralizovaný postup 

přijetí (Hloušek 2012: 325). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

28 

 

4 Teorie politického marketingu 

Politické vedení je v moderní době jako nepřetržitá interakce mezi politickými elitami, 

politicky aktivními občany a běžnými občany. Proto je cílem politické komunikace 

ovlivnit individuální, respektive skupinové postoje lidí, kteří jsou pro realizaci 

politických cílů zcela nepostradatelní. V rámci politické komunikace může být obsah 

přizpůsoben záměru daného politika či politické strany. Není zde tak důležitá pravdivost 

sdělované informace, ale hlavně schopnost zapůsobit a ovlivnit subjekty v žádoucím 

směru. Důležitý ale není jen obsah informace, ale i její forma, jelikož účelem není 

poskytnout pouze znalost, ale i ovlivnit emocionální stránku subjektu. Veřejná informace 

obohacená o emocionální obrazy totiž formuje i hodnotovou orientaci lidí (Štědroň – 

Potůček – Prorok – Landovský – Říha 2013: 19–20). 

Moderní společnost je informační společností. Politické procesy ve společnosti byly 

značně modifikovány (po druhé světové válce) díky rozvoji vědy, informačních 

technologií a masmédií. V této souvislosti se objevuje nové pojetí politického 

managementu. Politický management je definován jako „[…] proces, ve kterém politici, 

strany a jiné politické skupiny identifikují klíčové záležitosti, stanovují své priority a 

rozvíjejí a sdělují své pozice o klíčových záležitostech. Politický management zahrnuje 

aktivity spojené s vedením kampaní […] „, tedy politický marketing (Štědroň – Potůček 

– Prorok – Landovský – Říha 2013: 27). Politický marketing je v klasickém chápání 

zahraničních autorů součástí politického managementu. 

Poslední dobou je politický marketing často zmiňovaný zejména proto, že probíhají 

značné změny v organizování volebních kampaní, vystupování politiků a také se mění 

stranické akce a způsob jejich pořádání. Termín politický marketing můžeme chápat jako 

proces mezi dvěma hlavními aktéry, tedy prodejcem a podnikatelem. Tento fakt se ale na 

první pohled nijak neodlišuje od běžné obchodní transakce. Rozdíl však spočívá v cílech, 

přístupu a ve využívání marketingové strategie, kterou tvoří čtyři základní komponenty. 

Jsou to výrobek nebo služba, cena či náklady, propagační kampaň a jako poslední 

distribuce skrze nastavené kanály, což by se dalo popsat jako přesun výrobku od 

producenta k zákazníkovi. Je ale nutné si uvědomit, že klasický marketing se od toho 

politického příliš neliší a hranice mezi nimi je tenká. Z hlediska politologie je ale nutné 

brát v potaz fakt, že hlavní hodnotou v politickém marketingu je voličská podpora, 
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podpora strany a dlouhodobé budování vztahu mezi stranou a voliči. V případě 

klasického marketingu je hlavní hodnotou jasně prokazatelný zisk (Matušková 2010: 21–

22).  

Ve fázi přípravy politické kampaně či propagace se věnuje největší pozornost právě 

využití 4P a dalším nástrojům klasického marketingu. Klasifikace 4P3, představená (v 

roce 1960) americkým marketérem Jeromem McCarthym, představuje čtyři základní 

funkce marketingu, tedy produkt, cenu, distribuci a propagaci. (Chytilek – Eibl – 

Matušková 2012: 9–10). Produkt a politika jsou ale dvě zcela odlišná témata, na druhou 

stranu ale můžeme srovnávat službu a užitek, kterou politik či nějaký výrobek přináší. Je 

nutné si ale uvědomit, že sám kandidát není produktem, ale je tím, kdo produkt nabízí 

pomocí marketingových strategií (Chytilek – Eibl – Matušková 2012: 13). 

Položíme si otázku, jakou roli vlastně hraje marketing v politice. Proč mluvíme o 

politickém marketingu? Pak je na místě definice, že „[p]olitický marketing je ve své 

podstatě aplikování, rozvíjení a vykonávání strategicky promyšlené kampaně, a to buď 

kandidátem či politickou stranou, vládou, lobbisty či jinými nátlakovými skupinami. Jeho 

dalším krokem je snaha za pomoci analýz najít způsob, jak si získat veřejné mínění a 

podporu pro prezentované názory či ideologii ve volbách a prosadit takové zákony, které 

reagují na potřeby vybraných jedinců a skupin ve společnosti“ (Chytilek – Eibl – 

Matušková 2012: 13). Volební kampaně či prezentace jednotlivých politiků, to jsou 

případy, se kterými je nejčastěji spojován právě politický marketing, přesto převzal 

mnohé z klasického marketingu, ať už některé koncepty nebo určitý způsob myšlení, 

technik a nástrojů (Štědroň – Potůček – Prorok – Landovský – Říha 2013: 36–37). 

 

1.6 Nejčastěji užívané modely a koncepty v politickém marketingu 
 

Tato část práce se bude věnovat nejčastěji užívaným konceptům politického marketingu. 

V následujícím textu budou představeny modely Jennifer Lees-Marshmentové, dále pak 

model politického marketingu Bruce Newmana a konceptuální model politicko-tržní 

orientace od Roberta Ormroda. Před prací těchto autorů ale stál průkopník politického 

                                                           
3 V originále product, price, place, promotion (Matušková 2010: 21). 
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marketingu Avraham Shama (1976), který ve svém díle The Marketing of Political 

Candidates popsal politický marketing jako proces, ve kterém je kandidát a program 

strany představen voličům s cílem uspokojit jejich politické potřeby. Tím si kandidát 

získává i voličskou přízeň a podporu (Shama 1976: 766). Autor tento proces dělí do třech 

vývojových fází neboli spíše etap orientace. Jsou to orientace na kandidáta, orientace na 

prodej, orientace na marketing. Z tohoto modelu vychází i následující, nejčastěji 

aplikovaný model Lees-Marshmentové (2001). 

 

1.6.1 Model Jennifer Lees-Marshmentové 
 

Tento koncept přináší značné výhody, jelikož podle autorky vnímá politický marketing 

šířeji, tedy je nadřazený politické komunikaci, kterou v sobě zahrnuje, jak bylo zmíněno 

výše v textu. Dále aplikuje marketing do celkového fungování politické organizace a také 

pracuje s marketingovými technikami a koncepty. V neposlední řadě její pojetí zahrnuje 

i politologický přístup a s marketingovou teorií pracuje tak, aby vyhovovala různým 

politickým programům (Chytilek – Eibl – Matušková 2012: 13). 

 

Autorka politický marketing chápe jako způsob zkoumání, díky kterému politici navazují 

kontakt s voliči a způsob, jak s nimi komunikovat. Voliči si totiž vybírají politickou 

stranu stejným způsobem, jako si spotřebitel vybírá zboží, které si chce zakoupit. 

V politickém marketingu se tedy podle Lees-Marshmentové jedná o převzetí 

ekonomického marketingového konceptu a jeho technik politickými stranami, kde 

klíčovou roli hraje produkt, vztah k voličům a chování politické strany (Lees-Marshment 

2001: 1075). 

 

Lees-Marshmentová rozděluje politické strany na tři modely podle toho, jakým způsobem 

strana pracuje s politickým marketingem během kampaně. Rozlišuje je na stranu 

orientovanou na produkt, stranu orientovanou na prodej a tržně orientovanou stranu. 

Strana orientovaná na produkt (POP – Product oriented party) prosazuje svůj program 

a své ideje v každé situaci, i za cenu prohry. Strana tohoto typu spoléhá na to, že si voliči 

uvědomí správnost jejího programu a budou pro ni hlasovat. Strana orientovaná na 

produkt odmítá změnit svůj produkt či ustoupit od svých idejí. Do svého chování 

implementuje pět fází marketingového procesu. Jsou to příprava produktu, to vše na 
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základě přesvědčení lídra strany a ostatních straníků. Druhým procesem je komunikace, 

díky které se všichni členové strany snaží voličům představit jejich stranický produkt. 

Následuje kampaň, pomocí které strana vše směřuje k volbám a přizpůsobuje tomu své 

chování a vykonává předem naplánované aktivity. V neposlední řadě pak přichází proces 

voleb, po kterém logicky následuje poslední proces, a to realizace volebních slibů, kdy se 

strana ve vládě snaží o realizaci slibovaného produktu (Lees-Marshment 2001: 1075–

1076). 

 

Druhým modelem je strana orientovaná na prodej (SOP – Sale oriented party), a ta se ze 

všeho nejvíce soustředí na prodej svých argumentů voličům. Strana si sice zachovává 

svůj dříve stanovený produkt, ale zároveň si uvědomuje, že o něj voliči nemusejí mít 

zájem. Strana se proto zajímá o chování voličů a snaží se je lépe pochopit díky 

průzkumům trhu, které si nechává externě vyhotovit. Do své kampaně pak zapojuje 

nejnovější reklamní a komunikační techniky, aby přesvědčila voliče o správnosti jejího 

produktu. Může se zdát, že strana orientovaná na prodej je ochotna změnit své chování a 

přizpůsobit se voličům, ale ve skutečnosti je to naopak. Strana se co nejvíce snaží voliče 

přesvědčit, aby přijali její nabídku. Snaží se tak změnit a ovlivnit chování voličů, a ne 

měnit sebe sama. Co se týče fází marketingového procesu, pak ty jsou zcela shodné, až 

na to, že je přidán na druhé místo proces průzkumu trhu (Lees-Marshment 2001: 1077). 

 

Třetím, a tedy i posledním modelem je tržně orientovaná strana (MOP – Market oriented 

party). Jak už sám název modelu napovídá, strana své chování plánuje s jediným cílem, 

a to uspokojit potřeby voličů. Aby zjistila jejich potřeby, užívá k tomu průzkumy trhu, 

podle kterých následně navrhne produkt tak, aby potřebám elektorátu odpovídal. Strana 

se nesnaží měnit myšlení voličů či jejich politickou orientaci, ale snaží se jim nabídnout 

přesně to, co sami chtějí a potřebují, i když to v některých případech může být v rozporu 

s orientací strany. Aby se nabídka strany k voličům dostala a oni ji pochopili, jsou 

využíváni profesionálové, a to jak v rámci strany, tak externisté a poradci. Na základě 

zjištěných požadavků voličů je navržen produkt, který musí mít následující vlastnosti.  

Dosažitelnost, tedy navrhnout takový produkt, který bude možné splnit. Následuje vnitřní 

průchodnost, která se týká propojení výsledků z průzkumů trhu a požadavků straníků. 

Aby se strana odlišila od konkurence a efektivněji formulovala vlastní produkt, je potřeba 
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analýza konkurence, která zjistí silné a slabé stránky protikandidátů. Také je potřeba si 

definovat nejdůležitější cílové skupiny voličů, které jsou rozhodující pro vítězství ve 

volbách. Podle jejich potřeb se nastaví celková komunikace i produkt, a to díky procesu 

analýzy podpory. Strana se pak v očích voličů stane důvěryhodnou, pokud se ve fázi 

realizace většina straníků a kandidátů ztotožní s produktem a stylem komunikace. 

V rámci kampaně už jsou další kroky totožné s předchozími modely, tedy komunikace, 

kampaň, volby a realizace volebních slibů (Lees-Marshment 2001: 1078). 

 

Podle autorky má největší šanci na vítězství ve volbách tržně orientovaná strana, protože 

svůj produkt přizpůsobuje požadavkům voličů. Všechny tři modely stran jsou ale podle 

Lees-Marshmentové ideálními typy, kterým se politické strany mohou přibližovat. 

Připouští ale i nevýhody, které tržně orientované strany využívající marketingových 

technik v politice mohou přinášet. Tyto strany totiž nejsou vázány ideologií ani 

historickým odkazem, zaměřují se pouze na rozvoj důvěryhodného produktu, kterým 

chtějí uspokojit voliče (Lees-Marshment 2001: 1078). 

 

 

1.6.2 Model Bruce I. Newmana 

Americký politolog Bruce Newman je autorem, který představil ve svém modelu 

politického marketingu celkový proces volebního cyklu. Pro vypracování tohoto modelu 

ho inspirovala zejména prezidentská volební kampaň Billa Clintona v roce 1992, tudíž je 

zjevné, že model vychází z praxe amerického prostředí. Politický marketing je podle 

autora hlavně procesem výměny. Samotného kandidáta nebere jako produkt, tedy 

předmět prodeje, ale jako poskytovatele služeb voliči. Newman jako produkt nabízený 

voličům vnímá samotnou kampaň, tu jim nabízí sám kandidát. Tento model politického 

marketingu se tedy soustředí na období předvolební kampaně, což plyne z vnímání jako 

produktu a kandidáta, jako poskytovatele dané služby (Newman 1994: 9) 

 

Sama marketingová kampaň je jádrem Newmanova modelu. Tato kampaň pak obsahuje 

marketingové nástroje, které kandidát užívá v jednotlivých fázích politické kampaně. 

Marketingová kampaň se skládá ze třech částí, tedy segmentace volebního trhu, umístění 

kandidáta a formování a implementace strategie. Proces segmentace trhu je fází, během 
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které jsou vyhodnoceny potřeby voličů a na základě jejich profilu jsou vybrány skupiny  

na které chce kandidát zacílit svou kampaň. Jakmile je provedena segmentace trhu, pak 

na řadu přichází umístění kandidáta. Výsledkem tohoto procesu by mělo být zvolení 

vhodné image pro kandidáta, s čímž souvisí i dostatečné odlišení jej od konkurenčních 

kandidátů. Tomuto procesu předchází hodnocená silných a slabých stránek kandidáta i 

jeho oponentů. Samotná image je pak tvořena zdůrazněním vybraných kandidátových 

rysů a akcentací vybraných politických otázek nebo témat prostřednictvím médií. Jakmile 

je pozice kandidáta upevněna, následuje fáze formování a implementace strategie 

(Newman 1994: 9–10). 

 

Vedle organizace kampaně, tedy výběru lidí, sepsání úkolů a monitorování aktivit je třeba 

po celou dobu upevňovat kandidátovu pozici. K procesu upevnění pozice kandidáta 

slouží čtyři prvky. Jsou to produkt, aktivace členů a dobrovolníků, masmédia, průzkumy. 

Jak již bylo výše řečeno, pro autora je produktem kampaň, kterou kandidát nabízí 

voličům. Proces vývoje kampaně je ovlivněn jak samotným kandidátem, tak lidmi 

organizujícími kampaň, stranou nebo i voliči. Jakmile jsou vytvořeny základní rysy 

kampaně, začne probíhat aktivace členů a dobrovolníků a spolu s tím i oslovování 

masmédií. Je důležité mít kvalitní dobrovolníky, kteří předávají poselství kampaně dále 

mezi voliče, stejně tak jsou v tomto případě potřebné i stranické mechanismy, pro které 

je výhodou jak celostátní, tak místní stranické pokrytí. Tato komunikační síť je pro 

kandidáta velmi důležitá až do okamžiku voleb, a proto tyto aktivity Newman nazývá 

push marketingem (Newman 1994: 11). Druhou možností, jak oslovovat voliče jsou 

masmédia, což autor označuje jako pull marketing. V průběhu těchto procesů by měly 

neustále probíhat průzkumy veřejného mínění, které se provádějí s cílem získávat stále 

nové informace, které pak rozvíjejí marketingovou kampaň. Tato marketingová kampaň 

je spjata s kampaní politickou, protože napomáhá kandidátovi úspěšně projít každou fází 

zmíněné politické kampaně (Newman 1994: 12). 

  

1.6.3 Model Roberta P. Ormroda 

Konceptuální model politicko-tržní orientace nám přináší britský politolog Robert 

Ormrod, jež ho vypracoval na základě literatury z oblasti ekonomického marketingu. 

Tržní orientaci lze podle autora chápat spíše jako kontinuum, na němž se politická strana 
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více či méně přibližuje ideálu tržně orientované strany. Nedá se tedy jednoznačně určit, 

zda strana patří pod model tržně orientované strany či ne. Konceptuální model politicko-

tržní orientace se soustředí hlavně na interakce, které probíhají mezi jednotlivými 

složkami poltického marketingu, což tento model odlišuje od ostatních modelů 

politického marketingu (Ormrod 2005: 48). 

 

Ormrod ve své práci jasně rozlišuje mezi tržní a marketingovou orientací. Tržní orientace 

se soustředí na celkovou organizační povahu daného konceptu, což zahrnuje vztahy a 

komunikaci jak s vnitřními, tak vnějšími aktéry. Marketingová orientace naopak znamená 

zachování marketingových funkcí a soustředění se čistě na funkční roli marketingu spolu 

s využitím již dříve zmíněného marketingového mixu 4P. To vše se uskutečňuje 

s jediným cílem, a to uspokojit potřeby voličů (Ormrod 2005: 48). Marketingová 

orientace se v politice vyznačuje primární snahou o zvolení, naopak tržní orientace klade 

důraz na dlouhodobější budování a udržování vztahů s klíčovými aktéry. Autor pak 

jmenuje čtyři aktivity, které by měla tržně orientovaná strana provádět před procesem 

komunikace a během ní. Jsou to získávání informací, šíření informací, zapojení členů a 

konzistentní komunikace. Získávání informací pochází od interních i externích aktérů, 

kteří získávají informace pomocí průzkumů trhu, sociálních výměn apod. Jejich cílem je 

zjistit potřeby a přání voličů.  U rozšiřování informací se pak jedná o proces, při kterém 

dochází k rozšiřování informací z marketingového oddělení do jiných složek strany 

(Ormrod 2005: 53–54). 

