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Abstrakt: 

Tato práce se zabývá analýzou a důvody vzniku a rozpadu volební koalice Lidovci a 

Starostové, která byla vytvořena mezi KDU-ČSL a STAN jako volební koalice pro volby 

do Poslanecké sněmovny v roce 2017, ale rozpadla se však před samotnými volbami. Práce 

k určení těchto důvodů využívá na základě stávajících teorií také analýzy českého 

stranického a volebního systému a jejich předpokladů pro vznik volebních koalic v České 

republice. Soustředí se také na specifika obou stran – historii, ideologii a organizační 

strukturu, které mohly hrát při vzniku a rozpadu koalice svou roli. Výsledky zkoumání 

ukázaly, že motivačním prvkem ke spolupráci pro strany byly mimo jiné možnost zisku 

většího počtu mandátů pro koalici oproti samostatné kandidatuře díky volebnímu systému, 

možnost synergického efektu volební koalice a pozitivní zkušenost s předchozí spoluprací. 

Naopak komplikací bylo pro spolupráci pomalé rozhodování uvnitř KDU-ČSL vzhledem 

k složitosti procesů a velikosti členské základny, které bylo problematické zvláště v časové 

tísni, ve které koalice vznikala. K rozpadu koalice došlo na základě kumulativní volební 

klauzule pro volební koalice ve spojení s nepříznivými výsledky průzkumů veřejného 

mínění. 

Klíčová slova:  

volební koalice, KDU-ČSL, STAN, Lidovci a Starostové, český stranický systém, český 

volební systém, volební klauzule 

Abstract 

This thesis analysis and discuss reasons of the formation and collapse of the electoral 

coalition Lidovci a Starostové which was formed between KDU-ČSL (Christian and 

Democratic Union – Czechoslovak People’s Party) and STAN (Mayors and Independents) 

as the electoral coalition for Czech legislative election in 2017 but it collapsed prior 

election. This thesis use analysis of Czech party and electoral systems based on existing 

theories to find out reasons of the formation and collapse of the coalition. It focus on 

specifics of both parties as well – history, ideology and organization structure, which may 

help to explain the aim of the work. Results of research showed that parties were motivated 

to form the coalition by the possibility of getting more seats in the Chamber of Deputies 

because of the advantage of electoral system, by possibility to get more votes because of 

the synergy effect of the coalition and because previous successful cooperation. Slow 

decision making system of the KDU-ČSL caused by the size of membership base 

complicated process of the formation of the electoral coalition which was already in time 

pressure. Collapse of the coalition was caused by high electoral threshold combined with 

negative results of opinion polls.  

Key words: 

electoral coalition, KDU-ČSL, STAN, Lidovci a Starostové, Czech party system, Czech 

electoral system, electoral threshold 
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Úvod 

Ve své diplomové práci jsem se rozhodl zaměřit na téma vzniku a rozpadu volební 

koalice Lidovci a Starostové, která vznikla spojením Křesťanské a demokratické unie –

 Československé strany lidové a Starostů a nezávislých. Když se na přelomu let 2016 

a 2017 začalo o této volební koalici diskutovat a posléze byla stranickými orgány obou 

stran přijata1, tak šlo v rámci českého systému o výjimečný krok. V historii samostatné 

České republiky2 šlo po projektu Čtyřkoalice (později pouze Koalice – tématu věnuji jednu 

z kapitol práce) totiž teprve o druhou klasickou volební koalici. Volební koalice Lidovci 

a Starostové se však během července 2017 z iniciativy KDU-ČSL po vzájemné dohodě 

rozpadla, což vedlo i ke změně mého plánovaného zaměření práce.  

Téma jsem zvolil na základě již zmíněné výjimečnosti výskytu volebních koalic 

v českém politickém systému a také na základě relativně nízkého zájmu, který byl 

volebním koalicím doposavad věnován v odborné literatuře, přestože jsou volební koalice 

celosvětově rozšířeným fenoménem.  

Cílem této práce je určit specifika českého politického systému pro volební koalice. 

A také najít faktory, díky kterým volební koalice vznikla a zároveň ty, kvůli kterým 

se po necelém půlroce rozpadla. Tyto cíle mě vedly k formulaci tří výzkumných otázek: 

1) Jaký vliv má na možný vznik volebních koalic český stranický a volební systém?  

2) Co vedlo ke vzniku volební koalice Lidovci a Starostové? 

3) Jaké důvody vedly k rozpadu volební koalice Lidovci a Starostové?  

Ve své práci také testuji na základě specifik obou stran následující dvě hypotézy:  

Hypotéza 1: Faktorem, který komplikoval vznik a fungování koalice Lidovci a 

Starostové, byla rozdílná velikost obou stran, co se týče organizační struktury, velikosti 

stranického aparátu a členské základny. 

Hypotéza 2: Flexibilita volebních kandidátek a možnost preferenčních hlasů, kterou 

voliči KDU-ČSL využili v případě kandidatury s US-DEU znamenala komplikaci při 

jednání o volební koalici. 

Svou práci rozděluji do pěti kapitol. 

                                                

1 Přestože se STAN nazývá hnutí, tak vzhledem k pozici v českém volebním systému budu pro obě 

uskupení používat pojem strana. 
2 V roce 1992 kandidovala do České národní rady koalice ODS+KDS (ČSÚ 1992).  
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V teoretické části své práce se věnuji definici samotného pojmu volební koalice, 

dále také vývoji tématu v odborné literatuře a existujícím teoriím volebních koalic.  

V další kapitole se věnuji vztahu českého stranického a volebního systému 

a volebních koalic. Český systém popisuji od vzniku samostatné České republiky, tedy od 

roku 1993, tuto hranici jsem zvolil z důvodu, že ve volbách 1992 se volilo jak do 

federálních orgánů, tak do České národní rady a nepovažuji tak volby za zcela vhodné ke 

komparaci. V této části se věnuji také jediné dosavadní volební koalici v samostatné 

historii ČR, která vznikla mezi KDU-ČSL a US-DEU.  Stávající teorie volebních 

koalic z teoretické části jsem se poté snažil aplikovat na český stranický a volební systém a 

na jeho historii. 

Následující část práce je věnována specifické historii, ideologii a organizační 

struktuře obou stran, které mohly hrát případnou roli při vzniku a rozpadu volební koalice. 

Předposlední kapitola popisuje samotný průběh jednání o koalici, utváření koaliční 

smlouvy a kandidátních listin, volební kampaň a následné ukončení volební spolupráce. 

V této kapitole se snažím popsat a analýzou dospět k zásadním momentům, které vedly jak 

ke vzniku volební koalice, tak k jejímu rozpadu a zodpovědět tak výzkumné otázky. 

V poslední části práce se zaměřuji na samostatnou kampaň obou stran po rozpadu 

koalice, na volební výsledky, volební spolupráci v dalších typech voleb a výhled na 

možnou spolupráci v budoucnosti. 

Ve své práci čerpám zvláště v teoretické částí a v kapitole o českém politickém 

systému a jeho vztahu k volebním koalicím z odborné literatury. V kapitole věnující se 

historii, ideologii a organizaci stran, využívám také ve větší míry stranické dokumenty, 

jako jsou stanovy či koaliční smlouva, kterou najdete v příloze mé práce. Základem pro 

část věnovanou samotné koalici Lidovci a Starostové je osm polostrukturovaných 

rozhovorů (Příloha č. 6), které jsem vedl s představiteli KDU-ČSL a STAN na jaře 2018. 

Za KDU-ČSL jsem rozhovory vedl s tehdejším předsedou Pavlem Bělobrádkem, volebním 

manažerem Václavem Pláteníkem, generálním sekretářem Pavlem Hořavou a 

šéfredaktorem lidoveckého zpravodaje Pavlem Marešem jakožto odpůrcem koalice. Za 

STAN na mé dotazy odpovídali Petr Gazdík, Vít Rakušan jako první místopředseda, 

tiskový mluvčí Karel Kreml a mediální analytik a poradce Jan Němec. Mým cílem bylo  

získat k rozhovoru také Jiřího Čunka, který mi po rozhovorech s ostatními dotazovanými 

přišel jako vhodný respondent, bohužel se mi schůzku s ním přes opakované urgence 
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nepodařilo domluvit. Pro část práce popisující průběh volební koalice i události pro ní 

využívám také články z médií.   

Ve své práci jsem se až na detaily neodchýlil od tezí diplomové práce. 
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1. Teoretický rámec volebních koalic 

Tato kapitola se nejprve věnuje definici pojmu volební koalice, shrnuje historii 

zkoumání dané problematiky v odborné literatuře a poté se věnuje samotným teoriím 

volebních koalic. 

1.1 Definice volební koalice 

V první řadě je třeba definovat volební koalici3 jako takovou. Karel Žaloudek ve 

své publikaci volební koalici popisuje obšírně jako: 

„Seskupení dvou nebo více politických stran, resp. hnutí ve volbách. Politické 

strany vytvářejí volební koalice, buď aby překonaly hranici nutnou pro vstup do 

parlamentu, nebo aby zlepšily své volební výsledky. Volební koalice sestavuje a 

předpokládá společnou kandidátku a provádí společně nebo koordinovaně předvolební 

kampaň. Po volbách pak koalice většinou pokračuje (v případě úspěšného volebního 

výsledku) jako vládní koalice. Někdy strany vytvářejí i společný poslanecký klub. 