 

Ormrod má za to, že vnitrostranická a vnější komunikace by měly být od sebe odděleny, 

proto do procesu zapojení členů by měli být zapojeni, jak už název napovídá, všichni 

členové strany. Všichni členové musí být dostatečně informováni a seznámeni 

s komplexní strategií. Ne všichni musejí s výslednou strategií souhlasit, ale navenek musí 

být strana jednotná a prosazovat dohodnutou strategii. Co se týče soudržné externí 

komunikace, pak by strana měla být tvořena takovými lidmi, kteří budují a udržují 

kontakty s důležitými aktéry na politickém trhu, čímž pomáhají dosáhnout vytyčených 

dlouhodobých cílů strany. Tuto komunikaci můžeme definovat jako komunikaci 

dohodnuté strategie směrem k mimostranickým subjektům, jelikož členové strany mohou 

komunikovat i s médii (Ormrod 2005: 56). 
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Ormrod ve své teorii nadále přesněji popisuje možnost využití konceptuálního modelu 

politicko-tržní orientace v reálných podmínkách. Orientaci strany rozlišuje na voliče, 

konkurenci, vnitřní a vnější orientaci. Orientace na voliče, která by se v ekonomickém 

marketingu dala popsat jako orientace na zákazníka, je jedním z hlavních bodů. V tomto 

případě je kladen důraz na sociální interakci mezi voliči a stranou, ty jsou následně 

doplněny o tradiční marketingové nástroje. Tyto nástroje mohou pomoci k pochopení 

voliče, jeho názorů a usnadnit s elektorátem celkovou komunikaci. Orientace na voliče 

by se dala chápat jako postoj všech členů strany, kteří se snaží vyhovět potřebám a přáním 

voličů. Druhým zaměřením v autorově teorii je orientace na konkurenci. Stejně jako u 

klasického marketingu je i v tom politickém nezbytné vymezení konkurence, jako 

samostatné skupiny, jelikož si tato skupina zaslouží speciální pozornost. Celé stranické 

osazenstvo je povinné mít povědomí o tom, jaké postoje a chování vyznávají ostatní 

politické strany, zároveň je ale nutné, aby si straníci uvědomovali, že pro dosažení 

stranických cílů je někdy nutná i spolupráce právě s dalšími stranami. Autor přichází i s 

pojmem vnitřní orientace, která značí zejména důležitost členské základny, díky které 

může strana získat povědomí o potřebách voličů, ať už pomocí dotazování členské 

základny nebo rozhovorů s dobrovolníky. Pro stranu je důležité i to, aby každý z členů 

přijal celostranické povědomí, ale zároveň připustil hodnoty a názory ostatních členů bez 

ohledu na jejich postavení ve straně. Posledním bodem v Ormrodově orientaci je vnější 

orientace, zde se jedná o uvědomění si ve straně, že pro ni jsou důležití i aktéři ve 

společnosti. Ne konkurenti a voliči, ale například vlivná média, úřady nebo ekonomické 

subjekty a strana by s nimi měla jednat tak, jako by potřebovala získat jejich hlasy. Tento 

model nám dává šanci, pomocí průzkumu zjistit, zda strana splňuje jednotlivé body a do 

jaké míry se jedná o tržně-orientovanou stranu (Ormrod 2005: 62–63).   

   

 

1.7 Nástroje politického marketingu 

Jak zaujmout voliče a zvítězit ve volbách? Vše závisí na správném rozdělení trhu, tedy 

voličů. Správná analýza elektorátu se rozděluje na tři menší okruhy, které mají za cíl najít 

zejména nerozhodnuté voliče. Prvním důležitým bodem je segmentace, tedy rozdělení 

trhu na jednotlivé skupiny. Dobře provedená segmentace může odhalit překvapivá fakta 

o podílu přesouvajících se voličů nebo názory skupin voličů právě měnící stranu v rámci 

elektorátu. Strategii oslovování těchto skupin pak zajišťuje targeting, neboli zacílení se 
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na určitý typ voliče. Komunikace s voliči je nastavená tak, aby je oslovila, z toho důvodu 

je na míru ušita dané skupině vytipované v segmentaci a přizpůsobena jejich způsobu 

života a politickým názorům.  Posledním bodem je pak positioning, díky němuž se strana 

či kandidát umístí na politickou mapu, která odpovídá výsledků šetření (Chytilek – Eibl 

– Matušková 2012: 166–167). 

 

Nástroje relevantní pro segmentaci, targeting a positioning jsou pro volební kampaň 

uváděny v následujících bodech: 

1) Analýza umístění na trhu: Je nutné, aby strana znala způsob, jakým ji voliči 

vnímají. Musí zohlednit i fakt, že situace se v různých geografických celcích může 

lišit. 

2) Stanovení cíle: Strana musí mít zcela jasno v tom, s jakými tématy chce vyrazit 

do volebního boje. Je nutné znát témata, na která voliči slyší. 

3) Strategické zhodnocení: Je potřeba vědět s jakou skupinou voličů má strana 

primárně komunikovat. Pomocí průzkumů veřejného mínění a kvantitativních 

přístupů zjistit jakými tématy oslovit skupiny voličů z různých stranou 

vytipovaných segmentů. 

4) Zavádění strategie: Stratégové musí využít všechny prostředky ke správnému 

zacílení na voliče a předat jim to pravé stranické sdělení. 

5) Mapování výsledků a kontrola: Průběžně zjišťovat, zda bylo zacílení efektivní a 

popřípadě kampaň upravit, či v ní pokračovat (Chytilek – Eibl – Matušková 2012: 

167).   

 

1.8 Volební strategie kampaně 

Podle mnoha amerických konzultantů je nejdůležitějším prvkem volební kampaně 

politických stran právě strategie. Strategie neboli plán, který nám říká, jak dosáhnout 

stanovených cílů a jak efektivně využívat finančních a lidských zdrojů. Komplexnímu 

plánu, který zahrnuje všechny oblasti, však předchází rozhodnutí nějakého politika či 

strany kandidovat. Nejprve musí být objevena jasná vize nebo dlouhodobý politický cíl, 

který se pak za pomoci kampaně začne realizovat. Volební kampaň je složitý a specifický 

proces, který je odlišně vnímán jak voliči, tak i kandidáty, politickými oponenty či 

volebními manažery. Samotná kampaň je považována za pevně časově ohraničený úsek. 
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Během této vymezené doby se politické strany a jejich představitelé snaží oslovit co 

největší počet voličů, aby jim pomohli zvítězit ve volební soutěži (Pavlová – Matušková 

2012: 152).  

 

Mezi strategií volební a válečnou je určitá podobnost, stejně jako mezi světem byznysu a 

politiky. Tento fakt nám načrtává přibližné kontury toho, na jakých principech volební 

strategie stojí. Jaká je tedy přesná definice volební strategie a co všechno zahrnuje? 

„Volební strategie je plán, který politická strana nebo kandidát potřebuje předtím, než se 

pustí do volební kampaně. Tento plán kandidátovi či straně říká, JAK dosáhne svého cíle“ 

(Pavlová – Matušková 2012: 153). Součástí strategie je i taktika, která představuje přímo 

realizaci strategického plánování, avšak často bývá zaměňována se strategií. „Taktika 

volební kampaně je soubor konkrétních metod, které strana používá, aby dosáhla svého 

cíle“ (Pavlová – Matušková 2012: 155).  

 

Ve volební strategii existuje spoustu aspektů, které kampaň učiní efektivní nebo 

neefektivní. Důležitým krokem je například správné načasování jednotlivých kroků, tedy 

nepřijít s něčím příliš brzy nebo příliš pozdě. Podstatné je také složení týmu, který 

kampaň vytváří, jeho velikost a pravomoci. Nutné je také určit toho, kdo bude odpovědný 

za to činit jednotlivá strategická rozhodnutí. V dnešní době je logické, že pro 

profesionální volební strategii je nutné zvládnutí nových technologií, což umožní 

rychlejší zacílení na voliče se sdělením „ušitým“ jim přímo na míru. Komunikační a 

mediální strategie by měla být jádrem předvolebního strategického plánu. Je tedy nutné 

předem vytvořit jasné a srozumitelné volební sdělení, po kterém následuje volba 

komunikačních kanálů. Tedy jaké se budou používat a v jaké míře (Pavlová – Matušková 

2012: 155). 

 

Hned v počátcích vytváření strategie je podstatné a nutné vyjasnit si, kdo bude úhlavním 

nepřítelem dané strany či kandidáta, ale také mít předem jasno v tom, s kým se v případě 

úspěchu bude jednat po volbách o koalici. Poslední podstatnou složkou je stanovení 

rozpočtu a managementu získávání financí. Ve strategiích volebních kampaní se 

vyskytují elementy o různých hodnotách, proto níže určíme, co by mělo být základem 

strategie: 
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1) analýza sil a slabých míst strany či kandidáta, jež by se měla ptát na tyto otázky: 

a) „Co je náš cíl? Jaké jsou naše dílčí cíle? 

b) Jak jsme si vedli v minulých volbách? 

c) Koho jsme oslovili / koho jsme neoslovili / kde byl výsledek těsný? 

d) Jaký je náš volební program? Která témata můžeme v kampani využít“ 

(Pavlová – Matušková 2012: 155)? 

 

2) Analýza prostředí, ve kterém kandidát či strana kandiduje: 

a) „Jak se chová volební systém, ve kterém kandidujeme? 

b) Jaké jsou zákony upravující proces voleb (legislativa)? 

c) Kdo je naše konkurence a jak si vedla v minulých volbách? 

d) Jaké skupiny či jedinci jsou nám nakloněni“ (Pavlová – Matušková 2012: 

156)? 

Na takových základech lze později vystavět či připravit plán volební kampaně. Strana či 

kandidát si pak v rámci strategického plánu určí konkrétní taktiku. Oblasti, ve kterých je 

nutné zpracovat konkrétní taktiky, jsou například komunikační a mediální strategie. Tato 

taktika se zaměřuje na škálu prostředků, kterými kandidát či strana komunikuje s voliči. 

Pomocí komunikačních prostředku se kandidující snaží elektorátu představit své hlavní 

sdělení a oslovit tak potenciální voliče. Velkou roli v této oblasti hraje i vizuální stránka 

kampaně a celková image ať už strany či kandidáta. 

 

Další oblastí je personální strategie, která nám ukazuje, že v personálním složení týmu 

volební kampaně hraje největší roli kandidát nebo lídr politické strany. Kandidát je ovšem 

pouze jakýmsi srdcem kampaně, musí totiž svou důvěru vložit v manažera kampaně, 

který je považován za mozek strategie kampaně a volební kampaně samotné. Na konec 

přichází na řadu ideologická strategie, která zahrnuje jak volební program, tak způsob, 

jakým se vybrané části programu využijí k propagaci strany a rozšíření mezi cílovou 

skupinu voličů. Je nutné brát v potaz i fakt, že k celému procesu sestavování volební 

strategie a kampaně je nutné zaměřit se i na management získávání financí a stanovení 

rozpočtu. Volební strategii totiž uvede do chodu jen důsledné naplánování výdajů a 

efektivní získávání financí (Pavlová – Matušková 2012: 157). Po vymezení volební 

strategie se strana může posunout k samotné volební kampani, což je zákonem vymezená 
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doba, kdy se politické strany soustředí na to, aby představily sama sebe, lídra, kandidáty 

a hlavní programové hodnoty voličům (Pavlová – Matušková 2012: 159). 

 

 

1.9 Negativní kampaň 

V souvislosti s profesionalizací politické komunikace se do hry dostává i negativní 

kampaň. Negativní kampaně fungují po dobu delší než jedné dekády, jako nedílná součást 

předvolebního klání i přes často odmítavý postoj veřejnosti. V takovém druhu kampaně 

se tedy jedná o to, že strany a političtí aktéři investují poměrně velké množství zdrojů do 

kampaně, která je vykládána jako negativní komunikace nebo kritika politických soupeřů. 

Negativní politická reklama je často spojována se lží, urážkami nebo s oslabováním 

volebních demokratických principů (Hrbková 2012: 195). 

 

Tím hlavním pro definiční kritérium negativní kampaně je zaměření obsahu reklamy či 

sdělení politické komunikace na politického soupeře. Kampaň se tedy nesoustředí na 

svého kandidáta a jeho kvality, ale na oponenta a jeho nedostatky, na nedokonalosti v jeho 

programu, politických výsledcích, charakteru apod. Nejedná se však o klamné a neférové 

snahy o manipulaci veřejnosti, ale o kritiku soupeře a zviditelnění jeho slabých stránek. 

Tvůrci negativní kampaně tak využívají několik prvků, které se staly pro negativní 

politická sdělení charakteristická. Jsou to emoce, na něž se u voličů často apeluje. 

K tomuto účelu jsou využity zejména vhodně zvolené vizuální prvky, hudba, slova nebo 

symboly. Nejčastěji se setkáme o snahu vyvolat strach nebo upozornění na potenciální 

hrozbu. Tyto emocionální apely pak oslabují původní postoje voliče a nutí ho k dalšímu 

přehodnocování (Hrbková 2012: 202). S vlivem na emoce souvisí i vizualizace, kterou 

negativní reklama využívá. V tomto případě je potřeba zachytit soupeře v co nejhorším 

světle. Nelichotivé záběry či fotografie jsou v krásném kontrastu s uhlazenou prezentací 

kandidáta. Je ale nutné, aby negativní informace nešířil sám kandidát. Přítomnost 

kandidáta je žádána jen v pozitivních sdělení, avšak v negativní reklamě není dobré 

spojovat tvář kandidáta s kritikou oponentů. Taková kritika by pak měla být 

zprostředkována anonymním hlasatelem. Aby útočná reklama nebyla vnímána jako 

negativní, to pak zajistí humor. Veřejnost většinou zaujme, pokud je problematická 

záležitost kritizována neotřelým způsobem. Za poslední nutný prvek v negativní kampani 

je považovaná citace soupeře. Použití slov soupeře proti jemu samotnému je oblíbenou a 
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hojně používanou diskreditační technikou oponentů (Hrbková 2012: 203). 

 

O vlivu negativní reklamy na volební participaci se vedou v odborných kruzích dlouhé 

diskuze. Na jedné straně stojí zastánci hypotézy o demobilizačních účincích negativní 

kampaně a na straně druhé pak zastánci toho, že negativní reklama může vést k mobilizaci 

voličů a má na ně stimulační účinky. „V současnosti lze konstatovat, že studie, které 

potvrzují mobilizační účinky negativních kampaní, mírně převažují nad proudem 

dokazujícím opak“ (Lebedová 2013: 137). 
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5 ANO 2011 

Jednou z hlavních příčin vzniku nových politických stran v České republice je 

neuspokojivý stav zavedených politických stran. Tyto nové strany jsou tak následkem 

polistopadového stranického uspořádání. To se začalo hroutit během dvou období voleb 

prvního řádu, tedy v letech 2010 a 2013. Nové strany či hnutí si v těchto letech získaly 

značnou voličskou podporu (Klíma 2015: 55–56). Mezi tyto nové subjekty patří i hnutí 

ANO 2011, jež v této práci podrobím již v úvodu zmíněné analýze. 

 

1.10 Vznik a vývoj 

Za jakousi předzvěst vzniku hnutí ANO 20114 se dá považovat návštěva Andreje Babiše 

v zábavné noční show Jana Krause, vysílané v České televizi koncem září 2011. Dvacet 

minut tohoto pořadu se změnilo v permanentní kritiku politických poměrů v České 

republice. Důležitý moment nastal ve chvíli, kdy Babiš představil iniciativu nazvanou 

„Občanské fórum proti korupci, nekompetentnosti politiků a za vymahatelnost práva“. 

Dále uvedl email, na který mu sympatizanti mají psát své stížnosti a podněty ke zlepšení 

(Kopeček 2018: 93–94). Zanedlouho po odvysílání pořadu se uvnitř zárodku nově 

vznikajícího uskupení Babiš rozhodl o změně názvu, a to na Akce nespokojených občanů 

pod zkratkou, dalo by se říci i značkou, ANO 2011 (Kubátová 2012). 

 

Tou dobou druhý nejbohatší Čech v zemi na sebe přitáhl obrovskou mediální pozornost, 

kterou vyvolaly jeho ostré výroky, které souzněly s nespokojenou náladou veřejnosti. 

Společnost sužovala hospodářská recese a nedůvěra k vládnutí kabinetu vedeného Petrem 

Nečasem. Tato vláda permanentně řešila vnitřní spory v souvislosti se stranou Věci 

veřejné a skandály, které nakonec završil případ Jany Nagyové. Tyto okolnosti jasně 

pomohly prezentaci osobnosti Andreje Babiše a jeho formace ANO v české společnosti. 

Otázkou ale je, co bylo hlavním důvodem pro vstup podnikatele Babiše do politiky? 

Babiše velmi zaujal vstup strany Věci veřejné do politiky v roce 2010. Tehdy úspěch 

strany ve volbách okomentoval slovy: „Vypadá to, že se poměrně rychle dá v Česku 

vybudovat úspěšná strana“ (Pergler 2014: 131). Takový inspirující úkaz, jako byla vládní 

koalice se zcela novou politickou stranou, by se podnikateli hodila v případě, že by jeho 

                                                           
4 Dále v textu už jen zkrácený název ANO. 
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hlavní motivací pro založení strany byl strach z ohrožení jeho ekonomických aktivit. 

 

Pro Babišův podnikatelský vzestup byl totiž významný lobbing mezi politiky, kdy 

udržoval a využíval úzké vazby jak se členy sociálních demokratů, tak členy ODS. Tyto 

kontakty s politickými představiteli byly pro Babiše velmi důležité, zejména pro vstřícná 

politická rozhodnutí, ať už to bylo kvůli zavádění státní podpory biopaliv, které Agrofert5 

vyráběl, nebo kvůli vlastnímu prodeji daného podniku. Koncem roku 2009 však začala 

politická opora šéfa Agrofertu značně slábnout. V tento moment tedy musel začít Babiš 

jednat, a tím byl projekt ANO. Faktem ale je, že mohl pokračovat ve své dosavadní 

strategii a začít hledat nové vlivné politické přátele. Zde přichází na řadu další důvod jeho 

motivace vstoupit do politiky, a tím je osobní ponížení, které musel zažívat při 

vyjednávání s jednotlivými politiky. Pomáhat svým podnikům a chránit je pomocí 

vstoupení do politiky není ničím výjimečným. Ironická je na tomto počínaní skutečnost, 

kdy se do čela politického boje proti korupci postavil podnikatel, který zbohatl pomocí 

úzkých vztahů s politiky, jež při zakládání ANO ostře kritizoval a tvrdil o sobě, že je 

manažerem a nikdy nebude politikem (Kopeček 2018: 96). 

 

Představení nového hnutí proběhlo pomocí Výzvy ANO 2011 (Babiš 2011), kterou Babiš 

adresoval veřejnosti jako osobní výzvu a svou formaci představovala jako hnutí 

nespokojených lidí. V této výzvě už hovoří o možné transformaci hnutí na politickou 

stranu a kandidaturu v parlamentních volbách. Dále hlásá, že veškeré náklady, spojené 

s hnutím ANO, bude financovat ze svých příjmů, což se nakonec opravdu stalo. Sám 

Babiš a jeho firmy byly jedinými velkými podporovateli ANO v době jeho vzniku a 

teprve až před volbami roku 2013 se okruh sponzorů začal rozrůstat i o jiné donory 

(Kopeček 2018: 97). 

 

V říjnu 2011 bylo nejprve založeno občanské sdružení, pro které ale bylo nemožné 

kandidovat v parlamentních volbách. Proto v květnu 2012 proběhla transformace na 

politické hnutí ANO. Logicky bylo vybráno hnutí, jako právní forma nutná pro 

kandidaturu, jelikož to lépe souznělo s protistranickou rétorikou Babiše a jeho 

uskupením. Původní zkratka, tedy ANO 2011, byla použita jako nový název a následně 

                                                           
5 V té době byl vlastníkem holdingu Agrofert podnikatel Andrej Babiš (Kopeček 2018: 95). 
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byly registrovány i další ochranné známky ANO, jako například stranické logo nebo 

slogan pro volby 2013 „ANO, bude líp“ (Štický 2017). Začátkem srpna 2012 se pak Babiš 

nechal na ustavujícím sněmu ANO zvolit předsedou. Následovala už jen akce vedená 

najatými volebními experty, kteří vedli mediální trénink lídra Babiše a snažili se o zvýšení 

jeho veřejné známosti, protože ještě v létě 2013 velká část české společnosti Babiše 

neznala. Tato neznámost ale nebyla v pozdější době vůbec na škodu, jelikož ho díky tomu 

lidé nespojovali s žádným skandálem ani ovlivňováním politiky ze zákulisí (Mlejnek 

2015: 104). 

 

1.11 Struktura strany a personalizace 

Co se týče organizačního či personálního uskupení hnutí, tak v počátcích vzniku ANO, 

tedy na podzim 2011, tuto formaci vedla malá skupina lidí, která se v pražské centrále 

Agrofertu pohybovala v bezprostřední blízkosti Babiše. Tito lidé se starali o 

personalistiku, lídrovy projevy a tisková prohlášení. Administrativu, účetnictví a ostatní 

základní činnosti nezbytné pro běžnou existenci strany ponechal Andrej Babiš v holdingu 

(Stauber 2015: 147). Územní struktury ANO, vznikající v jednotlivých regionech, našly 

své zázemí a kanceláře tak, že si pronajaly prostory místních firem Agrofertu. Při 

vytváření územních struktur měli hlavní roli vybraní koordinátoři, kteří se zároveň stali 

prvními členy hnutí. Celá formace se snažila převzít firemní metody při řízení hnutí i při 

výběru vhodných členů. To se následně promítlo i při výběru již zmíněných koordinátorů. 

Pro jejich přijetí do hnutí byly aplikovány obvyklé personalistické postupy včetně 

vstupního psychologického testu, což je pro politickou stranu, při rekrutaci kádrů, velmi 

netypické.  Tehdejší manažer strany, Richard Brabec, v létě 2012 prohlásil: „Musíme je 

dobře prověřovat, protože některé přitahují peníze pana Babiše a další to zase vidí jako 

výtah k moci“ (Kopeček 2018: 100). Tyto psychotesty ale nezabránily nežádoucímu 

chování některých členů v regionálních strukturách. Motivace a důvod těchto lidí jít do 

politiky byl různorodý. Někdy to byli pouze lidé, které oslovila Babišova výzva, či osoby, 

které jen chtěly rozšířit své možnosti vstupem do politiky. Jinak ale neměli žádnou 

předchozí vazbu ani na podnikatele, ani na Agrofert. Členy se pak stali i lidé, kteří 

v zapojení do projektu sledovali hlavně příležitost, jak uplatnit vlastní idealistické 

představy o politické a společenské změně Česka.  Už na ustavujícím sněmu roku 2012 

se objevil menší rozkol mezi úzkým vedením hnutí a regionálními koordinátory 
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rozmanitých vizí a názorů. Na sněmu nakonec uspěli Babišem navrhovaní 

místopředsedové, tedy Jaroslav Faltýnek (člen představenstva holdingu) a Radka Maxová 

(manažerka jakosti Kosteleckých uzenin), ale už neprošla jím navrhovaná kandidátka na 

senátorku. Ukázalo se, že jednotlivé územní struktury řízené z Agrofertu nezaručují hnutí 

ANO naprostou loajalitu (Chytilek 2018: 100). Babiš se přesvědčil o tom, že se mu začíná 

vymykat z ruky kontrola situace v hnutí na březnovém sněmu 2013, kde výsledek voleb 

vedení nedopadl dle jeho představ. On sám byl sice opět hladce potvrzen ve vedoucí 

funkci, ale místopředsednické pozice obsadili vesměs předsedové a předsedkyně 

krajských organizací, kteří byli nespojeni s Agrofertem. Pouze pátou místopředsednickou 

pozici obsadila Babišem prosazovaná Věra Jourová, naopak předsedova opora, Jaroslav 

Faltýnek, ve volbě neuspěl. Faltýnek se pak díky Babišově tlaku stal alespoň členem 

předsednictva, které patří do širšího vedení strany, které je tvořeno místopředsedy a 

několika dalšími sněmem volenými lidmi (Dostál 2014). 

 

Konflikt s místopředsedy následoval zanedlouho po sněmu, ti se snažili získat vliv na 

řízení hnutí. Pro Babiše to bylo absolutně nemyslitelné hlavně v důležitých věcech, jako 

byl chod masivní kampaně či přístup ke stranickému účetnictví. Významnost jeho 

osobnosti v rozhodování zdůrazňoval slovy: „Já platím, já rozhoduji“ (Koděra 2013). 

S tím se ale většina místopředsedů nedokázala smířit kvůli představě, že už to nejsou 

„peníze Babiše“, ale celého hnutí, jak se nechal slyšet bývalý místopředseda Jan Hammr 

(Chytilek 2018: 101). Babiš měl však proti místopředsedům výhodu kontroly stranické 

centrály ANO, kde byla i většina jeho stoupenců v předsednictvu. Za zmínku také stojí 

stanovy hnutí ANO z roku 2013, které koncentrovaly většinu moci do Babišových rukou 

a umožnily mu jednat samostatně ve všech záležitostech (Stanovy ANO 2013, článek 10). 

Na sněmu v březnu 2013 se objevila snaha o posílení pravomocí krajských organizací na 

úkor předsedů. Tento návrh neuspěl a spor byl po několika týdnech ukončen rezignací 

čtyř místopředsedů z celkových pěti a jejich odchodem ze strany. Jedinou ve funkci 

místopředsedkyně zůstala Věra Jourová. Nástupci rezignujících místopředsedů v čele 

krajských organizací už preferovali vůči vedení strany loajalitu. Po vnitrostranickém 

konfliktu nevyvinuté územní struktury ještě více oslabily a spousta územních organizací 

ANO tak rychle zanikla (Kopeček 2018 101–102). 
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Pro představu, jak Andrej Babiš chápe fungování jeho hnutí ANO, je dobré představit 

jeho reakci na stížnosti rezignujících místopředsedů, která byla zveřejněna na stranickém 

webu. „Pokud bychom se jako politici měli dohadovat, kdo na billboardech bude a co na 

ně napíšeme, nedostali bychom se nikam. Politika je věcí politiků, profesionální práci 

mají dělat profesionálové. My můžeme kampani jedině pomoci, proto jsem vyzval všechny 

krajské předsedy, aby navrhli místa, kam bychom billboardy mohli umístit“ (Babiš 2013). 

Jeho slova tak dobře ukazují jednoznačnou orientaci hnutí na volebně-profesionální 

strategii a chápání ANO jako prodejce politického zboží. Pro podnikatele se stala politika 

další sférou na trhu, na kterou chtěl proniknout, proto členy ANO chápal jen jako sloužící 

personál, od kterého ale nepotřebuje, aby mu bránil v úspěšném získání zákazníků, tedy 

voličů (Kopeček 2018: 101). 

 

Celkové rozhodování ve straně bylo až do předčasných voleb 2013 velmi hektické a 

charakteristické pro něj byla improvizace a neformálnost. Rychlá kampaň totiž 

vyžadovala operativní rozhodování. Mohlo by se zdát, že problémem budou i neobsazené 

funkce místopředsedů po již zmiňované rezignaci. Nakonec na svůj post rezignovala 

v říjnu 2014 i místopředsedkyně Jourová, avšak Babiš obsazení těchto pozic nepovažoval 

za důležité6, a proto je nechal až do začátku roku 2015 neobsazené. Právě zde se začíná 

projevovat velmi silná role lídra hnutí, která se i nadále bude posilovat. Přes spor s ČSSD 

ve vládě roku 2016, přes kauzu Čapí hnízdo, „Lex Babiš“ a konečné odvolání Andreje 

Babiše z vlády se zdálo, že hnutí bude pro voliče mnohem méně atraktivnější, než v roce 

2013. I přesto byl Babiš v průběhu voleb 2017 jedním z nejpopulárnějších politiků 

(CVVM 2017). ANO pak v říjnu 2017 suverénně vyhrálo volby. Velkou překážkou při 

sestavování nové vlády se však ukázalo Babišovo trestní stahání v kauze Čapí hnízdo. 

Lídr strany ale získal nový poslanecký mandát a s tím i obnovenou imunitu, nicméně jeho 

i Faltýnka vydala poslanecká sněmovna znovu k trestnímu stíhání. Strany ve vládě byly 

ochotny účastnit se koaličního vyjednávání pod podmínkou, že Babiš nebude v čele 

vlády. V ANO však tento návrh nenašel podporu, což jen potvrdilo klíčovost lídra v hnutí. 

Ve všech krizích, které se kolem Babiše objevily, za ním ANO pevně stálo, jako za svým 

lídrem. Lídr je ústředním bodem celého systému ANO a není zvykem, aby se v hnutí 

objevovaly větší projevy nesouhlasu mezi jednotlivými členy. Všichni v ANO stojí za 

                                                           
6 Pozice, které jsou po lídrovi formálně nejdůležitější stranickou pozicí (Kopeček 2018: 112). 
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svým lídrem disciplinovaně a pevně jako skála. Jedním z důvodů, proč je soudržnost 

v ANO tak silná, jsou stranické procedury a rozhodovací mechanismy. Druhým důvodem 

je však specifická kultura ve straně, která se v průběhu formování a fungování strany 

vytvořila (Kopeček 2018: 112). 

 

Pro každou politickou stranu je velmi důležitý správný výběr kandidátů do 

zastupitelských funkcí. I zde se projevila klíčová role Babiše jakožto lídra při sestavování 

kandidátek do sněmovních voleb 2013, kdy měl zásadní slovo při obsazování prvních 

míst kandidátek hlavně sám Babiš. Zbytek kandidátek pak tvoří většinou najatí volební 

experti a členi předsednictva. Při výběru těch nejlepších kandidátů byl kladen důraz 

zejména na co nejatraktivnější nabídku pro voliče. Podobně neformálně postupoval Babiš 

jak při nominacích ministrů do Sobotkovi vlády (2013), tak do jeho menšinové vlády 

v létě 2018. Předseda ANO však nepovažuje za podstatnou věc to, aby nominovaní 

členové vlády byli či nebyli členy hnutí. Všechny kandidáty za ANO však nejdříve 

důkladně prověří hlavní manažerka strany. Tým, který vede, nejprve zjistí z veřejně 

dostupných zdrojů vše o kandidátově minulosti, poté následují osobní pohovory. Mezi 

novými členy ANO ale často po celé republice, zejména v krajských organizacích, 

vypukaly neshody, osobní i názorové konflikty. Straničtí představitelé začali často 

odmítat pokyny z centrály ANO a řídit se jimi. Vedení ANO tak při řešení těchto 

konfliktů využilo vylučování členů, rušení místních a někdy i oblastních (okresních) 

organizací dokonce i ve velkých městech. 

 

Kromě poškozené image to stranu stálo i důležité lokální pozice, jako například v Liberci, 

kde kvůli zrušení tamní stranické organizace ztratilo ANO post primátora, který byl i 

šéfem krajské organizace. Tyto negativní zkušenosti vedly k úpravám stanov, které měly 

zavést účinnější nástroje pro zasahování do kandidátek a kontrolu chodu strany. Nakonec 

byly rozšířeny pravomoci vedení strany na sněmu v březnu 2015. Doposud měl Výbor, 

tedy širší orgán stranického vedení (tvořený členy předsednictva a předsedy krajských 

organizací), pravomoc schvalovat kandidátní listiny. Nově však přibylo právo škrtat a 

měnit pořadí kandidátů ve všech volbách do veřejných funkcí. Užší vedení strany, tedy 

Předsednictvo (tvořené předsedou, místopředsedy a několika sněmem volenými členy), 

získalo s novými stanovami možnost nominovat kandidáty do všech volených veřejných 
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funkcí (Stanovy ANO 2015). Podle Kopečka (2018: 115) pak obě změny umožnily 

neomezeně zasahovat do podoby kandidátek. Vedení ANO tak zavedlo něco jako silné 

bezpečnostní pojistky do stanov, aby mohlo lépe kontrolovat stranické kandidátky. 

 

Změn ve stanovách se dočkaly i krajské organizace, kde došlo k precizaci potvrzování 

předsedů těchto struktur. Předsednictvo ANO musí po zvolení kandidáta krajským 

sněmem potvrdit post předsedy v krajské organizaci. Dosavadní stanovy zřejmě počítaly 

s omezením autonomie krajských organizací, avšak je tak přesně neformulovaly. Toto 

právo veta, které má vedení ANO, je jen další pojistkou, aby se do čela krajské organizace 

nedostal někdo mediálně, morálně či jinak závadný. Krajské organizace jsou tedy pod 

plnou kontrolou centrálního vedení ANO (Kopeček 2018: 115). Že má v hnutí hlavní 

slovo vedení a zejména pak lídr ANO se dobře ukázalo na březnovém sněmu 2015, který 

připomínal spíše firemní schůzi s dominantním akcionářem nežli sněm politické strany. 

Babiš byl jediným kandidátem na předsedu strany, který v tajné volbě obdržel všechny 

hlasy, a volba dalších předsedů se řídila hlavně názorem předsedy, který před tím veřejně 

oznámil, že by si přál, aby Faltýnek byl prvním místopředsedou. Tak se také stalo, jelikož 

ostatní kandidáti se vzdali své kandidatury. Volba řadových místopředsedů dopadla 

podobně a sněm proběhl oproti dvěma předchozím sněmům v poklidu a téměř bez 

diskuze. Tento sněm je jakýmsi bodovým zlomem v modelu řízení strany, jelikož do té 

doby bylo ANO řízeno spíše neformálně a na základě blízkosti k lídrovi. S novými 

stanovami ale došlo k významně určovanému modelu, založenému na oficiálních 

stranických pozicích (Stanovy 2015). Pro stranu to znamenalo větší přehlednost 

v rozhodování a větší stabilitu, ale ve skutečnosti to nezměnilo nic na ústředním významu 

lídra a silné centralizovanosti politického hnutí (Kopeček 2018: 116). 

 

Překvapivě sněm v roce 2017 přinesl vytvoření dalšího orgánu strany, tedy grémia, které 

je tvořeno předsedou a místopředsedy. Tento orgán vznikl zejména pro operativnější 

řízení strany, a ještě byla do stanov přidána další bezpečnostní pojistka. Předseda získal 

stejnou pravomoc jako předsednictvo, a to škrtat a volně zasahovat do kandidátek 

(Stanovy 2017). Pojistky, které doplnily stanovy, tedy zajistily lídrovi a vedení strany 

efektivní kontrolu nad výběrem kandidátů, kteří mají ANO reprezentovat. Ve struktuře 

strany je tak jasně znát, že tento politický projekt je veden podobným způsobem, jakým 
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funguje firma. Strana tedy funguje jako firma, což by Babiš rád promítl i do vedení země, 

tedy řídit stát jako firmu (Kopeček 2018: 118). 

 

V soudržnosti ANO hraje velkou roli ale i exkluzivní členství. Koncem roku 2017 mělo 

hnutí asi jen 3 tisíce členů, a to i přes obrovský zájem o vstup do strany, který byl ještě 

před volbami roku 2013 kolem sedmi tisíc zájemců (Chytilek 2018: 118). Pokud se někdo 

chce stát členem ANO, pak stanovy říkají, že musí souhlasit se stanovami, ale i s 

Morálním kodexem strany. K tomuto Morálnímu kodexu se zavazují všichni členové 

hnutí na jakékoliv úrovni, a to včetně reprezentantů ANO v Parlamentu. Kodex obsahuje 

jedenáct pravidel, některé z těchto bodů kodexu ale byly od dob jeho vzniku upraveny. 