V některých případech je volební koalice předzvěstí pozdějšího splynutí spolupracujících 

stran“ (Žaloudek 2004: 502). 

Žaloudkova definice není definicí v pravém slova smyslu, popisuje totiž kromě 

toho, co volební koalice je také motivaci stran ke vstupu do volební koalice a důsledky 

společné kandidatury.  

Sona Golder používá ve své práci přesnější definici, která zní: „Volební koalice je 

seskupení stran, které ve volbách nekandidují nezávisle, buď protože veřejně vyjádřily 

souhlas koordinovat volební kampaně, nominovat společné kandidáty či kandidátní listiny 

nebo po volbách společně vstoupit do vlády“ (Golder 2006: 12). Tato definice byla jinými 

autory kritizována za to, že zahrnuje mnoho variant mezistranické spolupráce, které se 

kvalitativně liší a je tedy stále velice široká (Allern, Aylott 2009: 261). Sama autorka si 

tuto slabinu uvědomuje a zdůvodňuje jí využitím pro svou konkrétní práci, ve které pracuje 

se širokým spektrem různorodých koalic. Volební koalice tedy dále rozděluje na: Společné 

nominace (společný kandidát v jednomandátových obvodech), společná volební listina, 

instrukce pro vyplňování dvou volebních lístků (smíšené systémy (MMP) jako je například 

Německo), instrukce k přenosu hlasů (udílení preferencí – například systém jednoho 

                                                

3 Někteří autoři používají také termíny jako předvolební koalice, volební aliance nebo předvolební 

aliance, v této práci se však držím pojmu volební koalice. 
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přenosného hlasu (STV) v Austrálii) a veřejné prohlášení záměru vytvořit vládní koalici, 

přestože strany kandidují samostatně (Golder 2006: 17-21). 

Tato práce se zabývá volebními koalicemi v českém politickém systému a to 

konkrétně ve volbách do Poslanecké sněmovny. Za zásadní faktory z obou definic lze tedy 

považovat: deklarace společné kandidatury, koordinace volební kampaně a společná 

kandidátní listina. V praxi strany využívají různých možností, jak tato kritéria splnit, více 

se tomuto tématu věnuje kapitola o českém politickém systému. 

1.2 Vývoj dosavadního zkoumání v odborné literatuře 

Teorie koalic jsou v odborné literatuře téma velmi rozšířené, a v politologii jako 

takové jim byl (a je) věnován široký prostor. Jde však zejména o teorie zabývající se 

vznikem vládních koalic, rozdělením ministerských pozic, stabilitě vládních koalic apod. 

Oproti tomu volební koalice jsou v odborné literatuře téma, které bylo donedávna 

zmiňováno pouze okrajově a i v současnosti existuje velmi málo prací, které se na něj 

soustředí, přestože se volební koalice ve světě vyskytují často a volby a jejich výsledky 

zásadně ovlivňují. Jak píše Sona Golder: „Bylo by možné dokonce tvrdit, že volební 

koalice kombinují nejlepší elementy většinových systémů, jako jsou silný mandát či 

usnadnění utváření vlády a poměrných systémů jako jsou možnost výběru z většího počtu 

stran či větší proporčnost“ (Golder 2006: 138). Snaha komplexněji popsat volební koalice, 

proces jejich vzniku a fungování se začíná objevovat až s počátkem 21. století. Ještě ve své 

knize Elections as Instruments of Democracy z roku 2000 kritizuje G. Bingham Powell 

nedostatečnou pozornost věnovanou volebním koalicím vzhledem k jejich důležitosti 

(Powell 2000: 247).  

Bylo by však zavádějící tvrdit, že se o volebních koalicích autoři v minulosti 

nezmiňovali vůbec. Téma se objevuje v pracích více z nich, ve většině případů však 

volební koalice slouží pouze k vysvětlení jiných teorií (často spojených právě se vznikem 

vládních koalic) či jsou zmíněny pouze jako vedlejší téma (Golder 2006: 4). V minulosti se 

o volebních koalicích zmiňoval například Maurce Duverger ve své známé knize Politické 

strany, která byla vydána poprvé v roce 1951, rozděluje koalice na volební (na úrovni 

kandidátů), parlamentní (na poslanecké úrovni) a vládní (na ministerské) úrovni a 

demonstruje fungování volebních koalic na příkladu francouzského politického systému 

(Duverger 2016: 358-364). Ian Budge a Michael Laver ve své publikaci Party policy and 

government coalitions z roku 1992 píší o vlivu volebního systému na volební koalice, o 
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vzniku volebních koalic v Německu či Norsku nebo o vytváření společného programu 

koalice (Budge, Laver 2002: 11, 70, 193-194, 414-115) Na problematiku volebních koalic 

naráží také již zmiňovaný Bingham Powell v kontextu toho, jaké mají voliči možnosti 

identifikovat skrze volební koalice případné vládní koalice (Powell 2000: 53, 71-72).  

První monografií, která se věnuje výhradně tématu volebních koalic, je kniha The 

Logic of Pre-electoral Coaliton Formation od Soni Nadenichek Golder z roku 2006, která 

se soustředí primárně na jejich vznik a to na základě systemické analýzy formování koalic 

ve dvaceti třech parlamentních demokraciích mezi léty 1946 a 2002 (Golder 2006). Tato 

kniha pomohla i tomu, že se problematice začalo věnovat více pozornosti, ze studie 

vychází i mnoho dalších autorů, kteří poznatky Golder aplikují na další regiony (Ibenskas 

2015) či je dále rozšiřují o další poznatky (Alern, Aylott 2009; Gschwend, Hooghe 2008 a 

další). Přestože bylo množství odborné literatury týkající se volebních koalic v posledních 

letech rozšířeno, existuje stále mnoho prostoru pro další zkoumání tématu, což je také 

cílem této práce.  

1.3 Teorie volebních koalic 

Dosavadní teorie volebních koalic se často věnují jejich vzniku – jaké faktory 

strany vedou k tomu, že se spojují a jaké je naopak od případného spojení odrazují.  Jako 

zásadní uvádějí vliv podoby stranického a politického systému v jednotlivých zemích.   

Prvotní motivací je snaha stran získat více mandátů, samostatná kandidatura může 

přinést méně nebo žádný mandát a to vlivem volebního systému. U poměrných volebních 

systémů se tak může stát vlivem volební klauzule, způsobem přepočtu hlasů na mandáty či 

velikostí volebních obvodů. Některé metody přepočtu hlasů zvýhodňují větší strany oproti 

menším. Strany však musí počítat i s nákladem, který je spojený s vytvářením volební 

koalice a to je ztráta voličů, kteří vzniklou koalici odmítají volit kvůli ideologické 

vzdálenosti koaličního partnera (Ibenskas 2015: 1-4). Strany, které vstupují do volebních 

koalic, tedy bývají převážně „office-seeking“, jejich primárním cílem je tedy zisk mandátů 

(Strom 1990: 567), k čemuž jim má přispět právě vytvoření koalice. Větší tendenci 

k takovémuto jednání mají také strany, které jsou ideologicky spíše středové (Allern, 

Aylott 2009: 279-281).  

Rozšířenou teorií v koaliční literatuře, která se týká volebních koalic, je takzvaná 

disproporční teorie. Ta tvrdí, že čím je volební systém více poměrný, tím se 

pravděpodobnost vzniku volební koalice snižuje (Laver, Budge 2002: 11). Zvláště silné 
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jsou pak tendence ke vzniku volebních koalic ve většinových dvoukolových systémech 

(Novák 2016: 179-181). V disproporčních volebních systémech pak hraje také roli počet 

stran ve stranickém systému, ten musí být dostatečně velký, aby vznikaly volební koalice. 

Stejně tak platí, že čím je systém více polarizovaný, tím šance na vznik koalic narůstá 

(Golder 2006: 23-26, 87-88).  

Dalším faktorem, který motivuje strany ke spojování se, je šance dát voličům 

možnost k identifikaci vládní koalice před volbami. Tato teorie pracuje s myšlenkou, že ve 

stranickém systému s vyšším počtem stran voliči strategicky preferují volební koalici před 

výběrem ze dvou (či více) samostatných stranických kandidátek, protože strany takto 

signalizují záměr spolupracovat i po volbách ve vládní koalici (Powell 2000: 71-72; 

Bargsted, Kedar 2009: 320-321). Toto potvrzuje i další studie, která na jednu stranu tvrdí, 

že pouze zhruba desetina voličů před volbami řeší potenciální vládní koalice při 

rozhodování se, jakou stranu volit, ale na druhou stranu poukazuje na to, že když dávají 

strany dostatečně jasně najevo, s kým hodlají po volbách spolupracovat, například právě 

vytvořením volební koalice, tak tyto signály hrají při rozhodování voličů výraznou roli 

(Blais et al. 2006: 702-703). 

Identifikace možné koalice má podle výzkumu Erika Tillmana také vliv na vyšší 

volební účast, která se při výskytu volební koalice v průměru zvyšuje o 1,5 %. Tento objev 

je tak doplňujícím prvkem ke stávajícím poznatkům, které tvrdí, že volební účast narůstá 

se zvyšující se poměrností volebního systému, ale vyšší počet stran v systému naopak 

ovlivňuje volební účast negativně (Tillman 2015: 734-735).  

Jak ukazuje analýza Soni Golder, tak v případě, že po volbách jednání o vzniku 

vlády zúčastní úspěšná volební koalice, tak je šance, že do vlády vstoupí velmi vysoká. 

Díky volebním koalicím se také snižuje doba, během které vláda vzniká a existuje vyšší 

tendence ke vzniku ideologicky kompatibilnější vlády (Golder 2006. 134-135). Vládní 

koalice, jejichž součástí jsou předvolební koalici, mají také větší pravděpodobnost, že 

vydrží celé volební období, tato pravděpodobnost se ještě navyšuje v případě, že volební 

koalice je jedinou vládnoucí silou (Chiru 2014: 19).  

Kvantitativní výzkum Soni Golder také odhalil, že pravděpodobnost vzniku koalice 

narůstá, pokud jsou zúčastněné strany zhruba podobně velké, samotná koalice pak nesmí 

být příliš velká (v takovém případě koalice nevzniká). Golder také potvrdila teorii, která 

vyplývá ze samé logiky volebních koalic, a to že je větší šance, že spolu strany do volební 
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koalice v případě, že jsou si blízké na ideologickém spektru (Golder 2006: 86-87). Tento 

předpoklad verifikovali ve své studii i Thomas Gschwend a Marc Hooghe, kteří zkoumali 

v rozsáhlém experimentu reakci voličů na potenciální koalice. Tento experiment potvrdil 

to, že je větší pravděpodobnost, že voliči budou koalici volit, pokud si strana vybere 

ideologicky blízkého partnera, ale zároveň také, že i pokud je strana ideologicky blízká, tak 

zásadní roli hraje animozita voličů vůči té konkrétní straně. Tato animozita může být 

založena na předchozí zkušenosti se stranou a jejím působením v politickém systému. 

Výsledkem experimentu byl také poznatek, že mnozí voliči oceňují schopnost stran 

dohodnout se a tak koalice získá hlasy voličů, kteří by ani jednu ze stran samostatně 

nevolili (Gschwend, Hooghe 2008: 574-574).  

Převážná část  autorů, kteří se zabývali teoriemi volebních koalic, se soustředila na 

státy západní Evropy a regiony střední a východní Evropy tak byly opomíjeny. Raimondas 

Ibenskas se tak ve svém článku „Understanding Pre-electoral Coalitions in Central and 

Eastern Europe“ na tuto oblast zaměřil a pokusil se na ní aplikovat některé z již 

existujících teorií. 

Výsledkem jeho práce je určení několika specifik daného regionu ve vztahu k 

volebním koalicím. Těmito specifiky jsou velké množství malých a velmi malých stran a 

přítomnost celostátní volební klauzule. Tato klauzule motivuje malé strany k tomu, aby 

vytvářely volební koalice. Naopak flexibilnější volební kandidátní listiny a s nimi spojené 

riziko změny pořadí kandidátů kvůli možnosti preferenčního hlasování strany od vytváření 

volebních koalic odrazují. To se děje kvůli možnosti ztráty mandátů ve prospěch 

koaličního partnera, který by byl schopný své voliče mobilizovat a využít preferenčních 

hlasů. Toto riziko klesá v případě, že spolu strany mají předchozí zkušenost s předvolební 

spoluprací (Ibenskas 2015: 9, 16).  

Výše zmíněné teorie se snaží obsáhnout existenci volebních koalic ve velkém 

množství politických systémů či jsou naopak založeny na výzkumu pouze jednoho 

konkrétního systému či regionu. Je tedy třeba specifikovat podmínky a bariéry pro vznik 

volebních koalic v českém volebním a stranickém systému a následně vybrat relevantní 

teorie, které je možné testovat i na konkrétním příkladu koalice Lidovci a Starostové. 

Českému stranickému a volebnímu systému a jeho vztahu k volebním koalicím se bude 

věnovat následující kapitola. 
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2. Český politický systém a jeho vztah k volebním koalicím 

2.1 Stranický systém 

Český stranický systém prošel během svého relativně krátkého fungování mnohými 

změnami. Mimo jiné vlivem volebního systému (viz následující kapitola) existuje v České 

republice od jejího vzniku multipartismus. Dle Sartoriho typologie by se však dalo říci, že 

český systém osciluje na hraně umírněného (omezeného) a polarizovaného (extrémního) 

pluralismu (Říchová 2007: 106-107). Fragmentace systému však nikdy nedosáhla takové 

míry, aby bylo možné považovat ho za atomizovaný systém. Počet stran, které získaly ve 

volbách do poslanecké sněmovny mandáty, se po dobu existence samostatné České 

republiky pohyboval mezi čtyřmi (v roce 2002) a devíti (poslední volby v roce 2017). 

V tabulce jsem vypočítal také Laakso-Tagaperův index efektivního počtu parlamentních 

stran (Příloha č. 1), tento ukazatel bere na rozdíl od absolutního počtu stran v potaz také 

poměr počtu mandátů (případně hlasů), které jednotlivé strany získaly ve volbách, což 

umožňuje jiný pohled na pluralitu a polarizaci volebního systému (Dudáková, Chytilek, 

Zvára 2006: 7-8). Můžeme tak například pozorovat, že mezi volbami 2013 a 2017 narostl 

počet stran ve sněmovně, ale efektivní počet stran se snížil, protože v roce 2017 se do 

sněmovny dostalo velké množství malých stran, kterým tento index dává nízkou váhu.  

 

Příloha 1 - Vývoj počtu stran v českém stranickém systému 

Volby 1996 1998 2002 2006 2010 2013 2017 

Počet stran v PSP ČR 6 5 4 5 5 7 9 

Efektivní počet stran v PSP ČR 4,15 3,71 3,67 3,1 4,51 5,62 4,81 
zdroj: volby.cz, vlastní výpočty  

 

2.1.1 Vývoj českého stranického systému 

Ve volbách 1996 se do sněmovny dostalo šest stran z toho dvě velké, jedna 

umírněně pravicová (ODS) a druhá umírněně levicová (ČSSD), které představovaly 

možnost budoucí bipolarity stranického systému. Efektivní počet stran pak byl 4,15, což 

sice bylo snížení oproti předchozím volbám do České národní rady, ale vzhledem k počtu 

stran i existenci dvou antisystémových stran (KSČM, SPR-RSČ) a vzhledem k porovnání 

se zeměmi západní Evropy ve stejném období, byl stav dle Sartoriho typologie blízko 

polarizovanému pluralismu (Novák 1996: 409-410, 414).  
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Volby 1998 přinesly snížení počtu stran na pět a efektivního počtu na 3,71. Do 

sněmovny se nedostala jedna z antisystémových stran a to Republikáni Miroslava Sládka. 

ČSSD i ODS stále zůstávaly dvěma výrazně nejsilnějšími stranami. Stav po těchto volbách 

tedy znamenal nižší fragmentaci a stejně tak nižší polarizaci systému. Sartoriho optikou by 

tak šlo systém identifikovat jako umírněný pluralismus. Šlo také o období takzvané 

Opoziční smlouvy, která znamenala menšinovou vládu ČSSD garantovanou podporou 

ODS (Novák, Lebeda 2004: 286-287).  

Volby 2002 tento trend vesměs potvrdili, počet subjektů zastoupených ve 

sněmovně se sice snížil z pěti na čtyři, nicméně to bylo způsobené i faktem (pro tuto práci 

důležitým), že Unie Svobody a KDU-ČSL v těchto volbách kandidovali ve volební koalici, 

tedy jako jeden volební subjekt. Po volbách už však fungovaly samostatně a tak byl reálný 

počet stran ve sněmovně opět pět (Novák, Lebeda 2004: 288).  

Dominanci dvou velkých stran ještě utvrdily výsledky z roku 2006, počet stran, 

které se dostaly do sněmovny, byl sice pět, ale díky výraznému odstupu ODS a ČSSD od 

ostatních subjektů se efektivní počet stran snížil na pouhé 3,1, tedy nejméně v historii 

samostatné České republiky. I toto období by šlo označit jako umírněný pluralismus a 

konsolidace dvou silných, ovšem pokud by následný trend posilování zisku stran 

pokračoval, bylo by možné hovořit o přiblížení se bipartismu (Hanáček 2010).  

Přestože počet stran ve sněmovně zůstal po volbách v roce 2010 stejný, tak se 

podoba českého stranického systému výrazně změnila. Někteří komentátoři dokonce 

mluvili o „volebním zemětřesení“ a volby zastavily trend konsolidace dvou silných stran. 

Jak ČSSD, tak ODS si v těchto volbách citelně pohoršily a dosáhly výsledku pouze nad 

hranicí 20 %, naopak se objevila s téměř 17% nová síla v podobě TOP 09 a také Věci 

veřejné s 11 % hlasů. Do sněmovny se naopak poprvé historii sněmovních voleb nedostala 

KDU-ČSL, která přitom jako jedna ze čtyř stran získala mandáty ve všech předchozích 

sněmovních volbách (Hanley 2011: 116).  