Žadatel podepisuje, že při svém jednání bude respektovat veřejný zájem a při výkonu 

svého mandátu nebude docházet k upřednostňování osobního zájmu a za své jednání je 

plně odpovědný. Představitel hnutí je povinen hájit a prosazovat programové cíle ANO 

před volbami, ale i po jeho zvolení. V případě jakéhokoliv střetu zájmu je reprezentant 

povinen situaci co nejrychleji vyřešit. Každý člen hnutí se zavazuje k vedení boje proti 

korupci a klientelismu. Informace, které získává v průběhu veřejného působení, nesmí 

využít pro svůj vlastní zájem ani pro zájem třetích osob. Články sedm a osm zavazují 

reprezentanta k povinnosti sdělit veřejnosti přesné a pravdivé informace, týkající se jeho 

činnosti, informace o majetku a také osobní údaje, související s výkonem mandátu. Tyto 

body se v obou verzích Morálního kodexu shodují (ANO 2017a). Změny můžeme 

pozorovat v bodech devět a deset. Ty se týkají stíhání či obžalování některého z 

představitelů. Verze platná od roku 2014 říkala, že reprezentant má požádat příslušný 

výbor v Parlamentu o návrh na své vydání při přestupkovém řízení či trestním stíhání 

proti své osobě. V případě, že by proti němu bylo zahájeno ono trestní stíhání, musel 

složit svůj mandát, funkci a členství v hnutí a okamžitě jej opustit. Nový kodex 

odsouhlasený na usnesení Výboru 23. ledna 2017 už výše zmíněné podmínky neobsahuje. 

Ke změnám došlo bez projednání na Celostátním sněmu a nová verze byla oficiálně 

publikována na webu hnutí v březnu 2017 (Idnes 2017a). Změny přinesly v kodexu 

povinnost pro členy rezignovat na všechny funkce, včetně členství až v případě, že je 

proti jejich osobě „podána obžaloba pro trestný čin nebo nedbalostní trestný čin, 

spáchaný v souvislosti a ve spojení s výkonem veřejné funkce“ (ČT24 2017). 
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K přihlášce7 o členství musí žadatel přiložit svůj životopis, prohlášení o beztrestnosti, 

bezdlužnosti a výpis z rejstříku trestů. Nejprve musí oblastní předsednictvo schválit 

žadatelovu přihlášku a pak teprve začíná běžet půlroční čekatelská lhůta.  Až po uplynutí 

této lhůty členství potvrzuje předsednictvo ANO. Dlouhá čekatelská lhůta je také určitým 

druhem bezpečnostní pojistky, aby se do strany nedostali nežádaní či neznámí lidé. Tato 

lhůta jde zkrátit, nebo je možné ji zcela odpustit, a to lidem, kteří jsou pro ANO 

z nějakého důvodu důležití. Stanovy ANO však vyžadují ještě jednu pojistku, a to 

takovou, že člen ANO je povinný straně oznámit, že je proti němu vedeno jakékoli řízení, 

zejména přestupkové, exekuční či trestní. Tento kontrolní mechanismus nemá u jiných 

českých politických stran obdoby (Kopeček – Svačinová 2015: 178–211). 

 

Pro ty, co jsou členy, ale i poslanci má hnutí ANO další kodex, tentokrát Etický kodex 

poslance politického hnutí ANO 2011. Tento dokument, jako jediný v hnutí ANO, dosud 

nezaznamenal žádné změny. Dokument je dobrovolně podepsán každým poslancem a ten 

tak prokáže svoji loajálnost k organizaci. Tímto kodexem si hnutí zajišťuje jednotnost ve 

vystupování svých reprezentantů (Lidovky 2017). Dokument obsahuje obecně platné 

body, jako je princip svědomitosti a ochrany veřejného zájmu při výkonu mandátu, 

otevřenost při poskytování informací o činnosti, úcta a odpovědnost k dobrému jménu 

sněmovny. Poslanec ANO nesmí uzavírat smlouvy s osobami sobě blízkými, ani tyto 

osoby nikomu navrhovat. Poslanec má odpovědnost vůči politickému programu hnutí 

ANO za dodržení závazku, že v průběhu jednoho volebního období neopustí tento klub. 

Svojí účastí v klubu se poslanec zavazuje k poskytnutí měsíčního příspěvku ze svých 

výdajů ve výší 7 000 korun na administrativní a odborné práce a na činnost poradců 

celého klubu. Na dodržování těchto pravidel dohlíží vedení klubu. V případě, že poslanec 

pravidla poruší je nucen zaplatit sankci. Tato pokuta sahá až do výše jednoho měsíčního 

platu a je celá věnovaná na dobročinné účely. 

 

 

1.12 Program 2013 a 2017 

V době vyhlášení předčasných voleb v roce 2013 ještě ANO nemělo sestavený rozsáhlejší 

program. Volební program měl jen heslovité teze, které čerpaly zejména z Babišových 

                                                           
7 Viz příloha č. 1. 
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výroků a prohlášení. ANO dokonce představilo svůj program jako poslední z předních 

kandidujících stran, bylo to přesně 22. září, tedy měsíc a pár dní před samotnými volbami 

(Eibl 2014: 26). Body programu tedy byly sestavovány velmi narychlo a dokončení 

volebního programu zajistili najatí volební experti. Program byl lehce zmatečný, což se 

dá přičíst spěchu při tvorbě tohoto dokumentu, avšak u některých zveřejněných bodů se 

ukázalo, že by se s nimi voliči nemuseli ztotožnit (Kopeček 2018: 130). Finální verze 

programu nakonec vznikla na základě průzkumů mezi voliči a na základě jejich názorů 

se program upravoval (Eibl 2014: 27). Smyslem úprav do poslední chvíle bylo podle 

Babiše nabídnout voliči to, co chce. Voliči tak byli bráni čistě jen jako konzumenti. 

Program sliboval například řízení státu jako firmy, což některé voliče vyděsilo, a proto 

byl tento slogan později upraven a používala se opatrnější slova typu stát, který bude 

štíhlý, levný a bude dobře sloužit občanům (Kopeček 2018: 130). Program ANO byl 

zároveň tím, který užíval nadpoloviční většinu valenčních témat oproti ostatním 

etablovaným stranám. Hnutí ANO kromě témat, která jsou pro naprostou většinu stran 

společná, často zmiňovalo i EU v souvislosti s čerpáním dotací. Dále se hodně soustředilo 

na témata, týkající se práce a zaměstnanosti, následně i sociálního systému a 

zdravotnictví. Klíčová slova programu pak byla například podpora, daň, zajistit, DPH, 

naše, český a rozvíjet (Eibl 2014: 37–38). Nadále bylo ANO v programu proti 

progresivnímu zdanění a pro zrušení superhrubé mzdy. Chtělo i nastavení DPH snížit na 

10 % a hledat v EU způsob, jak prosadit nulovou sazbu na léky, knihy, tiskoviny, dětské 

pleny a výživu. Co se týče sociálních dávek a nezaměstnanosti, pak hnutí podmiňuje 

vyplacení dávek tím, že člověk musí prokázat aktivní snahu o zapojení do pracovního 

procesu a dalšími podmínkami, jako třeba veřejně prospěšné práce. V sektoru 

zdravotnictví pak ANO nabízelo zrušení poplatků za recept a veškerých poplatků pro 

seniory. Programová část o školství zase odmítala zavedení školného. Naopak ANO 

nabízelo podporu tělesné a ekologické výuky. V oblasti sportu a kultury se hnutí 

distancovalo od financování či dotování profesionálních klubů nebo jednotlivců (Eibl 

2014: 39–50). 

 

Výrok Babiše o řízení státu jako firmy byl pro něj zřejmě důležitý, a proto došlo 

k upravení toho výroku pro program roku 2017. Nová verze nakonec hovořila o občanech 

jako o akcionářích a „skvělé rodinné firmě, která se jmenuje Česká republika“ (ANO 
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2017b). V programu tím ANO chtělo ukázat, že rodina drží pohromadě a podporuje i 

slabšího. Volební program ale celkově vycházel spíše z knihy „O čem sním, když 

náhodou spím“ (Babiš 2017). Z programu ale byly vypuštěny návrhy, které v některých 

pasážích knihy vyvolaly kritiku, jako bylo například zrušení krajů nebo Senátu. Celkově 

by se program dal popsat jako eklektický, jelikož tradiční modernizaci a boj proti korupci 

doplnila ještě digitalizace Česka. Program také cílil na konkrétní cílové skupiny, jimž 

nabízel snížení zdanění u řezaných květin, piva nebo domácí péče o seniory. Zavedení 

EET a boj proti daňovým únikům odpudil značnou část voličů z řad podnikatelů a 

živnostníků. Tuto mezeru bylo třeba vyplnit, a proto se strana rozhodla zacílit spíše na 

starší voliče a ty, kteří doposud volili levici. Program této skupině nabízel větší důraz na 

roli státu, a to nejen v duchu zvýšení efektivity a pořádku, ale i zvyšováním důchodů či 

státní garance zdravotní péče. Strategie ANO se tedy pružně přizpůsobila poptávce. 

Voličstvo hnutí se oproti minulým parlamentním volbám změnilo, ale pro stranu je 

především důležitý volební výsledek, který byl opět úspěšný (Kopeček 2018: 132). 

 

 

1.13 Marketingové strategie v parlamentních volbách 2013 a 2017 

Je všeobecně známo, že Andrej Babiš v roce 2013 nevedl ledajakou kampaň. Najal si 

agenturu Campaigns.cz, tedy Petra Topinku, Marka Prchala a Annu Matuškovou. Na 

jejich popud pak ANO začalo spolupracovat i s americkou agenturu Penn Schoen 

Berland8 (PSB)9. Babiš tedy vytvořil tým složený ze špiček ve svém oboru. Hlavním 

nástrojem kampaně se staly průzkumy voličských preferencí. Kvůli již dříve 

zmiňovanému vývoji v české politice se z „představovací kampaně“ stala čistě ostrá 

předvolební kampaň. Samozřejmě hnutí ANO předčasné volby překvapily, ale díky tomu, 

že už bylo v přípravách na předpokládané řádné volby 2014, tak měla strana připravený 

volební tým a pronajaté prostory pro veřejné vizuály (ANO mělo tou dobou pronajaté 

velké množství billboardů za velmi nízké ceny). Tým příliš nemusel zasahovat do 

strategie kampaně a do harmonogramu se jim hodila i plánovaná tour po republice, kde 

byli prezentováni regionální lídři a témata, ale většinu pozornosti na sebe vždycky strhl 

celorepublikový lídr (Králová – Komínek 2014: 149). Pro hnutí ANO byla před každými 

                                                           
8 Dále v textu už jen pod zkratkou PSB. 
9 Agentura v minulosti pracovala například pro Tonyho Blaira nebo Hillary Clintonovou (Králová – 

Komínek 2014: 149). 
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volbami kontaktní kampaň jedním z hlavních bodů. Přední kandidáti a členové ANO se 

pravidelně setkávají s voliči v městech celé ČR a snaží se jim vysvětlit, v čem jim mohou 

být jako poslanci prospěšní. Materiály z těchto setkání pak umí hnutí dobře využít k další 

propagaci na sociálních sítích (Severočeský Deník 2017). 

 

Jelikož bylo vše dost narychlo, tak kampaň neměla po celou dobu svého volebního 

manažera. Tuto pozici tedy zastával sám Babiš, jinak ale zbytek volebního týmu tvořili 

jen externí specialisté. Jak už bylo řečeno, ANO se od začátku řídilo rozsáhlými 

průzkumy veřejného mínění, testováním vizuálů či focus groups. Díky tomu si hnutí 

přesně určilo cílovou skupinu, na kterou se zaměřit a oslovit ji. Například slogan „Nejsme 

jako politici, makáme“ ale mířil čistě jen na občany, nespokojené se stávající politickou 

garniturou. ANO začalo celou republiku oblepovat i sloganem „Aby tu chtěly žít i naše 

děti“ a snažilo se rozhýbat kampaň i v jednotlivých krajích s pomocí zapojení 

dobrovolníků a sympatizantů, které strana pojmenovala „Parťáci“. Obrovský poprask ale 

způsobilo rozdávání koblih samotným Andrejem Babišem na mnoha místech České 

republiky. (Králová – Komínek 2014: 151–153). 

 

Kromě strategické i reálné připravenosti mělo ANO ještě jednu výhodu, čemuž se ostatní 

strany mohly jen těžko vyrovnat. Téměř neomezené finanční prostředky díky podnikateli, 

který byl i lídrem strany. Podle oficiálních údajů dalo ANO do kampaně v roce 2013 

celkem 111 milionů korun (Králíková 2014: 80). Pro kampaň byla velmi důležitá i 

otevřenost lídra inovacím a moderním způsobům komunikace s lidmi. Při dobovém 

boomu sociální sítě Facebook byl kladen velký důraz na Babišův profil, stejně jako na 

profily ostatních předních kandidátů ANO. Sociální sítě pak ukázaly velmi efektivní 

komunikaci směrem k voličům (Gregor – Macková 2014: 66–67). ANO dokonce 

z průzkumu zjistilo, že jeho cílová skupina se na sociálních sítích pohybuje mnohem 

častěji nežli jiné. Propagace se tedy zaměřila hlavně na Facebook a z 11 tisíc fanoušků 

bylo během dvou měsíců 68 tisíc.   Kromě lídra strany, kterého bylo potřeba dobře prodat, 

se musel zajistit i úspěch značce samotné, tedy hnutí ANO. Celý název strany zněl ANO 

2011, to ale podle Marka Prchala byl pro voliče moc dlouhý název a jeho opakováním 

v textu pak docházelo k dojmu, že volič čte návod k myčce na nádobí. Proto byl v dubnu 

2013 odstraněn z názvu rok 2011, ale jen pro veřejné používání. Formálně je ANO stále 
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zaregistrované i s původním rokem. Nový název byl výhodný pro práci, hlavně skvěle 

zapadal do sloganů a hlavním cílem bylo vtisknout značku veřejnosti do vědomí 

(Jankajová 2013). 

 

Kvůli znechucené náladě ve společnosti z předchozích kauz a pádu vlády bylo potřeba 

přijít s kontrastem proti „šedé“ náladě. Ideální se nakonec ukázalo použití Andreje Babiše 

na billboardech, který v bílé košili představoval čistotu a neposkvrněnost a vyhrnuté 

rukávy pak značily jeho ochotu „makat“. Podstatné pro úspěšnou kampaň bylo i získání 

významných osobností, jako byli Jaromír Jágr, Jan Kraus, Radim Jančura10, Roman 

Šebrle, Veronika Žilková nebo žokej Josef Váňa, kteří buď veřejně vyjádřili podporu 

Babišovi, nebo i figurovali v jeho kampani (Kopeček 2018: 104). 

 

V kampani pro rok 2017 pomohly neúmyslně politici z jiných stran. Vše začalo 

v polovině roku 2016, kdy nastal první velký konflikt mezi vládními stranami. Šlo o to, 

že ministr vnitra za ČSSD Milan Chovanec chtěl reorganizování speciálních policejních 

složek, včetně protikorupční jednotky. ANO se to hodilo jako dobré podhoubí pro 

následující kampaň a volby. ANO s návrhem ministra nesouhlasilo, protože reorganizaci 

policejních jednotek bralo jako příležitost pro politiky k ukončení boje proti 

korupčníkům. Babiš začal vyhrožovat odstoupením od koaliční smlouvy a opět tak mohl 

oživit svůj protikorupční apel. Znovu tak začalo Babišovo předvolební brojení a 

vymezování ANO vůči „tradičním stranám“ a „tradičním politikům“, a jak se ukázalo, 

toto negativní nálepkování se ve společnosti velmi ujalo (Basser 2016). Ještě větší 

zhoršení vztahů ve vládě nastalo, když ČSSD spolu s KDU-ČSL souhlasily s podporou 

změny zákona ve věcech střetu zájmů. Nový zákon měl omezit podnikatelské aktivity 

členů vlády. Bylo zcela jasné, na koho přesně změna mířila, a proto začala být nazývána 

Lex Babiš. Na veřejnosti se pak Babiš prezentoval jako „chyba v systému“, kterou chtějí 

již zmínění tradiční politici vytlačit (Koutník 2016). 

 

V květnu 2017 pak konflikty eskalovaly v Babišovo odvolání z vlády, který obvinění 

proti sobě označoval za „účelovku“ a pokračování „tradičních politiků“ vytlačit ho 

                                                           
10 Majitel Student Agency na jehož linkách žlutých autobusů se vysílal volební spot ANO (Králová – 

Komínek 2014: 153). 
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z politiky (Pergler 2017). Vývoj a konflikty ve vládě, které se uskutečnily koncem 

volebního období, jen podpořily cílenost a údernost volebních sloganů ANO pro kampaň 

2017. Slogany zněly: „Změnu dotáhneme“ či „Teď nebo nikdy“. Stylizace kampaně byla 

zejména antikorupční a antiestablishmentová. Celková protestní stylizace strany přetrvala 

i do další volební kampaně a stále zabírala. Průzkumy ukázaly, že pro voliče je 

momentálně důležitá kompetentnost strany, a na to se tedy ANO zaměřilo. Už před tím 

ale přišlo rozhodnutí o permanentní volební kampani zaměřené nejen na Babiše, ale i na 

celé ANO. Volební experti se tedy zaměřili na vítěznou vlnu, na které se ANO vezlo od 

roku 2013 a Babiš i nadále uměl prodávat úspěchy vlády, které se podle něj uskutečnily 

díky němu či jinému ministrovi za ANO. Marketingoví experti se tedy začali soustředit 

čistě na kampaň pro volby 2017 a důvěra v ně (díky předchozím kampaním) jim umožnila 

větší autonomii. Co se týkalo stranických vizuálů, tak ty marketingoví experti naladili na 

notu hravosti, když na billboardy umístili Babiše spolu se smajlíky. Orientace na lídra 

zůstala v kampani očividná i po zakladatelském období strany. Správné načasování také 

mělo vydání knihy „O čem sním, když náhodou spím“ s lákavým podtitulem „Vize pro 

rok 2035 pro Českou republiku a naše děti“. Tato kniha se bezplatnou distribucí stala 

hlavním prvkem předvolební kampaně ANO. Kniha je vizí Babišovi lepší budoucnosti 

v zemi, kde voličům nabízí změny, které vyšly z velkého sběru dat a nikoli z lídrovi 

mysli. Na každou oblast, kterou se Babiš v knize zabývá, byli najati experti. Klíčové pro 

úspěšnost knihy byla její poutavost, forma, kterou byla napsána i její velikost, aby se 

snadno držela (Kopeček 2018: 122–124). Pro propagaci knihy byly spravovány krátké 

animované filmy, které se z kanálu YouTube sdílely na facebookový profil lídra. Kniha 

a její distribuce celkem stála 4,5 milionu korun, což se promítlo do výdajů na volby do 

poslanecké sněmovny 2017. Kampaně byly poprvé limitovány maximální částkou 90 

milionů korun (Novotná 2017) na stranu, což se ANO s nelibostí snažilo dodržet. Co se 

týkalo kontaktní kampaně a s ní spojenými pochutinami, jak bývá u ANO od roku 2013 

zvykem, tak Andrej Babiš přešel od rozdávání koblih k perníčkům z pekáren Penam 

(Novotná 2017). 

 

1.13.1 Propagační média 

České mediální prostředí prošlo před volbami 2013 i po nich významnou změnou, 

spojenou s politickými ambicemi Andreje Babiše. Tento vývoj si vyžádal spoustu 

negativních ohlasů nejen ze společnosti ale i z řad politiků (Macková – Hrbková 2014: 
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75). Pojďme se ale podívat na to, jak Babiš dokázal využít vlastnictví médií ve své 

kampani. Pro komunikaci ANO s veřejností nejsou podstatní jen najatí experti na 

permanentní kampaň. Důležitou součástí jsou i masová média. V roce 2012 koupil Andrej 

Babiš bezplatný týdeník 5 plus 2 a médium bylo distribuováno přímo do domácností 

(mediaguru 2012). Týdeníku později Babiš využil pro reklamu před volbami 2013. 

Poslední předvolební číslo mělo na titulní straně velkou fotku Babiše s výzvou jít 

k volbám a uvnitř pak dvoustránkový rozhovor s Andrejem Babišem. Lídrovi se dále 

podařilo obejít zákon o zákazu politické reklamy v soukromých televizích. Například 

reklama na Vodňanské kuře, ve které vystupoval Babiš s Jágrem, pochopitelně souvisela 

s kampaní ANO a medializací lídra, ale financování tohoto spotu bylo hrazeno z holdingu 

Agrofert, takže se tímto případem Rada pro reklamu dále nezabývala (Kopeček 2018: 

106). Začátkem června 2013 přichází koupě Mafry, která vydává Mladou frontu Dnes, 

Lidové noviny a také spravuje zpravodajské weby spojené s těmito novinami. Babiš tento 

obchod zdůvodnil slovy, že nechce, aby o něm noviny psaly lži. V létě 2013 pak sílil tlak 

Babiše na média, aby více psala o akcích ANO (Lidové noviny 2013). 

 

Před volbami roku 2017, když vypukla kauza Čapí hnízdo, bylo v médiích znatelné, která 

z nich vlastní Babiš a která ne. O této kauze začala psát Mladá fronta a Lidové noviny 

s několikaměsíčním časovým zpožděním. Zprávy také byly podávány zlehčujícím 

způsobem a nijak na Babiše neútočily. Pár měsíců před volbami pak média Mafry 

informovala jinak o hodnocení ministrů a politických stran něž ostatní média. Pozitivní 

hodnocení ANO a jejich ministrů bylo v médiích Mafry v kontrastu s ostatními členy 

vlády, ti byli vybarveni negativně (Kopeček 2018: 127–128). 
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6 SPD 

Jak už zde bylo mnohokrát řečeno, nástup nových stran v roce 2010 do českého 

stranického prostředí, jejich krize a následná vládní krize, kauza Nagyová a úřednická 

vláda Jiřího Rusnoka, pomohly vzniku nových politických uskupení. Během října 2013 

se tématu, které chtěla společnost slyšet, tedy vymýcení korupce a institucionálních 

reforem, ujalo kromě hnutí ANO i hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 

(Svačinová 2018a: 148), které bude předmětem následujících podkapitol, jelikož tato 

formace byla prokazatelným předchůdcem budoucího hnutí Svoboda a přímá 

demokracie.  

 

1.14 Vznik a vývoj 

Vznik hnutí Úsvit přímé demokracie11 (ÚSVIT) je natolik spojeno se svým zakladatelem 

Tomiem Okamurou, že ve svých počátcích mělo jeho jméno i ve svém názvu. Okamura 

byl ještě před založením hnutí veřejně známou osobností, a to jako mluvčí a později i jako 

viceprezident Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. Celkově byl Okamura 

vnímán českou společností jako úspěšný podnikatel, a to i díky účasti v reality show Den 

D (Česká televize), ve které soutěžící prezentovali své podnikatelské záměry a Okamura 

byl jedním z porotců, kteří rozhodovali, zda má podnikatelský nápad potenciál. 

Zakladatel ÚSVITu se ve svých knihách, které napsal ve spolupráci s přítelem Jaroslavem 

Novákem Večerníčkem, prezentuje jako úspěšný milionář a majitel cestovní kanceláře, 

avšak o výši a původu jeho příjmů panují nejasnosti, a co se týče cestovní kanceláře, tak 

v té je pouze jejím jednatelem (Kubátová 2013). Přesto se s obrazem, jakým se prezentuje 

sám lídr strany, ztotožnili nejen jeho voliči a příznivci, ale i pozdější představitelé 

ÚSVITu. 

 

Okamura začíná projevovat své politické ambice od roku 2010, kdy v knize Český sen 

(Okamura – Novák Večerníček 2010) se prezentuje jako úspěšný podnikatel, na to 

navazuje knihou Umění vládnout (2011) a Umění přímé demokracie (Okamura – Novák 

Večerníček 2013), což už jsou dva jasně politicky laděné texty. Tyto knihy obsahují 

hlavně kritiku dosavadního politického systému a Okamurovi vize na změnu. Od roku 

2010 se Okamura začal na svém blogu politicky vyjadřovat k politickým událostem té 

                                                           
11 Dále v textu už jen pod zkratkou ÚSVIT. 
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doby. Reálně do politiky vstoupil v červnu 2012, kdy kandidoval do Senátu za Zlínský 

obvod (Bořil 2012). Okamura ve volbách porazil hejtmana Zlínského kraje, a ještě v ten 

samý měsíc ohlásil svou kandidaturu na prezidenta v prvních přímých volbách. Svou 

neúspěšnou kandidaturu kvůli části neplatných podpisů dokázal využít ke své medializaci 

a profiloval se jako oběť zkorumpovaného politického systému, který se staví proti lidu 

(Svačinová 2018a: 150). 

 

V souvislosti se svou prezidentskou kampaní zavedl Okamura po českých městech 

putovní diskusní večery s hosty. Součástí večera bylo představení svých návrhů na 

ústavní změny, o kterých s veřejností vedl diskuze. Témata se většinou týkala možnosti 

odvolání politiků samotnými občany, referenda, změny volebního systému pro volbu do 

Poslanecké sněmovny atd. (Olomoucký deník 20013). Díky těmto debatám si Okamura 

otestoval, že myšlenka přímé demokracie, vymýcení korupce a potřeba institucionální 

reformy je pro voliče lákavá a začíná si tak vytvářet první síť podporovatelů. Oficiální 

založení hnutí ohlásil 29. dubna 2013, kdy představil formaci s názvem Úsvit přímé 

demokracie a v červnu byl pak ÚSVIT úspěšně zaregistrován (Šárovec 2015: 71). ÚSVIT 

byl zaregistrován jako hnutí a zahrnoval pouze devět členů, zakladatelů, kteří pro 

veřejnost nebyli nijak známí.  Zanedlouho však došlo k rozpuštění Sněmovny, hnutí 

muselo začít rychle nabírat stoupence vzhledem k tomu, že muselo brzy představit 

kandidátku a rozjet předvolební kampaň. Za ÚSVIT nakonec kandidovali i někteří bývalí 

členové Věcí veřejných, včetně Víta Bárty, který kandidoval z prvního místa v Plzeňském 

kraji. ÚSVIT měl dohodu i s Moravany a stranou Občané 2011, ale tito kandidující 

obsadili vesměs nevolitelná místa. Nakonec z 342 kandidátů ve volbách bylo jen šest 

z ÚSVITu (z celkového devítičlenného spolku), 307 nestraníků a 29 členů jiných stran12 

(Svačinová 2018a: 152). 

 

I přes svůj mediální obraz Okamura nedisponoval žádným velkým kapitálem, a tak si na 

založení hnutí a kampaň pro volby 2013 vzal sedmimiliónový úvěr a založil hnutí 

transparentní účet, na který se vybralo jen 323 tisíc korun (Králíková 2014: 77). Okamura 

také veřejně hlásal, že je ochoten kampaň zafinancovat jakoukoli částkou z vlastních 

peněz, což bylo v jeho případě nereálné, ale jeho sympatizanti v jeho slib věřili. Celkové 

                                                           
12 Věci veřejné, Moravané, Občané 2011, Balbínova poetická strana, NO!, ČSSD, KSČM, BPS. 
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financování první kampaně ÚSVITu bylo organizací Transparency International 

hodnoceno jako netransparentní, což Okamura ve straně i veřejnosti vysvětlil jako 

účelovou lež. Nicméně ÚSVIT i tak zaznamenal volební úspěch a v Poslanecké 

sněmovně získal 14 mandátů. Tyto mandáty přinesly hnutí během čtyř let 122 milionů 

korun vyplacených státem. Problémem ale bylo složení poslaneckého klubu ÚSVITu, 

jelikož byl složením extrémně rozmanitý, a to nikdy není dobrý základ pro soudržnost a 

fungování strany. Poslanci byli složeni ze čtyřech členů ÚSVITu, třech členů Věcí 

veřejných a sedmi nestraníků (Adamčiková – Königová 2014). 

 

Už na jaře roku 2014 se začalo hnutí potýkat s prvními problémy. Reportéři z časopisu 

Reflex totiž přinesli zprávu o možných machinacích s penězi v účetnictví ÚSVITu. Podle 

jejich zjištění odešly téměř dva miliony korun z pokladny ÚSVITu rovnou na osobní účet 

Tomia Okamury, údajně za marketingové a mediální poradenství (Svačinová 2018a: 

155). ÚSVIT se tak po celý rok 2014 potýkal s propadem volebních preferencí. 

Doplňující volby do senátu a pozdější komunální volby dopadly pro hnutí debaklem a 

centrální řízení volební kampaně téměř nefungovalo a bylo na ní uvolněno minimum 

peněz (Šárovec 2015: 83). Začátek roku 2015 už se nesl v duchu otevřeného konfliktu 

mezi předsedou hnutí a části předsednictva spolu s poslaneckým klubem. Důvodem byla 

eskalace problémů, které se s hnutím táhly od jejího vzniku, a to kauzy, spojené 

s financováním nebo uzavřenost strany. Někteří členové začali kritizovat i Okamurovu 

moc a jeho rozhodování o hnutí a řízení mediálního obrazu ÚSVITu, o čemž rozhodoval 

vždy jen sám lídr spolu se svými nejbližšími spolupracovníky (Svačinová 2018a: 156). 

 

Spor v hnutí vygradoval až do bodu, kdy poslanecký klub ÚSVITu zahájil 20. ledna 2015 

hlasování o odvolání Radima Fialy, který byl předsedou poslaneckého klubu hnutí. 

Poslanci se tak chtěli vymezit vůči předsedovi a tím získat větší možnost ovlivňovat 

rozhodování v klubu. Další problém, který se objevil, byla neustálá uzavřenost strany. I 

přes Okamurovy sliby, že stranu otevře pro nové členy, tak k ničemu nedošlo a většina 

příznivců a podporovatelů ztratila o angažmá ve straně zájem. Proto se v únoru 2015 

předsednictvo hnutí i poslanecký klub shodly na tom, že by bylo nejlepší založit novou 

stranu. Do této nové strany měli být kooptováni poslanci zvolení za ÚSVIT, zástupci 

regionálních stran a hnutí, a především umožnit vstup do hnutí zájemcům o členství. 
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Okamura tuto akci označil za pokus o převzetí ÚSVITu a jeho likvidaci a následně svolal 

celostranickou konferenci. Ta jen potvrdila předchozí rozhodnutí, kde se těsným 

výsledkem rozhodlo o vzniku nové strany. Konference také Okamurovi uložila 

respektovat hlasování klubu i předsednictva. Okamura to vše nazval dovršením 

stranického puče (Lidovky 2015a). 

 

Konference mimo jiné řešila i finanční poměry ÚSVITu, jelikož finanční prostředky 

strany se ocitly na nule. Byla tedy vytvořena komise, která měla revidovat výdaje hnutí. 

Po konferenci podal Okamura trestní oznámení na hospodaření hnutí a tajemník ÚSVITu 

Jan Zilvar zase podal trestní oznámení za pomluvu na Okamuru (Lidovky 2015b). 

Výsledky komise byly nakonec takové, že Okamura si nechával platit za činnosti ve 

straně, které měl vykonávat z funkce předsedy, a ne jako najatý expert. Dále byly 

objeveny smlouvy, které Okamura uzavřel sám se sebou, nebo kauzy s firmami ATM a 

10 Minutes, které byly nastrčené Okamurou, aby vyváděly peníze ze strany (Svačinová 

2018: 158). Na základě trestního oznámení začala policie vyšetřovat financování 

ÚSVITu. Předsednictvo pak vyzvalo Okamuru k rezignaci (Martinek 2015). Tomio 

Okamura a Radek Fiala byli nakonec v březnu 2015 vyloučeni z poslaneckého klubu 

ÚSVITu. V květnu pak vznikla na základě rozhodnutí o vzniku nové strany strana 

Národní zájmy, jejímž předsedou se stal Petr Adam. Tento rozpad hnutí je svým 

způsobem velmi podobný rozpadu strany Věci Veřejné (Jiřička 2015). 

 

Už pátého května 2015 Okamura oznámil, že společně s Radimem Fialou zakládají novou 

stranu s názvem Svoboda a přímá demokracie (Aktuálně 2015). Nová strana se rozhodla 

být hlavním subjektem v české politice, kdo ovládne téma imigrace a boji proti EU. 

Svoboda a přímá demokracie13 (SPD) oproti ÚSVITu slibovala vybudování regionálních 

struktur a otevřené dveře pro všechny, kteří se chtějí stát členem strany. Fiala a Okamura 

nadále proklamovali, že hodlají navázat na programové cíle ÚSVITu, což se týkalo i 

zavádění prvků přímé demokracie. Také se SPD hlásila k euroskepticismu a 

nacionalistickým myšlenkám (Aktuálně 2015). Strana získala registraci druhého června 

2015 a ohlásila, že bude radikálním hnutím, usilujícím o referendum vystoupení ČR 

z Evropské unie, a také že se bude snažit o postavení radikálního islámu mimo zákon, 

                                                           
13 Dále v textu uváděno jen pod zkratkou SPD. 
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stejně jako o zpřísnění imigračních podmínek. SPD také oproti předchozímu hnutí 

avizovala, že se v případě úspěšných parlamentních voleb bude chtít zapojit do vlády, což 

se v roce 2017 opravdu potvrdilo (ČT24 2015).  

 

První volební konference SPD proběhla v srpnu 2015, kde podle stručné tiskové zprávy 

byl předsedou zvolen Tomio Okamura a místopředsedou Radim Fiala. Na konferenci bylo 

také odsouhlaseno přijetí asi pěti tisíc uchazečů o členství a konečně budování regionální 

struktury (Svačinová 2018b: 182). To potvrdila prosincová celostátní ideová konference, 

kde se rozhodlo, kromě změny jména strany na Svoboda a přímá demokracie – Tomio 

Okamura, o zorganizování regionální konference. K té mělo dojít do konce května 2016 

a bylo rozhodnuto o zvolení regionálního předsednictva strany ve všech regionech. Nutné 

také bylo začít vyjednávat o možných regionálních koalicích pro „první prověřovací“ 

volby do zastupitelstev krajů. SPD ve volbách uspěla a zvládla by to i bez dohodnutých 

koalic, proto se rozhodla pro sněmovní volby 2017 s nikým nespolupracovat (Svačinová 

2018b: 184).  