V předčasných volbách v roce 2013 (které jsou pro tuto práci zásadní, protože 

koalice Lidovci a Starostové vznikala právě v období po těchto volbách) se do sněmovny 

dostalo sedm stran a efektivní počet stran byl 5,62, tedy nejvyšší ve všech volbách do 

poslanecké sněmovny v historii samostatné České republiky. Obměna proběhla i ve složení 

stran, které se do sněmovny dostaly. Velký úspěch zaznamenalo hnutí poprvé kandidující 

ANO s téměř 19 % hlasů, do sněmovny se vrátila KDU-ČSL a po jednom volebním období 
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naopak sněmovnu opustily Věci veřejné. Vládní strany předchozího období ODS a TOP 09 

zaznamenaly pokles hlasů. Z hlediska počtu stran a počtu efektivních stran se stranický 

systém dle Sartoriho typologie posunul od umírněného k extrémnímu multipartismu. 

Tomuto faktu napovídala kromě vyššího počtu stran i existence další antisystémové strany, 

kterou byl Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury. Navzdory posílení těchto znaků 

extrémního pluralismu však český politický systém i po volbách 2018 zůstal pluralismem 

umírněným (Hanáček 2015).  

Volby 2017 se odehrály až po rozpadu koalice Lidovců a Starostů, tedy ústředního 

tématu této práce, ale přesto je vhodné jejich dopad na český stranický systém vhodné 

zmínit. Počet subjektů se oproti volbám 2013 opět zvýšila to ze sedmi na devět. Efektivní 

počet stran se však díky vyššímu počtu menších stran a přítomnosti jedné dominantní 

strany (ANO) snížil. Úsvit přímé demokracie ve sněmovně nahradila SPD Tomia 

Okamury. Lze tedy říci, že multipartismus lehce narostl a polarizace zůstala podobná. 

Z pohledu Sartoriho typologie, tak stav zůstal stejný a to umírněný pluralismus s inklinací 

k polarizovanému.   

Ze shrnutí výsledků voleb do poslanecké sněmovny České republiky se potvrzuje, 

že český systém se pohybuje v rámci umírněného pluralismu s postupnou inklinací 

k systému dvou silných stran (až potenciálně bipartismu) do roku 2010 a poté naopak 

k pluralismu polarizovanějšímu.  

Jiných výsledků bychom samozřejmě mohli dosáhnout, pokud bychom využívali 

například typologii Jeana Blondela a Steina Rokkana, která je založena na štěpných liniích 

mezi stranami (Hanáček 2010), ale Sartoriho typologie se pro zařazení českého stranického 

systému zdá jako nejvhodnější.  

Na základě deskripce vývoje českého volebního systému, by podle disproporční 

teorie volebních koalic měl český stranický systém s větší polarizací a zvyšujícím se 

počtem stran, kterou je možné pozorovat v posledních třech volbách, vytvářet pro vznik 

volebních koalic příznivější prostředí. Vysoký počet stran v českém systému by také podle 

dalších teorií, měl strany motivovat k vytváření volebních koalic, které jsou v takovýchto 

systémech voliči preferovány. 

Současný český stranický systém (respektive systém v roce 2013) by tedy měl dle 

výše uvedených poznatků zvyšovat tendenci ke vzniku volebních koalic, je však také třeba 
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brát v potaz volební systém, který je se stranickým úzce propojen. Volebnímu systému 

voleb do poslanecké sněmovny se bude věnovat následující podkapitola. 

2.2 Volební systém 

Tato podkapitola je věnována genezi českého volebního systému a jeho reformám. 

Na základě zkoumání českého volebního systému je možné určit jeho predispozice pro 

vznik volebních koalic. 

Český volební systém4 vychází z ukotvení v ústavě, která uvádí: „Volby do 

Poslanecké sněmovny se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a 

přímého volebního práva, podle zásady poměrného zastoupení“ (Čl. 18 odst. 1 ústavního 

zákona č. 1/1993 Sb. ústava České republiky). Poměrného zastoupení lze tedy dosáhnout 

poměrným volebním systémem5.  

2.2.1 Vývoj českého volebního systému 

Volební zákon pro Parlament České republiky byl schválen jako č. 247/1995 Sb., 

až na drobné odchylky vycházel ze zákona o volbách do České národní rady č. 54/1990 Sb. 

respektive zákona č. 59/1992 Sb., který měnil některé prvky zákona z roku 1990, volební 

zákon z roku 1995 měl za hlavní cíl určit volební systém do senátních voleb a systém do 

sněmovních voleb tak radikálně neměnil (Chytilek et al. 2009: 296-302). 

Dvě stě členů Poslanecké sněmovny bylo podle tohoto zákona voleno v osmi 

volebních krajích, počet mandátů pro jednotlivé kraje byl stanoven podle počtu platných 

voličských hlasů v jednotlivých krajích skrze Hareovu kvótu v kombinaci s metodou 

nejvyšších zbytků. Voliči měli možnost na vázaných krajských kandidátních listinách 

přidělovat čtyři preferenční hlasy v rámci vybrané kandidátní listiny. Pokud kandidát získal 

alespoň 10% preferenčních hlasů z hlasů odevzdaných pro stranu, tak docházelo 

k přeskočení ostatních kandidátů6. Pro postup k přepočtu na mandáty musela strana 

překročit klauzuli 5 % z celkového počtu hlasů na celostátní úrovni. Pro tuto práci je 

důležitá informace, že pro volební koalici dvou stran byla klauzule stanovena na 7 %, pro 

koalici tři stran na 9 % a pro koalici čtyř a více stran na 11 %. 

                                                

4 Respektive přesněji řečeno volební systém do Poslanecké sněmovny České republiky, který je pro 

tuto práci nejdůležitější. 
5 Ale i ten může při určitém nastavení produkovat nepoměrné výsledky – viz pokus o reformu 

volebního systému z roku 2000 dále v této kapitole.   
6 V případě, že takovýchto kandidátů bylo více, tak se řadili dle počtu získaných preferenčních hlasů 
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Přepočet hlasů na mandáty probíhal ve dvou skrutiniích pomocí Hagenbach-

Bischoffovy kvóty. První skrutinium probíhalo na krajské úrovni, nepřidělené mandáty a 

hlasy pak byly převáděny do skrutinia druhého, které probíhalo na celostátní úrovni7, 

v případě dalších nepřidělených mandátů byla využita metoda nejvyšších zbytků (zákon č. 

247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky).  

Volební systém daný zákonem z roku 1995 tak tedy přebral vlastnosti 

porevolučního nastavení, jehož snahou bylo vytvořit systém, který povede ke stranickému 

pluralismu a spravedlivého zastoupení stran v Poslanecké sněmovně. V roce 1992 byla 

také zavedena první zvýšená klauzule pro volební koalice (předtím byla klauzule pro 

koalice stejná jako pro jednu stranu) a zákon z roku 1995 i tento faktor přebral (Charvát 

2013: 84-85). 

Po volbách v roce 1998 a vzniku takzvané opoziční smlouvy byly zahájeny 

přípravy k výrazné reformě volebního systému. Tato reforma měnila počet volebních 

obvodů na třicet pět, při stávajícím počtu dvě stě volených mandátů. Voliči oproti 

předchozí podobě zákona mohli dávat pouze dva preferenční hlasy, na druhou stranu ale 

pro to, aby kandidát přeskočil ostatní, stačilo pouze 7 % oproti stávajícím 10 %. Volební 

klauzule zůstala 5 % pro samostatně kandidující stranu, pro dvě strany se však díky 

pozměňujícímu návrhu poslance Jana Vidíma za ODS klauzule zvýšila na 10 %, pro tři 

strany na 15 % a pro čtyři a více stran na 20 % hlasů (Charvát 2013: 129). Přepočet hlasů 

na mandáty měl probíhat pouze v jednom skrutiniu a to pomocí modifikované d‘Hondtovi 

metody (také někdy nazývána Koudelkova metoda). Novinkou bylo také zavedení 

možnosti volit ze zahraničí (zákon č. 204/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., 

o volbách do Parlamentu České republiky).  

Tato reforma volebního systému by v důsledku vedla k značně disproporčním 

výsledkům a to jak kvůli velkému počtu volebních obvodů, tak kvůli použité upravené 

d’Hondtově metodě – tato kombinace by výrazně zvyšovala přirozený práh v jednotlivých 

obvodech a i strany, které by dosáhly klauzule 5 %, by nemusely mít ve sněmovně 

zaručené zastoupení (záleželo by pak i na územním rozložení hlasů pro stranu). Zvýšená 

klauzule pro volební koalice (10 %, 15 % a 20 %) by pak znamenala, že pokud by menší 

strany chtěly zvyšovat svou šanci na úspěch při přepočtu na mandáty vytvářením volebních 

                                                

7 Kandidátní listiny byly sestavovány před druhým skrutiniem z neúspěšných kandidátů z prvního – 

volič už tak neměl šanci ovlivnit pořadí. 
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koalic, tak by riskovaly možnost, že by se do skrutinia vůbec nedostaly. Pozměňovací 

návrh, který tuto změnu do zákona začlenil (protože v původním vládním návrhu nebyla 

vůbec zahrnuta), tak šel proti jednomu z údajných důvodů změny zákona – bránit 

roztříštění sil a snaha o to, aby strany vytvářely silná předvolební spojenectví (Lebeda 

2000: 248-251).  