 

SPD se ve volbách do sněmovny (2017) rozhodla pro kandidaturu většiny vlastních lidí, 

a ne členů různých politických stran, jako tomu bylo u ÚSVITu. Předvolební kampaň 

byla zahájena v červenci a Okamura spolu s dalšími vrcholnými představiteli SPD 

objížděli obce, kde pořádali setkání s voliči. Kampaň byla financována 

osmnáctimilionovou půjčkou od Fio Banky. SPD sice měla transparentní účet, na který jí 

zasílali drobné dary její podporovatelé, pak ale fungoval ještě takzvaný „provozní“ účet, 

kam posílali nemalé částky kandidáti strany na nejvyšších příčkách. Kandidáti ale 

zdůrazňovali, že jejich dary jsou dobrovolné, a že si nekupují místa na kandidátce 

(Záleský 2017). Za zmínku ale stojí fakt, že dary, posílané na provozní účet SPD, nemusí 

být v kampani využity, jelikož takové peníze jsou zasílány na volební účet strany 

(Cemper 2017). I přes minulost SPD, která se zrcadlí, ať už v hnutí ÚSVIT nebo 

samotném lídrovi Tomiu Okamurovi, získala strana ve volbách prvního řádu 10,64 % 

hlasů, což je 22 mandátů a SPD spolu s Českou pirátskou stranou drží třetí místo v počtu 

křesel. Kromě volebního vítězství je třeba upozornit i na 173 milionovou státní podporu 

za následující čtyři roky ve sněmovně (Idnes 2017b). 
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1.15 Struktura strany a personalizace 

Co se týče personalizace a organizační struktury, týkající se ÚSVITu a SPD, pak u hnutí 

ÚSVIT je poněkud jednodušší. Dalo by se říci, že toto hnutí vytvořilo v českých 

podmínkách neobvyklý úkaz. Takto uzavřená strana se silnou pozicí neodvolatelného 

předsedy nemá v naší zemi obdoby. Už jen fakt, že jméno předsedy strany bylo jedenáct 

měsíců v oficiálním názvu strany, napovídá o silné pozici lídra Okamury. Odpovědnost 

Okamurovi deklarovali členové už jen tím, že souhlasili se stanovami, které mu byly 

psány na míru. Stanovy připsaly předsedovi i funkci mluvčího, což je u jiných politických 

stran značně neobvyklé. Okamura tak mohl prostřednictvím médií více působit na voliče 

a zvyšovat popularitu, jak svojí, tak hnutí (Svačinová 2018a: 161). Předseda hnutí byl 

společně s tajemníkem i statutárním orgánem a do kompetencí předsedy spadalo 

rozhodování o všem, co nespadalo do rozhodování jiného orgánu (Stanovy Úsvit 2014). 

Před volbami měl Okamura ohledně všech záležitostí, týkajících se kampaně, právo veta. 

Tento značný vliv předsedy na řízení strany a rozhodování v ní byl dlouhou dobu 

udržitelný zejména kvůli nezkušenosti jeho kolegů, a hlavně jejich důvěře (Šíma 2014: 

188). 

 

I v povolebním období jednal Okamura velmi samostatně (Svačinová 2018a: 162), což se 

týkalo i financí hnutí, jelikož stanovy přiznávaly předsedovi silnou pozici v otázce 

rozhodování o financích. Okamura tak samostatně schvaloval rozpočet a výroční finanční 

zprávu, a to vše jen na návrh tajemníka. Co se týkalo předsednictva a jeho závazného 

stanoviska k uzavírání smluv, tak to bylo vyžadováno až u smluv, které přesahovaly 

částku 10 milionů korun a více. Okamura tedy mohl uzavírat smlouvy bez souhlasu 

předsednictva až do desetimilionové částky. Předseda byl ale schopen použít i neformální 

nátlak, například na tajemníka strany, aby dosáhl svých cílů (Úsvit 2015). 

 

Předseda byl tedy volen konferencí na pět let, ale stanovy (Stanovy Úsvit 2014) nijak 

přesně nedefinovaly způsob volby a ani neuváděly možnost, jak předsedu odvolat. Mezi 

jednotlivými konferencemi byl tak předseda prakticky neodvolatelný, což předsednictvo 

bralo v potaz. Jediná možnost pro odstranění předsedy bylo jeho vyloučení, pro které bylo 

potřeba získat souhlas sedmi členů z devíti. Problémem byl fakt, že stranu tvořili jen 

blízcí spolupracovníci Okamury, tudíž bylo nepředstavitelné, že by hlasovali proti němu. 
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Předsedova moc neslábla ani v otázce změny stanov či rozšíření členské základny. 

Stanovy bylo možné měnit jen se souhlasem všech členů strany, tedy každý měl právo 

veta (Svačinová 2018a: 163).  

 

Předsednictvo bylo pětičlenné. Tento širší výkonný orgán zahrnoval předsedu, 

výkonného tajemníka a tři členy, kteří byli voleni na konferenci. Pro usnášeníschopnost 

předsednictva byl nutný konsenzus, protože pro přijetí rozhodnutí bylo zapotřebí čtyřech 

přítomných členů a souhlas alespoň čtyřech členů. Stanovy také nedefinovaly žádnou 

pravidelnost v setkávání předsednictva (Úsvit 2015). 

 

Ve stanovách hnutí zcela chyběla zmínka o postavení poslanců v rozhodování v rámci 

ÚSVITu. Poslanci se dožadovali, avšak neúspěšně, přijetí do strany. Nebyli ani vpuštěni 

k rozhodování předsednictva a ani nijak nemohli ovlivnit rozhodování předsedy. 

Nakonec dosáhli vytvoření grémia, tedy společného orgánu, který zajišťoval komunikaci 

mezi stranou a poslaneckým klubem (Svačinová 2018a: 165).  

 

Vzájemná důvěra a přátelství mezi devíti členy ÚSVITu tak ovlivňovaly fungování a 

vedení strany. Extrémně uzavřená členská základna tak umožnila efektivitu 

v rozhodování. Přijetí nového člena do hnutí vyžadovalo rozhodnutí konference, které se 

museli účastnit všichni členové. Pro vznik členství pak bylo zapotřebí dvou třetin všech 

členů a předsedy, ten však měl nad každým uchazečem právo veta. Nezájem o členy 

souvisel i s tím, že strana ani stanovy vůbec nepočítaly s budováním organizačních 

struktur na regionální či nižší úrovni (Svačinová 2018a: 166). 

 

Neshody ohledně uzavřenosti panovaly delší dobu, a nakonec eskalovaly spolu s dalšími 

dříve zmíněnými problémy ve vyloučení Okamury z hnutí. Ten zanedlouho spolu 

s Fialou založil SPD a o měsíc později přibrali jako dalšího člena, původně poslance 

ÚSVITu, Jaroslava Holíka. Mezi prvními členy strany byli pouze ti nejbližší a 

nejloajálnější spolupracovníci Okamury (Idnes 2015). Po první volební konferenci 

v srpnu se ukázalo, že i v nejužším vedení strany jsou jen ti nejbližší Okamurovi lidé, 

kteří mu v těžké době prokázali loajalitu. Konferencí byl nadále odsouhlasen 

harmonogram o přijetí cca pěti tisíc uchazečů o členství a vybudování široké regionální 
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struktury. Také byla udělena licence prvním sedmi regionálním organizacím (SPD 2015). 

 

Pokud se zaměříme na stanovy SPD, tak ty se dají hodnotit jako stručné. Oproti praxi, 

prováděné v ÚSVITu, se SPD vydala vstříc novým členům. Okamura při zakládání strany 

sice hovořil o vytvoření masové strany, avšak pravidla fungování SPD značně omezují 

práva jednotlivých členů ve prospěch vyšších stranických orgánů. Každý, kdo se uchází 

o členství, musí podstoupit čekatelskou lhůtu, která je dle stanov nejméně dva roky. Právě 

kvůli existenci čekatelské lhůty je těžké odhadnout reálný počet členů SPD, jelikož 

Okamura výroky o členech směšuje s čekateli. Na první ideové konferenci koncem roku 

2015 strana hovořila o 263 členech a 1 818 zaregistrovaných čekatelích. Sám Okamura 

chvíli po založení SPD hovořil o dvanácti tisících členech, čímž by se ale blížil počtům, 

které má ODS nebo ČSSD (Svačinová 2018b: 195). 

 

Čekatelská lhůta se ale může v odůvodněných případech zkrátit nebo prominout. Než je 

uchazeč zařazen na čekatelský seznam, musí vyplnit přihlášku14, která obsahuje i dotaz, 

čím může být straně užitečný a může si vybrat například z možností typu roznášení letáků, 

výlepem plakátů nebo dopravou autem. Pokud je uchazeč pro SPD výhodný, pak je 

kontaktován koordinátorem, který žadatele osobně prověří. Čekatelé nemohou do 

stranických funkcí kandidovat ani hlasovat na konferencích. Jsou ale nuceni platit členské 

příspěvky, stejně jako členové. Je tedy očividné, že čekatelé a později i někteří členové 

jsou bráni jako levná pracovní síla (Svačinová 2018b: 195). 

 

Od členství ve straně se dostáváme ke struktuře SPD, která se dá popsat jako třístupňová. 

Nejníže postavené jsou oblastní kluby, které jsou zřízeny regionálními kluby. Nejvýše je 

pak celostátní úroveň, kam kromě zastupitelských a výkonných orgánů patří i tajemník, 

revizor a rozhodčí komise. Předsednictvo, neboli výkonný orgán, je voleno nejvyšším 

orgánem SPD, což je konference. Podle stanov je konference složena jen z delegátů, 

pokud má strana více než 200 členů. Konference se schází jednou ročně a schvaluje 

členské příspěvky a rozhoduje o změnách ve stanovách, ty jsou ale možné jen za souhlasu 

tří čtvrtin delegátů. Vedení strany (které bylo ustanoveno první konferencí v srpnu 2015) 

jmenovalo koordinátory v jednotlivých krajích, kteří přijímali přihlášky a pořádali první 

                                                           
14 Viz příloha č. 2. 
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setkání členů a podporovatelů. Na nově vzniklých regionálních volebních schůzích byla 

ustavena regionální předsednictva. Regionální organizace jsou však vedeny členy 

nejužšího vedení strany, jasně zde dochází ke kumulaci funkcí. Na regionální organizace 

má zásadní vliv předsednictvo. To má pravomoc zrušit každou regionální či oblastní 

organizaci a také schvaluje volbu každého regionálního předsednictva (bez schválení není 

možné, aby se předseda a místopředsedové ujali funkce). Předsednictvo také těmto 

organizacím sestavuje volební kandidátky a schvaluje volební program. Předsednictvo 

SPD je nejvyšším výkonným orgánem a jeho členové i předseda jsou voleni na tři roky 

tříčtvrtinovou většinou delegátů na celostátní konferenci. 

 

Celkem pětičlenné předsednictvo je složeno z předsedy, jednoho místopředsedy strany a 

tří členů (Svačinová 2018b: 191). Toto vedení strany bylo obsazeno na první volební 

konferenci členy první generace a většina z nich si pozici udržela dodnes15. Předsednictvo 

má v otázce vnitřního fungování strany formálně velmi silné kompetence, tedy co se týče 

administrativního aparátu, hospodaření a organizace voleb. Reálná pravomoc ve 

finančních záležitostech a vztahu k předsedovi je jen taková, že dává předsedovi závazné 

stanovisko ohledně půjček a úvěrů. Předsednictvo je dále usnášeníschopné, když jsou 

přítomni čtyři z pěti členů a souhlasit musí alespoň tři členové včetně předsedy. Předseda 

tak může vetovat každé rozhodnutí předsednictva. 

 

V otázce financí nemůže předsednictvo zavázat předsedu k ničemu, s čím by nesouhlasil, 

naopak si ale předseda může prosadit cokoli, k čemu přesvědčí další dvě osoby ve vedení. 

Taková pozice předsedy je ještě výrazněji posílena, než byla u ÚSVITu. Ve skutečnosti 

došlo ve stanovách SPD jen ke kosmetickým úpravám, pokud srovnáme pravomoci 

předsedy ÚSVITu a SPD. Rozdíl je v odvolání předsedy, což je možné jen na celostátní 

konferenci a pomocí tří čtvrtin hlasů delegátů. Komunikace Okamury s veřejností a jeho 

pravomoci ve straně tak dávají dojem, že SPD je stranou jednoho muže. Proto je 

nepředstavitelné jeho odvolání z funkce předsedy, jelikož veřejnost i členové mají dojem, 

že SPD bez Okamury nemůže existovat (Svačinová 2018b: 189–192). 

 

                                                           
15 Členové předsednictva jsou Okamura, Fiala, Holík a Rozvoral. Původního Roznera nahradil v červenci 

2018 poslanec Vích. Roznerovi zřejmě uškodila jeho mediální neobratnost (Echo24 2018). 
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1.16 Program 

Program je celkově velmi pružný a dobře použitelný na sociálních sítích. Je psán 

v jednoduchých bodech a obsahuje i „desatero“, které shrnuje jeho nejdůležitější body. 

Program ÚSVITu oproti programům jiných stran často zmiňoval i témata vztažená 

k fungování politiky jako takové a také k chování politiků (Eibl 2014: 39). Vyžadoval 

institucionální změny, mezi něž patří zavedení přímé demokracie, která navrátí 

rozhodování do rukou lidu. V oblasti zdanění ÚSVIT deklaroval snahu o to, aby se daně 

dál nezvyšovaly, nebo aby se stabilizovaly. DPH se mělo podle programu snižovat na 14 

a 20 % a zároveň snížit spotřební daň u pohonných hmot. Nezaměstnanost má být řešena 

tak, že hnutí bude motivovat nezaměstnané tak, že budou pracovat na rekonstrukci 

památek. Co se týče zdravotnictví, tak nechat pouze poplatek za pobyt v nemocnici ve 

výši 60 korun za den. U zavádění školného se ÚSVIT staví proti a klade důraz na praxi a 

spolupráci s firmami, tedy rychlý přechod do daného pracovního prostředí. V oblasti 

kultury ÚSVIT zamýšlel finančně podporovat kinematografii a natáčení filmů o české 

historii a národních velikánech. Krom jiného hnutí žádalo zavedení osobní i trestní 

odpovědnosti politiků a možnost, aby politici mohli být se svých funkcí odvolání 

samotnými voliči (Eibl 2014: 43–51). Tím by se měla zřejmě vyřešit zkorumpovanost 

politiků, soudců a státních zástupců. Důležitou ústavní změnou, která byla v programu 

navržena, byla ústavní brzda, bránící zadlužování podle švýcarského vzoru. 

Nejpoužívanější slova, která se v programu objevila, byla stát, český nebo ČR, DPH, 

podporovat, školství, občan a sociální. (Eibl 2014: 41). Program celkově obsahuje mix 

standartních politických slibů a je koncipován jako oblastní. V těchto oblastech by strana 

ráda pracovala ve prospěch malých a chudších občanů. ÚSVIT je už tou dobou velmi 

euroskeptický a jako jeden z mála se věnuje otázce imigrace a žádá zpřísnění imigrační 

politiky ČR. Bez jakýchkoli obav také užívá téma nacionalismu, což jak se ukázalo, je u 

jedné ze skupin elektorátu velmi žádoucí (Svačinová 2018a: 172). 

 

SPD programově navázala na původní témata, která ve svém programu zmiňoval ÚSVIT. 

Body programu, tedy desatero, vlastně „jen“ kopíruje desatero z roku 2013. SPD je ale 

v některých tématech důraznější a naplňuje svou vizi radikální strany. Po propuknutí 

uprchlické krize v roce 2015 se Okamura ještě více upnul na téma imigrace a zcela ho 

ovládl. Euroskepticismus je v programu SPD také zřetelnější a opakuje požadavek na 
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referendum pro vystoupení země z EU. Evropská unie je v programu prezentována jako 

původce, který zavinil uprchlickou krizi. Základní programové body obsahují opakovaná 

témata, tedy uzákonění referenda, přímou volbu politiků na všech úrovních a jejich 

odvolatelnost, osobní, hmotnou a trestní odpovědnost politiků a přísné trestání korupce 

(SPD 2017). Slibuje i kombinaci pravicových a sociálních řešení, jako jsou podpora 

podnikatelů, snížení daní, odmítání EET, ale i zvýhodňování rodin s dětmi u daně 

z příjmu, ocenění práce zaměstnanců ve školství a zdravotnictví, v neposlední řadě 

důstojné stáří pro seniory. Nejvíce propracována jsou však témata imigrace, Evropské 

unie a kritika aktuálních českých politiků. Zejména v oblasti týkající se boje proti islámu, 

je Okamura propojen i s různými spolky, které pak napomáhají v šíření vize a hesel SPD 

(Svačinová 2018b: 202). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1.17 Marketingové strategie v parlamentních volbách 2013 a 2017 

Jak už tomu u hnutí ÚSVIT či SPD bývá, vše se točí kolem lídra a hlavní osobnosti Tomia 

Okamury. To se přesně dělo i ve volební kampani roku 2013. Kampaň byla postavena 

výhradně na osobnosti Okamury, což byl geniální tah. Volební tým si uvědomoval, že 

Okamura je veřejností vnímán pozitivně a sami voliči ho jednoznačně jako lídra vnímají. 

Z toho důvodu bylo do strany názvu při registraci vloženo lídrovo jméno. Volební tým 

měl ale pouze malé organizační, lidské i finanční zdroje. Týmu tedy nezbylo nic jiného, 

než sebrat veškerou energii a využít silného obrazu svého lídra ve společnosti. Té nakonec 

představili kampaň dle strategie: Okamura s přímou demokracií vyklidí všechny nekalosti 

a korupci. Šlo o jednoduchou a jasnou zprávu (Šíma 2014: 185). 

 

V kampani téměř nefigurovaly reklamní agentury, volební štáb tak byl složen pouze 

z členů strany. (Svačinová 2018a: 153). Okamurův tým si byl díky předchozím senátním 

a prezidentským volbám dobře vědom cílové skupiny, na kterou působí kouzlo jménem 

Okamura. Díky této skupině voličů mohlo hnutí využít levné marketingové kanály, jako 

jsou přímý styk s lidmi na mítincích a debatách, využití populárního Okamurova 

facebookového profilu. Využívali i tiskových konferencí či televizních debat, tedy těch, 

kde se za účast nemuselo platit. ÚSVIT cílil hlavně na starší voliče, na ty s nižšími příjmy 

a na ty, co jsou nespokojeni se současnou politickou situací. Této skupině voličů byl i 

vhodně zvolen styl jazyka, jaký ÚSVIT používá. Strana si oficiálně zadala pouze dva 
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průzkumy, které se věnovaly volebnímu potenciálu, cílovým skupinám a vnímání lídra 

(Svačinová 2018a: 153). 