Reforma volebního systémů narazila na odpor jak prezidenta Václava Havla, který 

ji napadl u Ústavního soudu, ten svým nálezem z č. 64/2001 Sb. došel k závěru, že je 

reforma v rozporu s Ústavou garantovaným poměrným zastoupením v Poslanecké 

sněmovně.  Z původní reformy zůstaly tedy zachovány pouze samostatně nefunkční dílčí 

změny jako možnost volit ze zahraničí, snížení počtu preferenční hlasů a pro tuto práci 

zásadní změna, která určovala zvýšenou volební klauzuli pro volební koalice. Vzhledem 

k blížícím se volbám roku 2002 bylo třeba v krátkém čase vytvořit novelizaci zákona, aby 

volby mohly řádně proběhnout (Chytilek et al. 2009: 310). Přestože byla reforma z větší 

části neúspěšná, tak právě zachování kumulační klauzule pro volební koalice zásadně 

ovlivnilo jejich pozici v českém volebním systému.  

V období zhruba jednoho roku byl v časové tísni přijat zákon č. 37/2002 Sb. Tento 

zákon kromě výše zachovaných změn z reformního návrhu z roku 2000 nově zavedl 

čtrnáct volebních obvodů. Tyto volební obvody kopírují hranice krajů jakožto správních 

jednotek. Jako nástroj pro přepočet hlasů pak zavedl klasickou d’Hondtovu metodu (zákon 

č. 37/2002 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu 

České republiky).  

Díky senátním volbám v listopadu 2000 musely vládnoucí ČSSD a podporující 

ODS zapojit do rozhodování o volebním zákonu také opoziční strany, jelikož v Senátu 

ztratili většinu, o kterou se mohly u schvalování původního návrhu opírat a která je třeba 

pro přijetí volebních zákonů. Při projednávání vládního návrhu novely volebního zákona 

tak v roce 2001 opoziční poslanci předkládaly pozměňovací návrhy, které mimo jiné 

upravovaly různé možnosti klauzule pro volební koalice. Například Jan Kasal z KDU-ČSL 

navrhoval návrat ke stavu, který byl v zákonu z roku 1995 či kompromisnější variantu 9 % 

pro koalici dvou stran, 12 % pro koalici tří stran a 14 % pro koalici čtyř stran (dále pak 1 % 

navíc za každou další stranu v koalici), tento ani další pozměňovací návrhy, které 

snižovaly práh pro volební koalice, však nebyly přijaty (Charvát 2013: 123-125). 
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Přijetí návrhu na zvýšení klauzule (tzv. sčítací klauzule) pro volební koalice během 

reformy z roku 2000 a jeho zachování ve verzi z roku 2002 v podstatě znemožňoval vznik 

volebních koalic (přestože ho umožňoval), protože pro malé strany ztratila předvolební 

spolupráce téměř jakýkoliv význam (Charvát 2013: 130).  

Výsledky voleb z roku 2002 by naznačovaly, že volební systém neznamenal pro 

poměr zastoupení stran ve sněmovně prakticky žádnou výraznou změnu, ale toto bylo dáno 

také tím, že v těchto volbách prošly ke skrutiniu pouze velké a střední strany. Systém pak 

naopak podle některých autorů znamenal posílení akceschopnosti a stability vlád (Novák, 

Lebeda 2004: 245, 249). Účinek změny se však projevil již v následujících volbách roku 

2006 (a následně i v dalších volbách), jelikož nadreprezentaci velkých stran v tomto 

systému vytvářejí mandáty, které velký strany získají na úkor stran malých, nikoliv 

středních. Systém tedy produkuje v porovnání se systémem z devadesátých let mandátový 

bonus pro strany s vyšším ziskem a naopak ubírá malým stranám, to je způsobeno 

d’Hondtovou metodou a nerovnoměrně velkými volebními obvody, které v menších 

krajích zvyšují přirozený práh pro zisk mandátu a malé strany tak na mandát v těchto 

krajích nedosáhnou (Charvát 2013: 139-141).  

Od roku 2002 neproběhla žádná zásadní reforma českého politického systému. Pro 

účel této práce je ještě vhodné zmínit reformu z roku 2006, která navrátila stav, kdy volič 

může dát preferenční hlasy až čtyřem kandidátům a zároveň snížila potřebný poměr 

preferenčních hlasů z celkového počtu hlasů pro stranu ve volebním obvodě na zatím 

nejnižších 5 % (zákon č. 480/2006 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o 

volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů). Tato možnost preferenčních hlasů způsobila při volbách 2010 

takzvanou „kroužkovací revoluci“ a snížila tak vázanost volebních kandidátek (Navrátil 

2013). 

Přehled vývoje volebního systému České republiky ukazuje, že motivací pro vznik 

volební koalice může být v současném českém volebním systému d’Hondtova metoda 

spojená s počtem velikostí a počtem volebních obvodů, které jsou navíc nerovnoměrné. 

Tato kombinace přisuzuje menším stranám nepoměrně nižší počet mandátů vzhledem 

k počtu získaných hlasů. V minulosti mohla mít na volební systém vliv také 5 % klauzule 

pro postup ke skrutiniu, která se v případě volebních koalic nekumulovala, přestože se pro 

volební koalice navyšovala. Kumulativní klauzule pro koalice z roku 2000 potažmo 2002, 
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je pro strany naopak silně demotivační prvek, který je bariérou pro vznik volebních koalic 

v České republice. Reforma preferenčního hlasování z roku 2006 pak oproti přechozímu 

stavu mohla také ovlivnit motivaci stran ke vstupu do volebních koalic, protože přestože 

kandidátní listiny zůstaly vázané, tak šance voličů na ovlivnění pořadí kandidátů vzrostla, 

což dle stávající teorie snižuje potenciál vzniku volebních koalic, pokud spolu strany 

nemají předchozí zkušenost s volební spoluprací.  

Je tedy možné říci, že podle stávajících teorií do roku 2002 volební systém dával 

nižší šance pro vytváření koaličních uskupeních vzhledem k větší proporcionalitě a 

vzhledem k tomu, že příliš neznevýhodňoval malé strany. Na druhou stranu nestavěl tak 

velké bariéry vzhledem k nižší volební klauzuli pro volební koalice. Pokus o reformu 

z roku 2000 a následná umírněnější změna z roku 2002 pak vedla k navýšení motivace 

skrze snížení proporcionality systému, ale zároveň strany silně demotivovala výrazným 

navýšením volební klauzule pro vládní koalice.  

Celkové nastavení českého volebního systému pro volební koalice v České 

republice je tedy spíše nepříznivé. Následující kapitola práce se zaměří na existenci 

takovýchto koalic v celostátních volbách od vzniku samostatné České republiky. 

2.3 Volební koalice v historii voleb do Poslanecké sněmovny České 

republiky 

Tato kapitola se soustředí na volební koalice v historii voleb do Poslanecké 

sněmovny České republiky. Primárně se zaměřuje na klasické volební koalici (přesněji 

klasickou volební koalici), ale zmiňuje se také o dalších možnostech společné kandidatury 

více stran. 

Výčet klasických koalic v historii samostatné ČR je velice stručný, jelikož obsahuje 

jedinou klasickou koalici (pro srovnání ve volbách do České národní rady v roce 1992 ve 

volbách uspěly dvě koalice), touto koalicí byla ve volbách 2002 společná kandidatura 

KDU-ČSL a Unie svobody. Vzhledem k tomu, že součástí této koalice byli právě lidovci, 

tak jde o další důvod, proč je vhodné jí v této práci věnovat prostor. 

2.3.1 Čtyřkoalice/Koalice KDU-ČSL – US-DEU 

Volební kolice KDU-ČSL a US-DEU do voleb 2002 vznikla původně jako 

takzvaná Čtyřkoalice, jejímiž členy byly KDU-ČSL, Unií svobody, Občanskou 

demokratickou unií a Demokratickou unií. O možné spolupráci těchto stran se jednalo již 
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začátkem roku 1998, ale dohodu o společném postupu do nadcházejících senátních a 

komunálních voleb podepsali tyto čtyři strany zastupovány Josefem Luxem (KDU-ČSL), 

Janem Rumlem (US), Danielem Kroupou (ODA) a Ratiborem Majzlíkem (DEU) až 1. září 

1998, tedy po volbách roku 1998 a vzniku takzvané opoziční smlouvy (Linhart 2005). 

Uskupení vzniklo jako reakce na tuto smlouvu, aby bylo možné jako protiváhu vládnoucí 

ČSSD a ODS většinu v Senátu a zabránit tak výrazným změnám v ústavním pořádku, které 

by se strany opoziční smlouvy případně snažily prosadit (Tabery 2002). V senátních 

volbách roku 1998 strany Čtyřkoalice postavili kromě senátního obvodu Most kandidáta ve 

všech obvodech a získaly celkem třináct mandátů. To byl na jednu stranu úspěch, ale 

stranám se nepodařilo dosáhnout kýženého cíle, kterým byla snaha zabránit ústavní většině 

stran opoziční smlouvy v horní komoře (Fiala 2008: 485). K důležitému okamžiku však 

došlo v červnu 1999, kdy zemřel senátor Václav Benda a byly tak vypsány doplňovací 

volby, aby za něj byl zvolen náhradník. Na obhajobě tohoto mandátu stála ústavní většina 

v senátu pro ČSSD a ODS, ale mandát získal už v prvním kole s výrazným ziskem 

nezávislý kandidát Václav Fischer (ČSÚ 1999).  