 

Celá kampaň, která hnutí vynesla úspěch, stála pouhých 17 milionů korun. Kvůli 

špatnému zázemí však byla kampaň řízena centralizovaně z Prahy. ÚSVIT celkově 

využíval méně kontaktních kanálů, než tomu bylo u jiných politických stran. Kromě již 

kontaktů s veřejností vynaložilo hnutí větší finanční obnos za dva direct maily, které 

směřovaly do každé české domácnosti. Součástí byl leták a osobní dopis Tomia Okamury. 

Nicméně veškerá pozornost hnutí se směřovala na dva facebookové profily, tedy lídrův a 

druhý, který byl ÚSVITu. Během kampaně se straně podařilo získat 22 tisíc fanoušků a 

Okamurův profil byl tou dobou druhý nejoblíbenější politický profil, hned za Karlem 

Schwarzenbergem (Šíma 2014: 185–186). Okamura kladl velký důraz i na kontaktní 

kampaň. On i další kandidáti se účastnili sportovních, kulturních a společenských akcí a 

snažili se získat potenciální voliče. Mezi tím volební štáb nakupoval reklamní plochy, 

tiskl propagační předměty a organizoval debaty a vystoupení kandidátů na náměstích po 

celé ČR (Svačinová 2018a: 154). 

 

Zanedlouho po založení nové strany Tomia Okamury, tedy SPD, došlo ke změně jejího 

názvu. Ze stejného důvodu jako tomu bylo v případě ÚSVITu, bylo k názvu strany 

přidáno i jméno Tomio Okamura (Šárovec 2017). Co se týče kampaně SPD, tak ta by se 

od jejího vzniku dala popsat jako permanentní, ať už je zprostředkována členy, kteří se 

neustále účastní proti-migrantských demonstrací, debat či vyjíždějí do obcí s petičními 

stánky. Nejvýznamnějším článkem kampaně, a tak tomu bylo už u ÚSVITu, jsou sociální 

sítě. Facebook a Twitter je hlavním místem Tomia Okamury, kde se stýká se svými 

příznivci a podporovateli a neustále s nimi sdílí svá videa, fotografie nebo jiné příspěvky. 

I když profily SPD mají velkou fanouškovskou základnu, tak té Okamurově se na 

Facebooku nevyrovná ani Andrej Babiš. Tato častá komunikace dle průzkumů ukazuje, 

že má pozitivní vliv na voliče a jejich následnou volbu strany. SPD si proto založila i 

volební noviny, kde klasicky informuje o imigrační politice a hrozbách islámu a EU. 

Stejně ale jako tomu bylo u ÚSVITu je veškerá kampaň zaměřena hlavně a jenom na lídra 

a jeho vyzdvihování (Svačinová 2018b: 200). Tato opět jednoduchá kampaň SPD stála 

cca 20 milionů korun, i když původně počítali s 18 miliony (Novotná 2017).  
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7 Shrnutí vybraných znaků hnutí ANO 2011 a SPD 

V této kapitole se práce bude věnovat sumarizaci analýz a cílům, které si diplomová práce 

kladla. Tedy zda oba subjekty spadají do kategorie podnikatelských stran, čemuž 

předchází i zjištění, zda subjekty spadají do kategorie nových stran. Dále pak budu 

srovnávat analýzu volebních strategií obou politických uskupení a v závěru oba subjekty 

navzájem komparovat a určit, jaký je vlastně účel dané strany a jak zapadá do českého 

politického prostředí. Již v teoretické části práce bylo jasné, že jak už to tak s pojmy bývá, 

i s pojmem nová politická strana bude problém (Šárovec 2016: 12). Nicméně pro tento 

výzkum jsem v práci zvolila teorii Allana Sikka (2005: 399), který je toho názoru, že 

„skutečně nové strany“ jsou ty, jež nikdy nebyly koalice či spojené nebo přejmenované 

formace, jak už bylo dříve v práci řečeno. Sikk se nechal inspirovat Lucardiem (Lucardie 

2000), který na fenomén nových stran pohlížel poněkud jinak než ostatní autoři. 

 

1.18 Novost 

Pokud aplikujeme teorii Paula Lucardie na oba naše zkoumané subjekty, zjistíme, že se 

od sebe poněkud liší. ANO i SPD (dříve ÚSVIT) jsou opravdu novými stranami i podle 

definicí autorů jako jsou Barnea a Rahat (2010: 305–309) nebo Krouwel a Bosch (2004: 

2–3). Pokud je ale podrobíme rozboru Lucardieho, zjistíme sice, že oba subjekty splnily 

jeho podmínky pro úspěšné založení nové strany, tedy že jejich politický projekt byl 

přesvědčivý a zacílil na naštvané voliče ve společnosti a na ty, kteří chtěli změnu 

v českém politickém systému. Obě strany měly i potřebné zdroje, ať už finanční, lidské 

či kontakty, i když v případě Okamury si je musel obstarat složitěji než miliardář Babiš. 

Poslední podmínka, která napomůže nové straně úspěšně vstoupit do politiky, je struktura 

politických příležitostí, a ta byla pro subjekty, poprvé kandidující ve stejném období, více 

než příznivá. Několikrát zmiňované vládní kauzy, rozpad vlády a úřednická vláda 

Rusnoka zapříčinily hladký vstup obou stran do české politiky (Svačinová 2018a: 148). 

 

Přistoupíme-li k samotné klasifikaci obou nových stran dle znaků původu jejich vzniku, 

pak musíme uznat, že jejich klasifikace je rozdílná. SPD se snaží formulovat hlavní 

problém v zemi, a tím jsou imigranti, což je aktuální problém od roku 2015, dále 

zkorumpovaní politici, kteří jsou problémem z dlouhodobého hlediska. Nejvíce se ale 

zaměřuje na problém islamizace Evropy. Strana nemá žádnou jasnou ideologii. Dle 
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vnitřní soustavy se jeví jako politická instituce, ale z hlediska vnější pak působí jako 

strana krajní pravice (Lederer 2019). Okamura se zaměřuje na etnické problémy, zájmy 

seniorů a občany s nižšími příjmy. Problémem u těchto stran bývá jejich životnost, avšak 

Okamura v ÚSVITu začínal hlavně s tématem přímé demokracie, ale včas stačil zabrat 

pozici hlavní strany v Česku v boji proti islámu, a to už pod značkou SPD. Všechny tyto 

indicie naznačují, že SPD (i dřívější ÚSVIT) jsou stranou mluvčích (prolocutors) 

(Kopeček – Hloušek – Chytilek – Svačinová 2018: 5), tedy stranou, pro kterou je 

podstatné hlásání konkrétního zájmu (Lucardie 2000: 176–177). Naopak hnutí ANO je 

možné označit za očišťovatele (purifiers, purifying parties, challengers) (Lucardie 2000: 

176–177). Strana se snaží o očištění původního politického systému, který byl 

v posledních letech nějakým způsobem pošpiněn, v případě rétoriky ANO byl pošpiněn 

zejména korupcí. Chce být vzorovou stranou, která se snaží naslouchat svým voličům a 

proti zmíněné korupci neustále bojovat (Kopeček – Hloušek – Chytilek – Svačinová 

2018: 5). Allan Sikk ještě přidává do klasifikace podmínku ideologie, která strany 

motivuje, a zda je již etablovanými stranami zastoupena. Pokud ano, ale pouze v malé 

míře, což se u ANO dá potvrdit, pak se opravdu jedná o případ očišťovatelů. Praví mluvčí, 

jako je SPD zase řeší jen jeden problém či zájem (Sikk 2011: 467). Dle srovnání obou 

celků leze říci, že pevnější ideový základ má Okamurova SPD, i proto na rozdíl od ANO 

může spolupracovat s jinými spolky, nejčastěji těmi, co bojují proti islámu (Lhoťan 

2017). SPD má na rozdíl od ANO vazbu na určitou část obyvatelstva.  

 

 

1.19 Organizační struktura 

Už mnohokrát byla v práci zmiňována poněkud zvláštní stranická struktura 

podnikatelských stran. Dle Duvergerovi klasifikace organizačních struktur klasických 

stran se na ANO i SPD dá podle jejich stanov aplikovat organizační typ výboru. Ten 

sdružuje malý počet členů a nesnaží se o získání dalších členů. Do výboru se dá dostat 

pouze kooptací či formálním jmenováním. V případě SPD je to volbou na celostátní 

konferenci a u ANO na celostátním sněmu. Přes svou nepočetnost mívá výbor velkou 

moc, protože jeho síla se nezakládá na kvantitě, ale kvalitě členů (Duverger 2016: 54), 

což jsou v obou případech nejbližší přátelé a spolupracovníci lídrů Babiše a Okamury. 

Duverger pak dělí vnitřní členění strany na silné a slabé. Naše subjekty mají slabé 
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rozčlenění, protože je tvoří hlavně výbory a krajské organizace, kde je nejdůležitějším 

ústředním orgánem výkonný výbor. (Duverger 2016: 76–77). Slabá struktura není zcela 

jistě demokratická a je koncipována tak, aby potlačila hlas člena ve straně a dala moc 

oligarchickým skupinám (Duverger 2016: 79), u našich subjektů přímo lídrovi. Jako 

vertikální pak můžeme označit vazbu mezi jednotlivými orgány v obou zkoumaných 

stranách. Vždy je jeden z orgánů podřízený tomu druhému. Centralizace, ta pak ještě 

upevňuje tyto vertikální vazby, jelikož každý delegát je odpovědný vyššímu orgánu. Je 

tak očividné, že centrum hraje hlavní roli při určování jednotlivých funkcionářů. Tento 

mechanismus je úžasným prostředkem pro udržení jednoty, kontroly a homogenity strany 

(Duverger 2016: 83). I přes to je míra centralizace u SPD o něco vyšší než u ANO 

(Svačinová 2018b: 192). Centralizovaná stranická struktura je bezesporu velmi důležitým 

prvkem v podnikatelských stranách. Je typické, že se centralizovaná struktura snaží 

soustředit moc do rukou lídra, jako tomu je v SPD (Stanovy 2016) nebo u hnutí ANO 

(Stanovy 2017). Toto směřování moci jasně oslabuje vnitrostranickou demokracii. Pro 

ANO a SPD je typická štíhlá stranická struktura, která je v případě ANO doplněna o 

vnější experty, což je typickým úkazem organizace a personalizace v podnikatelské straně 

(Hopkin – Paolucci 1999: 334-335). 

 

1.20 Kampaně a marketing 

V tomto shrnutí je také nutné zohlednit politický marketing, který neodmyslitelně patří 

ke kampaním těchto dvou, i jiných politických subjektů. Jak je očividné z analytické části 

práce, tak kampaň hnutí ANO je mnohem více profesionální a bezesporu lépe 

financovaná. Obě strany se však dají hodnotit jako tržně orientované strany (MOP – 

Market oriented party). Kampaň a chování plánují s jediným cílem, a to uspokojit potřeby 

voličů. Aby zjistily jejich potřeby, tak hnutí ANO užívá průzkumy trhu, SPD spíše 

spoléhá na stabilní voličskou základnu, na kterou zabírá jednoduchá16 a levná kampaň, i 

přes to si pár průzkumů nechala udělat (Svačinová 2018a: 153). Podle těchto průzkumů 

pak strany navrhují produkt tak, aby ho dobře „prodaly“ voličům, snaží se jim nabídnout 

přesně to, co sami chtějí a potřebují. Oba subjekty se snaží odlišit od konkurence a 

vymezit se vůči ní. Dále si strany už předem definují cílové skupiny voličů, které jsou 

rozhodující pro vítězství ve volbách. Právě podle cílových voličů ANO i SPD nastavily 

                                                           
16 Například struktura a design webových stránek úsvitu viz příloha č. 3. 
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jazyk kampaně a celkový produkt, tedy program, vizuály a také média a sítě, přes které 

budou s voliči komunikovat a svůj „produkt“ jim tak nabízet (Lees-Marshment 2001: 

1078). 

 

Newmanův model (1994: 9) se zaměřuje hlavně na strategii předvolební kampaně, tedy 

aby byly užívány jednotlivé marketingové nástroje v ten pravý čas samotné kampaně.  

Kampaň se podle něj skládá ze tří částí. Segmentace volebního trhu což ANO provedlo 

hned, jak začalo s přípravou kampaně (Králová – Komínek 2014: 149) a ÚSVIT se 

spoléhal na průzkumy z předešlých volebních kampaní, které absolvoval jako senátor 

nebo kandidát na prezidenta (Šíma 2014: 185).  Umístění kandidáta neboli zvolení 

vhodné image nebylo pro volební tým ani jednoho z lídrů nic těžkého, Okamura byl 

nepochopitelně přívětivě přijat společností a byl jí neustále adorován (Šíma 2014: 184) a 

Babiš a jeho aura také experty nestála příliš námahy, jen mu na fotku vyhrnuly rukávy, 

aby bylo vidět, že opravdu „maká“ (Kopeček 2018: 104). Zbývalo už jen formování a 

implementace strategie, což znázorňuje předešlá aplikace na model Lees-Marshmentové 

(2001). 

 

Subjekt ANO i SPD lze dobře aplikovat i na model politika Ormroda, podle kterého strany 

vše uskutečňují s jediným cílem, a to uspokojit potřeby voličů (2005: 48). Autor jmenuje 

čtyři aktivity, které by měla tržně orientovaná strana provádět před procesem komunikace 

s voliči a během ní. Jsou to získávání informací, šíření informací, zapojení členů a 

konzistentní komunikace, což můžeme dle analýzy jednotlivých kampaní stran ANO a 

SPD považovat za splněné. Ormrod ale přichází s další částí, a to s orientací strany. Ta se 

má podle něj rozlišovat na voliče, konkurenci, vnitřní a vnější orientaci. V prvních třech 

případech je orientace zkoumaných stran jasná, přichází ale problém v posledním bodě, 

zejména s vnitřní orientací. Vnitřní orientace značí důležitost členské základny, díky 

které může strana získat povědomí o potřebách voličů, což v případě ANO ani SPD není 

prioritou. Práci za členskou základnu dnes mohou vykonávat najatí experti, problém ale 

nastává v době, kdy se strana dostává do krize a nemá se o koho opřít (Ormrod 2005: 62–

63). I přes to můžeme u ANO pozorovat kvalitnější personalizaci ve straně, které se dobře 

projevila ve všech kontaktních kampaních hnutí. Oproti SPD mělo ANO vždy kvalitnější 

a zdařilejší přímou komunikaci s potenciálními voliči přímo v ulicích českých měst, což 
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bylo možné jen díky větší a kvalitnější členské základně Babišova hnutí (Severočeský 

deník 2017). 

 

I přes to, že si obě hnutí vedla ve volbách 2013 i 2017 velmi dobře, jejich kampaně byly 

celkově rozdílné. Pokud pomineme větší profesionalizaci volebního týmu ANO a širší 

finanční možnosti, které má Babišovo hnutí oproti Okamurovi, i tak vidíme z předchozí 

analýzy, že každá z kampaní se ubírá jiným směrem. Obě strany sice hojně využívaly 

sociální sítě, avšak Tomio Okamura je plnil zejména videi a příspěvky, které byly 

založeny na strachu z islámu a terorismu. Hnutí SPD i ÚSVIT povětšinou užívala 

negativní kampaně, ať už zaměřené na zkorumpované politiky v zemi, či etnické 

menšiny. Na billboardech byla užívána jednoduchá hesla jako „Ne islámu“ nebo „Ne 

terorismu“ (Týden 2017). ANO naopak sociální sítě zahlcovalo momentkami 

z kontaktních kampaní, ve kterých hrál hlavní roli Andrej Babiš, ale i jiní přední 

představitelé ANO. Hnutí ANO se oproti volbám v roce 2013 rozhodlo jít do těch dalších 

s pozitivnějším nádechem. Na billboardech se hnutí snažilo spíše představit program, a 

to pozitivní cestou. Vedení kampaně se tak rozhodlo zejména proto, že ve veřejné 

prostoru bylo negace tradičních politických stran až příliš mnoho. ANO se celkově snaží 

komunikovat s elektorátem spíše emočně a tím se částečně vyhýbá diskuzím s uživateli 

na sítích. Přesným opakem je Okamurův facebookový profil, na kterém on sám vybízí 

uživatele sítě k debatě a k tomu, aby mu posílali své podněty a nápady (Cibulka – 

Novotná 2017). Neustálou komunikaci přes sítě mají oba celky společnou, ale v kontaktní 

kampani je ANO jasnou jedničkou. Dále před posledními parlamentními volbami vydalo 

hnutí i knihu Andreje Babiše s vizí pro budoucnost České republiky, což oproti 

jednoduchým billboardům a letákům SPD působí jako „svatý grál“ politického 

marketingu (E15 2017). 

 

SPD s Okamurou ke kampani 2017 přidali i volební noviny, ve kterých voliče, jak už bylo 

řečeno „strašili“, například i Evropskou unií, do níž podle lídra hnutí neustále „lejeme“ 

miliony a bylo by přeci lepší je investovat do zdravotnictví. (Lipold 2017). Hlavním 

mluvčím je vždy Okamura, což je ale podobné i u hnutí ANO. Kampaně obou politických 

subjektů jsou z velké části zaměřeny na své lídry, kteří se občas v kampaních jeví jako 

hlavní produkt pro voliče, namísto celého hnutí. 
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1.21 Podnikatelské strany 

Po shrnutí, že oba zkoumané subjekty jsou novými stranami, je možné dle definičního 

minima popsaného v práci určit, zda se jedná o podnikatelské strany. V případě obou lídrů 

stran se jednalo čistě o jejich vlastní soukromou iniciativu při založení strany. Vliv obou 

lídrů byl zcela klíčový při formování strany, a to ve všech možných aspektech. Oba lídři 

prokázali schopnost udržet si ve straně i po zakladatelském období ústřední roli a nadále 

ji využívají jako hlavní nástroj při rozhodování. Lídři ANO i SPD mají obrovský význam 

pro získání pozornosti ze strany médií, ale stejně tak i voličů. Ani jedna ze stran není 

produktem sociálního hnutí, a proto nemá žádné předchozí sociální zakořenění. Oba 

subjekty nevznikaly na parlamentní půdě, či nějakým odtržením poslanců od jiné strany. 

Vnitřní chod obou stran je veden spíše manažerskými principy. Jedná se tedy spíše o 

centralizovaný model řízení, a ne vnitrostranickou demokracii (Kopeček – Hloušek – 

Chytilek – Svačinová 2018: 36–37). 

 

Pro obě strany bylo výhodné, že v Česku došlo k rozsáhlé deideologizaci voličů a 

znechucení politikou. Voliči totiž byli zkoumanými subjekty brány jako konzumenti bez 

nutnosti stranické identifikace. Na což navazuje potřeba nabídnout konzumentovi jeho 

vytoužený produkt, který vznikl díky politickému marketingu, který je pro 

podnikatelskou stranu zásadní (Hopkin – Paolucci 1999: 312–331). Rozdílnost jak 

v marketingu, tak programu je ale mezi jednotlivými subjekty očividná. Program a podle 

něj orientovaná kampaň je u Tomia Okamury konzistentní, zato Andrej Babiš má 

program značně pružnější. Můžeme si toho všimnout zejména u parlamentních voleb, kdy 

hnutí ANO v roce 2013 cílilo na pravicový elektorát (ANO 2013b) a o čtyři roky později 

zase na ten levicový (ANO 2017b). To ale nemění fakt, že hnutí ANO i SPD (i ÚSVIT) 

můžeme považovat za podnikatelské strany, i proto, že v politice používají marketingové 

a manažerské postupy (Klíma 2015: 47). Hopkin a Paolucci (1999: 333), ale rozlišují 

hned dva druhy podnikatelské strany. 

 

Prvním typem je strana, která vznikla oddělením části korporace, tedy firma, nebo část 

firmy se promění v politickou stranu, což je případ strany Andreje Babiše, kdy si založil 

hnutí ANO, kam později přešla většina zaměstnanců jeho holdingu Agrofert. V případě 

Babiše by se dalo hovořit i o straně, která vznikla jako nástroj dobytí moci. Druhým typem 
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je pak nově vzniklá strana, která ale funguje jako firma, což je případ Tomia Okamury a 

vzniku ÚSVITu. Oba Okamurovy celky ale představují spíše podnikatelský záměr, nežli 

cíl vybudovat úspěšný a dlouhodobě fungující politický subjekt. Co se týče přesného typu 

podnikatelské strany, pak jsou oba subjekty řazeny pod typ Michelangela Verseciho 

(2015), který o těchto stranách hovoří jako o vlastnických stranách či stranách vlastníků 

(owner party). V tomto konceptu ztotožňuje lídra, tedy jak Babiše tak Okamuru, 

s vlastníkem strany, což se promítá i na majitelově stranické pozici. Personální vedení a 

vnitřní organizace pak jasně směřují k zachování dominantní pozice lídra, aniž by měl 

vůči sobě ve straně nějakou významnější opozici. 

 

Ukázalo se, že poslední léta se v České republice daří stranám, koncipovaným jako 

projekt politického podnikatele. Zároveň bylo od obou zakladatelů politických projektů 

velmi prozíravé nechat své formace registrovat jako politická hnutí, a ne jako politické 

strany. Oba zkoumané subjekty nemají se strukturou hnutí zdaleka nic společného, ale 

z hlediska marketingu, to byl skvělý tah, jak nalákat voliče na něco jiného, než na 

„nespolehlivé a zkorumpované politické strany“ (Kopeček 2018: 98).  Tomio Okamura a 

Andrej Babiš zkrátka vytvořili strany, které zcela naplnily znaky podnikatelských stran. 

Navzájem se tyto dvě uskupení jasně liší. Pokud se zaměříme na první Okamurův 

politický projekt, tedy ÚSVIT, pak zjistíme, že se kromě ANO lišil i od Okamurova 

druhého projektu SPD. Organizační struktura hnutí ÚSVIT byla nejmenší, jaká se mezi 

českými stranami dala kdy vidět. Některými rysy hnutí představovalo spíše projekt 

jednoho muže, který se opíral o charisma lídra a jeho životní příběh. Hnutí ale mělo devět 

členů, kteří byli vesměs blízké kontakty Okamury. Okamura se uchýlil k budování 

organizačního minimalismu bez členské základny a územních struktur. U veřejnosti lídr 

ÚSVITu sázel na frustraci veřejnosti z politické krize a nabízel určité části voličů nabídku 

řešení skrze prosazení přímé demokracie. Nabídku pak ještě okořenil xenofobii, která 

spolu s migrační krizí rostla. K jednorázovému volebnímu úspěchu stačily Okamurovi 

jeho schopnosti, které nahradily menší finanční zdroje a tím i slabé volebně-profesionální 

zázemí. Jeho dominance ve straně, kterou si zařídil silnou centralizací, mu uvnitř ÚSVITu 

umožnila „těžbu“ financí ze státních příspěvků. Současně s tím ala přišel problém 

nespokojenosti ne až tak loajálních příznivců (Kopeček 2018: 248). Brilantní 

komunikátor přes sociální sítě a charismatický řečník Okamura totiž nevytvořil politický 
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projekt tak přesný, aby měl šanci delšího trvání. Spory kolem lídrova finančního 

„tunelování“ ÚSVITu vedly ke stranickému rozkolu, který vyústil ve vytlačení Okamury 

z vlastní strany. Vytrvalý Okamura se ale nevzdal, se svým novým projektem SPD vystihl 

rostoucí strach z uprchlické krize, přistěhovalců a islámu. K nabídce ještě přidal nedůvěru 

vůči Evropské unii a znovu se stal se svou formací článkem, reprezentujícím odcizené a 

nespokojené občany. Okamura tak podruhé prosadil úspěšný politický projekt, ve kterém 

si znovu zařídil supersilnou pozici s téměř neomezenou mocí. Slabinou této politické 

organizace je opět malá soudržnost a nezkušenost většiny členů. Zatím se dá těžko soudit, 

zda politický projekt vydrží, anebo bude zase jen další krátkodobou živností z politiky 

Tomia Okamury (Kopeček 2018: 249). 

 

Pokud se v českém prostředí zaměříme na doposud nejúspěšnější a nejtrvalejší formaci 

politického podnikatele, pak jednoznačně musíme zmínit hnutí ANO Andreje Babiše. Ten 

měl díky svému holdingu Agrofert téměř neomezené zdroje a při zakládání ANO je také 

využil. Oproti Okamurovi s minimálními zdroji si mohl dovolit investice do rozsáhlých 

územních struktur, ale hlavně celý tým profesionálních volebních a marketingových 

expertů. Lídr ANO se veřejnosti profiloval jako očišťovatel korupčních skandálů 

v Česku, ale také jako schopný organizátor v nové vládě roku 2013. Pokud šlo o 

hierarchickou strukturu strany, ta byla také nastavena silně centralisticky a hierarchicky, 

ale rozrostla se až v komunální i regionální sféru (Kopeček 2018: 251). Babiš si také 

prosadil nejeden stranický kontrolní mechanismus a tím si zajistil kontrolu nad 

fungováním strany a její soudržnost. Vybudováním stabilního politického projektu si 

Babiš zajistil ochránění svých podniků, takže pokud bude i v následujících volbách hnutí 

ANO úspěšné, může podnikatel a miliardář své podnikatelské zájmy hájit z vládních 

pozic i nadále (Kopeček 2018:253). 
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Závěr 

Tato předložená diplomová práce si kladla za cíl shrnout a zhodnotit dosavadní poznatky 

o dvou politických subjektech, kterými byly hnutí ANO a SPD i předchůdce druhého 

zmíněného, tedy hnutí ÚSVIT. Analýza těchto subjektů byla následně podrobena v práci 

rozvedené teorii. Nejdříve bylo zapotřebí vypořádat se v tématem nových politických 

stran. Jako klíčové byly pro práci vybrány teorie Paula Lucardieho (2000) a Allana Sikka 

(2005). Zejména podle teorií těchto autorů byla hnutí ANO a SPD identifikována jako 

nové strany a následně byla i detailněji rozdělena do jednotlivých typů. 

 

Teoretická část se pak zabývala dalším fenoménem mezi novými stranami poslední doby, 

a to pojmem podnikatelská strana (Kopeček, Hloušek, Chytilek, Svačinová, 2018).  Tento 

pojem byl identifikován v první řadě podle teorie Jonathana Hopkinse a Cateriny Paolucci 

(1999), kteří takové strany popisují, jako jinou formu podnikání. Svým základním 

definičním minimem ke zhodnocení podnikatelské strany v této práci přispěli i autoři 

Kopeček, Hloušek, Chytilek a Svačinová (2018: 37–38). Díky těmto výše zmíněným 

autorům tak mohly být subjekty ANO a SPD hodnoceny jako úspěšné politické 

podnikatelské projekty. Hnutí ÚSVIT, jako předchůdce SPD, bylo také klasifikováno 

jako podnikatelská strana.  

 

Pro podnikatelské strany je však také typická organizační struktura strany, jejich celkové 

řízení a členství. K rozpoznání a identifikaci stranické organizace nám z jedné části 

pomohl autor Maurice Duverger (2016) a na druhé straně pak definice organizační 

struktury podnikatelských stran od již zmiňované dvojice, tedy Hopkin a Paolucci (1999: 

334-335). Z českých autorů v této části práce svými komentáři ke členství 

v podnikatelské straně přispěl Vít Hloušek (2012: 325). Jak už bylo řečeno, organizační 

struktura podnikatelských stran je poněkud odlišná oproti běžným stranám. Oba 

zkoumané subjekty jsou silně centralizované. Centrum stran hraje hlavní roli v určování 

pozice jednotlivých funkcionářů. Nejsilnější pozici má lídr strany, a to jak v případě 

ANO, tak v hnutí SPD, což je prokazatelné ve stanovách obou hnutí (Stanovy ANO 2017 

a Stanovy SPD 2016). Tyto mechanismy jsou podle Duvergera (2016: 83) důležitým 

prostředkem pro udržení jednoty, kontroly a homogenity ve straně. 
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Poslední teorií, která musela být v práci zmíněna, je politický marketing, který je 

neodmyslitelnou částí konceptu podnikatelské strany i obou zkoumaných politických 

hnutí v diplomové práci. Díky nejčastěji užívaným modelům a konceptům politického 

marketingu bylo možné u ANO i SPD identifikovat jejich přesné zařazení v této oblasti. 

Podle nejčastějšího modelu autorky Lees-Marshmentové (2000) byly obě strany 

hodnoceny jako tržně orientované (MOP – Market oriented party). Dle autorů Newmana 

(1994) a Ormroda (2005) pak byly rozebrány i další prvky a strategie jednotlivých 

kampaní.  

 

Cílem této diplomové bylo shrnout a zhodnotit, zda oba subjekty spadají obecně do 

kategorie podnikatelských stran, následně analyzovat marketingové strategie obou 

politických hnutí a v závěru komparovat oba zkoumané subjekty a zařadit je do českého 

stranického systému, respektive je případně zařadit do podkategorie podnikatelských 

stran. I přes to, že je možné oba analyzované subjekty, tedy hnutí ANO a hnutí SPD, 

klasifikovat jako podnikatelské strany, dají se mezi nimi najít rozdíly jak 

v marketingových či organizačních strategiích, tak v podobě jejich politického poselství. 

Odlišnosti byly znatelné i mezi jednotlivými politickými formacemi Tomia Okamury. 

Hnutí ÚSVIT mělo jasně nejmenší organizační kapacitu v porovnání s SPD či ANO. Toto 

hnutí bylo opřeno o charisma a životní příběh Okamury a členy hnutí byly pouze nejbližší 

osobní kontakty lídra. Hnutí fungovalo jako formace bez členské základny a územních 

struktur. V kampani Okamura cílil na frustrovanou veřejnost a sliboval vyřešení všech 

problémů v České republice pomocí prosazení přímé demokracie. I s malými financemi 

na kampaň dokázal ÚSVIT dosáhnout volebního úspěchu, což lídrovi strany zajistilo 

příjem ze státních příspěvků. S tímto faktem přišel i rozkol s poslaneckým klubem 

ÚSVITu a následné vytlačení Okamury z jeho vlastní strany. Okamurův politický projekt 

tedy neměl dlouhého trvání, avšak bývalý lídr v hnutí nezahálel a za nedlouho založil 

nový poltický projekt. Hnutí SPD, které svými tématy plynule navazovalo na ÚSVIT a 

ještě se díky uprchlické vlně vyšvihlo mezi adepty na úspěch v parlamentních volbách 

roku 2017. Radikální apely proti islámu, přistěhovalcům a Evropské unii pomohly hnutí 

uspět ve volbách a stalo se tak třetím nejsilnějším subjektem v parlamentu. Předchozí 

zkušenosti Okamuru zřejmě přesvědčily, aby upustil od silné uzavřenosti strany a začal 

budovat podnikatelskou stranu s územními strukturami a členskou základnou. I v tomto 
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hnutí si lídr zajistil velice silnou pozici a téměř neomezenou moc v rozhodování, což se 

týká i oblasti financí ve straně. 

 

Andrej Babiš měl při zakládání hnutí ANO zcela jiné prostředky než Okamura. Úspěšný 

podnikatel, který při zakládání podnikatelské strany využil prostředků svého holdingu 

Agrofert. Díky tomu měl téměř neomezené prostředky pro vybudování úspěšného 

politického projektu. Babiš investoval do volebních a marketingových expertů, a 

především do průzkumů veřejného mínění. Mohl si dovolit i zafinancování územních 

struktur strany po celé republice. ANO se tak proměnilo v úspěšnou podnikatelskou 

stranu, která slavila úspěch hned ve svých prvních parlamentních volbách (2013) a stala 

se i součástí vlády. Lídr ANO šel i do dalších voleb s jednoduchými slogany útočícími na 

korupci a neschopnost etablovaných politiků. ANO i přes Babišovy kauzy suverénně 

uspělo v parlamentních volbách v roce 2017 a lídr hnutí se stal premiérem. Ve svém hnutí 

mezi tím Babiš pevně ukotvil strukturu uvnitř strany a pojistil si tak silnou centralizaci, 

která směřuje veškeré rozhodování buď k úzkému vedení hnutí nebo lídrovi samotnému. 

Sevřenost kolem lídra a důvěra vůči němu vytvořila v ANO specifickou mentalitu, což 

ale Babišovi i nadále napomáhá vést úspěšný politický projekt, kterým chrání své 

podnikatelské zájmy. 

 

Nicméně hnutí ANO se dá klasifikovat, jako politická formace, která vznikla de facto 

proměněním části holgingu Agrofert. Jedná se tedy o typ podnikatelské strany, která 

podle Hopkinse a Paolucci (1999: 333), vznikne oddělením nebo proměněním části firmy. 

O takové politickém uskupení by se dalo hovořit i jako o straně, která vznikla jako nástroj 

dobytí moci. SPD pak zastupuje druhý typ podnikatelské strany (Hopkin – Paolucci 1999: 

333), tedy nově vzniklou stranu, která funguje podle vzoru firmy. Oba Okamurovy celky 

ale představují spíše podnikatelský záměr, nežli cíl vybudovat úspěšný a dlouhodobě 

fungující politický subjekt. Zajímavým faktem ale je, že se obě hnutí dají zařadit pod typ 

podnikatelské strany Michelangela Verseciho (2015), který o těchto stranách hovoří jako 

o vlastnických stranách či stranách vlastníků (owner party). V tomto konceptu ztotožňuje 

lídra s vlastníkem strany, to se promítá i na majitelově stranické pozici, což můžeme 

pozorovat jak u Babiše tak u Okamury. Personální vedení a vnitřní organizace pak jasně 

směřují k zachování dominantní pozice obou lídrů hnutí. 
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Summary 

The aim of this diploma thesis is to analyze and then to compare two political subjects, 

namely ANO 2011 and Svoboda a přímá demokracie (previously Úsvit přímé 

demokracie). The aim of this work is to find out if these political subjects are new political 

parties and business firm parties according to necessary criterions. The main point of the 

business firm party is political marketing and political strategies for campaigns of these 

parties. That is the reason why this diploma thesis makes analyze of marketing strategies 

in parliamentary elections at the year 2013 and 2017. The main aim is to figure out if both 

parties works and act as marketing product that follows the rule of supply and demand. 

Or, if parties work as enterprise which benefits from state subsidies. Thank to this 

research I possible to see the differences between these two political subjects and others 

established political parties in the Czech Republic. The research proved that ANO 2011 

and Svoboda a přímá demokracie (previously Úsvit přímé demokracie) are new political 

parties and even are business firm parties. Even through are both subject part of concept 

business firm party, they are not the same type. Both political movements have many 

differences between themselves. Differences as stronger leader management position at 

political organization, less personalization, stronger marketing and campaigns etc. 

Thanks to this analyze and research this thesis figures out that ANO 2011 is business firm 

party. Thanks to success of this movement can leader of ANO protect his own business 

from first line of state policy and his party is a tool for gaining power. Compared to that 

Svoboda a přímá demokracie (previously Úsvit přímé demokracie) is business plan of 

Tomio Okamura whose doesn’t matter how long will his party exist. The primary is profit 

from elections and state contributions.  
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Přílohy 
 

Příloha č. 1: Přihláška ke členství v ANO 2011.  
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Příloha č. 2: Přihláška člena – čekatele hnutí SPD. 
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Zdroj: (SPD přihláška člena) 

 

  



 

 

98 

 

Příloha č. 3: Struktura a design webových stránek ÚSVITu. 
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