Tato změna dala Čtyřkoalici nový impuls. Strany spolu začaly hovořit o společném 

lídrovi a o kandidatuře do voleb do Poslanecké sněmovny. Lidovci přišli také s návrhem, 

aby US integrovala ODA i DEU, a aby do následujících voleb strany kandidovaly jako 

dvojblok, který by byl stabilnější, než dosavadní podoba Čtyřkoalice. Tento návrh se však 

zvláště ze strany ODA setkal se silným odporem. Přes tyto drobné neshody došlo 28. září 

1999 k podpisu takzvané Svatováclavské dohody, která Čtyřkoalici formálně ustavila a 

určila společná pravidla, cíle, ideová východiska a programové principy. Pro jednání 

v rámci koalice byla také ustavena koaliční rada (Dimun 2002).  

Narušit stabilitu Čtyřkoalice se pokusila ODS návrhem na vytvoření koalice, ve 

které by kromě ODS a ČSSD byly také KDU-CSL a US. Představitelé obou stran Jan 

Kasal a Jan Ruml byli ochotni začít vyjednávat pouze v případě, že bude vypovězena 

opoziční smlouva, to však strany opoziční smlouvy jasně odmítli. Čtyřkoalice tak místo 

nabídky ODS, začala navazovat spolupráci s občanskými aktivitami, které se proti 

opoziční smlouvě vymezovaly – například s iniciativou studentských vůdců z roku 1989 

„Děkujeme, odejděte“ nebo sdružením „Impuls 99“. Koalice se tak začala rozrůstat i do 

občanské společnosti jako alternativa k stávajícímu vládní garnituře (Linhart 2005). 
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V květnu 2000 proběhlo schválení nového volebního zákona (viz předchozí 

podkapitola), který byl impulsem k tomu, že v září téhož roku došlo k v den výročí 

Svatováclavské dohody k podpisu takzvané Svatováclavské čtyřkoaliční smlouvy, která 

prohlubovala mezistranickou spolupráci, přestože se koalice stále definovala jako 

seskupení samostatných stran. Nejvyšším koaličním orgánem se stala osmičlenná Politická 

rada Čtyřkoalice, kde po třech členech měly KDU-ČSL a US, po jednom pak ODA a DEU 

(Malíř, Marek a kol. 2005: 1565-1566).  

Volby do Senátu a krajských samospráv v listopadu 2000 znamenaly pro 

Čtyřkoalici velký triumf. Získala sedmnáct senátorských křesel a disponovala tak se třiceti 

devíti senátory a jasně nejsilnějším klubem, bylo tak zažehnáno riziko výrazných ústavních 

změn ze strany stran opoziční smlouvy (Fiala 2008: 490-491). Čtyřkoalice byla úspěšná i 

v krajských volbách, získala celkem 22,9 %, v pěti krajích byla vítězná a obsadila v nich 

pozice hejtmanů (ČSÚ 2000).  

Na tehdejší úspěch Čtyřkoalice reagoval Václav Klaus, který ji označil za partnera 

pro koaliční vyjednávání v krajích, což bylo také následně v krajích převedeno v politickou 

realitu. Čtyřkoalice tak byla po krajských volbách vnímána jako relevantní a jednotný 

politický subjekt, přesto síly v zastoupení v klíčových pozicích nebyly vyrovnané. US 

například nezískala ani jeden z hejtmanských postů a místo předsedy Senátu místo jejího 

kandidáta Josefa Zieleniece získal lidovec Petr Pithart. Do čela Čtyřkoalice byl navíc 

zvolen také lidovec Cyril Svoboda a to v přes odpor výrazné části svých spolustraníků 

(Dimun 2002). 

Nový lídr měl také za úkol sestavit stínový kabinet, to se Cyrilu Svobodovi 

dlouhodobě nedařilo i z důvodu toho, že s jeho nominacemi nesouhlasili zástupci KDU-

ČSL. Svoboda později odstoupil a místo lídra získal kandidát US Karel Kühnl. V říjnu 

došlo k podpisu integrační smlouvy mezi US a DEU, vznikla tak US-DEU a koalice měla 

už pouze tři subjekty. Jednoznačně nejslabším článkem koalice se tak stala ODA, která 

měla navíc problém se zadlužením u České pojišťovny a posléze se objevily i další 

finančními problémy a netransparentní transakce. Koaliční partneři se rozhodli tyto 

problémy nadále netolerovat a vyškrtli zástupce ODA z kandidátních listin. Z projektu tak 

zůstala pouze koalice dvou subjektů a to KDU-ČSL a US-DEU (Linhart 2005). Mimo tyto 

problémy ale hrála roli v rozpadu koalice (respektive redukce na dvoučlenné uskupení) 

pravděpodobně obava z vysoké uzavírací klauzule pro koalice a to jak ke sloučení US a 
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DEU, tak jako další důvod k vyškrtnutí ODA z koaliční kandidátky. Tento postupný 

rozpad měl také nejspíše vliv na pokles preferencí koalice (Novák, Lebeda 2004: 237).  

I přes prvotní odpor předsedkyně US-DEU Hany Marvanové se obě strany 

rozhodly ve volbách do Poslanecké sněmovny kandidovat společně pod názvem Koalice. 

Každý z členů koalice měl rovnocenně lídra v sedmi krajích a hlavními celostátními lídry 

se stali Cyril Svoboda a Hana Marvanová. V červnových volbách koalice skončila na 

čtvrtém (posledním) místě, když dosáhla 14,3 % hlasů, což bylo vzhledem k původním 

ambicím považováno za velký neúspěch. 

Pro US-DEU byl výsledek neúspěch zesílen tím, že i přes koaličně dohodnuté 

paritní sestavení kandidátních listin získala pouze osm mandátů oproti dvaceti jedna 

lidoveckým (a dvěma nestranickým). Lidovečtí voliči v rámci kandidátní listiny využili 

preferenčních hlasů a vykroužkovali tak své kandidáty. Obě strany se staly spolu s ČSSD 

součástí vládní koalice, volbami do Poslanecké sněmovny ale projekt Čtyřkoalice (i 

„zbytkový“ projekt Koalice) definitivně zanikl (Fiala 2008: 495-497). 

Mezi problémy koalice patřilo už od jejího vzniku i to, že šlo o tři strany s 

relativně malou členskou základnou a jednu stranu s velkou členskou základnou a složitým 

stranickým aparátem. Tento fakt způsoboval strukturální problémy a to jak ve vztahu a 

rovnocennosti postavení jednotlivých stran koalice, tak v rozhodovacích procesech, které 

byly u KDU jako u klasické strany složitější a pomalejší. Ukazovalo se také, že strany 

nebyly názorově a ideově plně kompatibilní, což se ukazovalo například na tom, že KDU-

ČSL byla jedinou stranou Čtyřkoalice, která by byla ochotná spolupracovat s ČSSD. To, že 

byl projekt do určité míry účelový, se začalo ukazovat i po té, co Čtyřkoalice získala 

v Senátu silné zastoupení, díky němuž mohla zabraňovat nebezpečným změnám ústavního 

pořádku, začaly problémy ve vzájemné spolupráci sílit (Fiala 2001). 

Splnění cíle zabránit skrze Senát problematickým ústavním změnám lze také brát 

v podstatě za jediný reálný úspěch Čytřkoalice na celostátní úrovni (Tabery 2002). Krajské 

volby z roku 2000 je možno také jistě počítat za úspěch, nicméně pro tuto práci, která se 

zaměřuje na volební koalice pro volby do Poslanecké sněmovny, je však zásadnější 

částečný rozpad před sněmovními volbami a volební neúspěch dvoučlenné koalice. Jako 

prvek, který strany motivoval ke vzniku koalice lze vnímat snaha být opozicí oproti dvěma 

silným stranám opoziční smlouvy a dále pak motivace vyššího volebního zisku. Tento zisk 

by ovšem před volebními reformami, které proběhly až po vzniku Čtyřkoalice, nebyl tak 
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výrazný, takže toto lze vztahovat spíše na DEU a ODA, kterým by reálně hrozilo, že se 

samostatně do sněmovny vůbec nedostanou. Uvedeno bylo také, že důvodem k rozpadu 

původního uskupení (mimo aféry a animozitu mezi některými aktéry) mohla být obava 

z nedosáhnutí na zvýšenou volební klauzuli pro koalice. Stejně tak případ koalice KDU-

ČSL a US-DEU potvrzuje, že vyšší vliv preferenčních hlasů na kandidátní listiny má na 

fungování volebních koalic negativní vliv.  

2.3.2 Další možnosti společné kandidatury do PSP ČR 

Volební koalice KDU-ČSL – US-DEU byla doposavad jedinou kandidující volební 

koalicí ve sněmovních volbách v klasickém pojetí. Strany v českém volebním systému ale 

využívají jinou možnost, kterou je zapsání jejích kandidátů na kandidátní listinu jiné 

strany. Navrhující stranou je pak jediná strana a to i v případě, že se na kandidátce nachází 

kandidáti z jiné (či více jiných) politických stran. Jako příklad lze uvést dvě strany, jejichž 

koalice je předmětem této práce a jejich kandidatura ve volbách v letech 2013 a 2013 – 

hnutí STAN a KDU-ČSL. Hnutí STAN kandidovalo ve volbách 2010 i 2013 na kandidátní 

listině TOP 09, KDU-ČSL v minulosti měla na svých kandidátkách příslušníky jiných 

stran a hnutí – například Evropské demokratické strany v roce 2010 (ČSÚ 2010, 2013). 

Další možnosti je sloučení stran, které pak fungují jako samostatný právní subjekt, což se 

stalo například v případě US-DEU. Obejít kumulativní klauzuli by bylo možné také skrze 

vytvoření nového účelového subjektu jen pro jedny volby, problémy, které sebou tato 

varianta nese, jsou popsány v kapitole o vzniku koalice Lidovci a Starostové, protože tato 

varianta byla také zvažována. 

Závěrem této kapitoly lze tedy odpovědět na první výzkumnou otázku této práce a 

to jaký vliv má na vznik volebních koalic český stranický a volební systém. 

Lze říci, že český politický systém motivaci k vytváření koalic pro politické strany 

příliš nezvyšuje. Stranický systém na jednu stranu polarizovaný s vysokým počtem stran, 

což jsou vlastnosti, které by měly působit ve prospěch volebních koalic. Na druhou stranu 

volební systém pro volební koalice příliš příznivý není, sice zvyšuje mandátový bonus pro 

velké strany na úkor malých, což je faktor, který by měl zvyšovat tendenci vzniku 

volebních koalic, ale zároveň malé strany odrazuje od vytváření volebních koalic 

kumulativní volební klauzulí. 

Důkazem nepopularity volebních koalic v České republice je tak to, že jediným 

takovýmto uskupením, které usilovalo o přízeň voličů, byla pouze koalice KDU-ČSL a 
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US-DEU v roce 2002 a to navíc poté, co došlo k rozpadu původní Čtyřkoalice. Na příkladu 

Čtyřkoalice lze také pozorovat další negativní faktor ovlivňující fungování volebních 

koalic a to, že fungování koalice je ztížené, pokud strany nejsou stejně velké, v tomto 

případě není velikost chápána jako výše volební podpory, ale také početnost členské 

základny a robustnost vnitrostranického systému a procesů. Strany se tak v českém 

politickém systému spíše než k volebním koalicím uchylují k alternativnímu řešení 

v podobě kandidatury na kandidátkách cizí strany.  
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3. KDU-ČSL a STAN – historie, ideologie, organizační struktura 

Tato kapitola se věnuje historii, ideologii a organizační KDU-ČSL a STAN, 

protože vzhledem k rozdílnosti obou stran, mohly i tyto faktory mohly hrát při procesu 

započetí, průběhu a ukončení volební spolupráce svou roli. Historii stran je uváděna do 

období podzimu 2016, tedy do momentu, kdy začala probíhat vyjednávání o koalici, 

kterým se bude věnovat následující kapitola.  

3.1 KDU-ČSL 

3.1.1 Historie 

KDU-ČSL navazuje na Československou stranu lidovou (ČSL), která vznikla na 

začátku roku 1919 spojením několika křesťanských stran vzniklých koncem 19. století. 

Předsedou se stal msgre. Jan Šrámek, na jehož autoritě z velké části stála stabilita strany 

složené ze dvou rozdílných zemských organizací.  

V meziválečném období byla strana zastoupená téměř ve všech vládách a msgre. 

Šrámek se stal výraznou postavou československé politiky. Už v období první republiky 

byla ČSL stranou středovou, která spojovala konzervativní křesťanské tradice s principy 

solidarity a sociálními reformami. Zvláště těsně po první světové válce se strana musela 

potýkat s odporem vůči katolicismu, se kterým byla přirozeně spojována.  

Po podepsání Mnichovské dohody se msgre. Šrámek stavěl proti tomu, aby se ČSL 

adaptovala na nové podmínky a hájil protikapitulantskou linii. Česká a posléze i moravská 

zemská organizace nakonec však tlaku podlehly, staly se součástí Strany národní jednoty a 

ČSL tak dočasně zanikla. Členové ČSL se během války zapojovali do odboje a msgre. 

Šrámek se později stal předsedou exilové vlády ve Velké Británii (KDU-ČSL  2019a).  

Po roce 1945 byla ČSL v českých zemích povolená jako jediná nesocialistická 

strana a to i díky předchozímu exilovému působení. Období do roku 1948 bylo pro ČSL 

problematické, jelikož msgre. Šrámek byl již starý a nemocný a zbytek vedení nedokázal 

dostatečně odporovat nátlaku komunistických činitelů. Kvůli poměrům ve straně se o 

reformu a modernizaci pokusilo mladší a radikálnější protikomunistické křídlo vedené 

Helenou Koželuhovou. Tyto pokusy však byly potlačeny a Koželuhová byla z ČSL 

vyloučena. Po nepříliš úspěšných volbách v roce 1946 se sice zástupci ČSL snažili 
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vystupovat proti totalitním tendencím komunistů, převratu v roce 1948 se jim však zabránit 

nepodařilo (Malíř, Marek a kol. 2005: 1186-1187).  

Lidovci Alois Petr a Josef Plojhar s komunisty aktivně spolupracovali, za což byli 

ze strany vyloučeni, rozhodnutí však nebrali v potaz a za pomocí akčního výboru převzali 

vedení Ústředního sekretariátu strany. V měsících po únoru 1948 deset poslanců ČSL 

opustilo zemi (stejně jako množství řadových členů), dvanáct jich bylo uvězněno a z toho 

čtyři umučeni či popraveni. ČSL se stala jednou ze stran Národní fronty, z pověření KSČ 

nastaly ve straně čistky a samostatná politika ČSL tak až do pádu komunistického režimu 

fakticky skončila. Ve vedení strany se během období komunistické nadvlády střídali 

představitelé, kteří kolaborovali s režimem ochotněji i ti, kteří se snažili v rámci 

omezených možností alespoň částečně pokračovat v politice strany před únorovým 

převratem. Proběhly také snahy o obrodu strany – první neúspěšná v roce 1968 a druhá 

úspěšná během pádu režimu na podzim 1989 (KDU-ČSL 2019a).  

Po tlaku členské základny odstoupilo 26. listopadu 1989 původní vedení strany a 

novým předsedou byl zvolen Josef Bartončík, během prosince také došlo k obměně části 

poslanců. První polistopadový sjezd ČSL začal 3. dubna 1990 a do čela byl znovuzvolen 

Josef Bartončík. Na sjezdu bylo také oznámeno vytvoření Křesťanské a demokratické unie 

– společné kandidátky pro nadcházející volby (ČSL, Křesťanskodemokratická strana, 

slovenské Křesťanskodemokratické hnutí a další). V květnu téhož roku propukla takzvaná 

„aféra Bartončík“, během které byl předseda ČSL obviněn z dlouhodobé spolupráce s StB. 

Toto tvrzení nebylo nikdy plně potvrzeno ani vyvráceno, nicméně vedlo k volebnímu 

neúspěchu KDU (na federální úrovni výsledky kolem 8,7 %, do České národní rady 8,4 %) 

a odebrání Bartončíkových předsednických pravomocí. Strana se na federální úrovni 

dostala do opozice, zatímco na republikové se rozhodla jít do vlády (Fiala 2008: 448-453).  

V důsledku této situace se v září 1990 konal mimořádný sjezd ČSL, na kterém byl 

jako nový předseda zvolen Josef Lux, který prosazoval, aby se ČSL orientovala jako 

pravicová (v kontextu 90. let) křesťanskodemokratická strana. V červenci 1991 došlo ze 

strany ČSL k registraci KDU jako značky, s čímž nesouhlasila KDS, která ze společného 

klubu odešla a vytvořila klub s Liberálně demokratickou stranou. Na sjezdu 1992 došlo 

ke sloučení KDU a ČSL a to včetně členské základny. Nově se tak strana jmenovala 

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová. Strana pod tímto názvem 

ve volbách 1992 získala ve volbách na federální úrovni kolem 6 % (jak do Sněmovny lidu, 
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tak do Sněmovny národů) a do ve volbách do České národní rady 6,3 % hlasů a stala se 

členem vládní koalice spolu s ODS, ODA a KDS. Během roku 1995 do KDU-ČSL 

přestoupili také poslanci KDS, kteří nesouhlasili se sloučením s ODS (Malíř, Marek a kol. 

2005: 1434 – 1437).   

V roce 1995 obhájil na sjezdu roli předsedy strany Josef Lux. Na tomto sjezdu se 

KDU-ČSL prezentovala jako strana, které se podařilo překonat počáteční polistopadovou 

krizi způsobenou Bartončíkovou aférou a získat širší podporu ve městech i u střední 

generace. Ve sněmovních volbách v roce 1996 KDU-ČSL získala 8,1 % hlasů, což 

znamenalo zisk osmnácti mandátů. Jakožto silná středová strana měla KDU-ČSL po těchto 

volbách velký koaliční a vyjednávací potenciál. Vládní koalice byla nakonec vytvořena ve 

složení ODS, KDU-ČSL a ODA, kdy ODS získala osm míst ve vládě a dvě menší koaliční 

strany po čtyřech. V historicky prvních senátních volbách v témže roce koordinovala 

KDU-ČSL postup s ODA. KDU-ČSL v těchto volbách získala třináct mandátů. Je však 

nutno brát v úvahu, že šlo o první volby, kdy bylo voleno všech osmdesát jedna senátorů. 

Vláda Václava Klasuse se potýkala s mnohými koaličními krizemi a situace 

vyvrcholila skandálem kolem financování ODS (takzvaný Sarajevský atentát), ministři za 

KDU-ČSL v důsledku této aféry podali demisi. Josef Lux byl následně prezidentem 

Havlem pověřen sestavováním úřednické vlády, jejímž premiérem se stal Josef Tošovský a 

ve které měli lidovci své tři zástupce (Fiala 2008: 474-478, 481-482). 

Ve volbách v roce 1998 získala KDU-ČSL 9 % hlasů a dvacet mandátů, což byl 

sice vyšší výsledek, než v předchozích volbách, ale očekávání vedení strany byly vyšší. 

Přestože by KDU-ČSL s ODS a US složily vládní koalici o 102 křeslech, tak namísto toho 

došlo k podepsání takzvané opoziční smlouvy mezi ČSSD a ODS. V roce 1998 rezignoval 

na post předsedy KDU-ČSL kvůli vážné nemoci Josef Lux a vedení strany po něm převzal 

dosavadní místopředseda Jan Kasal (KDU-ČSL 2019a). Od začátku roku 1998 probíhalo 

jednání o Čtyřkoalici, které bylo v této práci popsáno již samostatně (viz podkapitola 

Čtyřkoalice/Koalice KDU-ČSL – US-DEU), a proto tato podkapitola pokračuje dále až 

rokem 2002.  

V roce 2002 kromě zmiňovaných voleb do sněmovny proběhly také volby senátní a 

komunální. V komunálních volbách získala KDU-ČSL nejvíce mandátů ze všech 

politických stran. Senátní volby oproti tomu skončily pro stranu se ziskem pouhého 
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jednoho mandátu neúspěchem. Na volebním sjezdu KDU-ČSL nahradil Cyrila Svobodu ve 

vedení strany Miroslav Kalousek (Fiala 2008: 498-500).  

Během následujících dvou let proběhla dvakrát výměna vlády vedené ČSSD, kdy 

Vladimíra Špidlu nahradil Stanislav Gross a toho posléze Jiří Paroubek, koaliční složení 

vlády (ODS, KDU-ČSL a US-DEU) ale zůstalo totožné i přes vnitřní spory. V roce 2004 

také proběhly vůbec první volby do Evropského parlamentu, ve kterých KDU-ČSL získala 

dva mandáty a její europoslanci se stali členy Evropské lidové strany. Volební sjezd pak 

přes přetrvávající spory s Cyrilem Svobodou potvrdil ve funkci Miroslava Kalouska.  

Ve volbách 2006 získala strana 7,2 % a pouhých třináct mandátů. Během následné 

složité povolební situace vedl Miroslav Kalousek jednání o vládě s ČSSD, která by vládla 

za podpory hlasů KSČM. Tento postup vyvolal ve straně velký odpor a Miroslav Kalousek 

byl celostátním výborem vyzván k rezignaci na funkci předsedy. K té také došlo a vedení 

strany opustili i další místopředsedové. Vedení strany se dočasně ujal první místopředseda 

Jan Kasal a celostátní konference dovolila nové místopředsedy. Vládní kolice byla nakonec 

sestavena díky dvou přeběhlíkům z ČSSD ve složení ODS, KDU-ČSL a Strana zelených. 

Na prosincovém sjezdu strany byl do čela KDU-ČSL zvolen vsetínský starosta a senátor 

Jiří Čunek (KDU-ČSL 2019a). 

V květnu 2009 bylo vyvoláno hlasování o nedůvěře vládě a díky hlasům dvěma 

poslankyň, které byly zvoleny za koaliční Stranu zelených, byl tento pokus překvapivě 

úspěšný. Ústavním soudem bylo rozhodnuto, že se předčasné volby nekonaly. Zbytek 

volebního období vládla úřednická vláda Jana Fischera (bez účasti KDU-ČSL). Ve volbách 

do Evropského parlamentu strana obhájila dva mandáty. Na sjezdu ve Vsetíně byl do čela 

strany zvolen Cyril Svoboda, důležitý okamžik však nastal po sjezdu, kdy byla Miroslavem 

Kalouskem založena zcela nová strana TOP 09 (KDU-ČSL 2019a). Do nové strany 

přestoupila velká část poslaneckého klubu KDU-ČSL včetně jeho předsedy Pavla Severy a 

také řada členů (Wirnitzer 2009).  

Rok 2010 znamenal pro stranu velkou prohru, protože v květnových volbách 

získala 4,3 % a poprvé se tak nedostala do Poslanecké sněmovny. Cyril Svoboda ihned po 

volbách rezignoval a vedení se do předčasného sjezdu ujala v tíživé politické i finanční 

situaci první místopředsedkyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL 2019a). Na podzim se 

předsedou stal s velkým náskokem do té doby neznámý Pavel Bělobrádek a obměněno 

bylo také celé vedení (Němec 2010).  
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Po relativně úspěšných krajských a senátních volbách v roce 2012 přišla pro 

lidovce hlavní zkouška, kterou byly předčasné volby do Poslanecké sněmovny v roce 

2013. Strana ve volbách uspěla a se ziskem 6,8 % hlasů a čtrnácti mandátů se stala vůbec 

první stranou v historii České republiky, která se dokázala do sněmovny vrátit (ČT24 

2013). KDU-ČSL sestavila vládní koalici s ČSSD a hnutím ANO, jejímž předsedou se stal 

Bohuslav Sobotka. Pavel Bělobrádek se stal místopředsedou vlády pro vědu, výzkum a 

inovace, Marián Jurečka ministrem zemědělství a Daniel Herman ministrem Kultury. 

Strana úspěšný návrat potvrdila i ve volbách do Evropského parlamentu, ve kterých získala 

téměř 10 % hlasů, což znamenalo navýšení zisku mandátů na tři (KDU-ČSL 2019a).  

Strana, která nadále pokračovala pod vedením Pavla Bělobrádka, byla úspěšná i 

v senátních a krajských volbách v roce 2016, kde stabilizovala svou pozici v krajích a díky 

nejvyššímu zisku mandátu v senátních volbách výrazně posílila svůj senátní klub (Netočný 

2016). 

3.1.2 Ideologie a program 

KDU-ČSL je stranou se stoletou historií a její ideologie se tedy během doby 

vyvíjela, tato práce popisuje období směřování strany, které je relevantní pro téma práce, 

tedy období předsednictví Pavla Bělobrádka. 

KDU-ČSL je konzervativní středová strana se silným sociálním akcentem. Vychází 

z křesťanskodemokratických a křesťanskosociálních principů a křesťanské sociální nauky. 

Přestože vychází z těchto základů, tak strana uvádí, že nezastupuje žádnou církev či 

náboženskou společnost. V národním hospodářství se řídí principy sociálně-tržního 

hospodářství, které prosazuje zásahy do tržních mechanismů pouze v případě, že by mohlo 

dojít ohrožení občanů a sociálního smíru a pro jehož fungování je třeba zachovávat princip 

subsidiarity.    

Základní společenskou a ekonomickou jednotkou je podle KDU-ČSL vícegenerační 

rodina, která pečuje o své starší příslušníky a vychovává děti. Manželství je podle KDU-

ČSL svazkem muže a ženy, nikoliv stejnopohlavních párů (KDU-ČSL 2019b). V bio-

etických tématech jako je právě manželství pro homosexuální páry, možnost adoptovat děti 

těmito páry, potraty či eutanázie je KDU-ČSL konzervativní témata buď odmítala, nebo 

v případě potratů zdůrazňovala, že jde o poslední možné řešení (Exner 2013). 
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V zahraničních politice je KDU-ČSL prozápadní a proevropskou stranou, pro níž 

jsou zárukami stability a bezpečnosti České republiky EU a NATO (KDU-ČSL 2017f). 

KDU-ČSL je v Evropském parlamentu součástí Evropské lidové strany. 

KDU-ČSL lze tedy v politickém spektru označit jako středovou proevropskou 

konzervativně sociální stranu s koaličním potenciálem.  

3.1.3 Organizační struktura 

Struktura KDU-ČSL je čtyřstupňová, kdy základní jednotkou je místní či městská 

organizace, vyšší jednotkou okresní či obvodní organizace, dále pak krajská (v případě 

hlavního města městská) organizace a nejvyšší celostátní vedení strany (KDU-ČSL 2017e: 

4).  

Členem KDU-ČSL může být každý občan České republiky starší osmnácti let, 

který není členem jiné politické strany a nebyl členem Lidových milicí ani členem či 

spolupracovníkem StB (KDU-ČSL 2017e: 2).  

Orgány strany na místní úrovni jsou místní výbor a volební výroční členská schůze, 

které se mohou účastnit všichni členové místní organizace. Výroční schůze volí místní 

výbor, delegáty okresní konference a nominuje členy do vyšších stranických funkcí. Místní 

výbor sestavuje kandidátní listiny do místních zastupitelstev a je pověřen sestavováním 

volebních i vládních koalic v komunálních volbách (KDU-ČSL 2017e: 15-16). 

Orgány okresní organizace jsou okresní výbor a volební okresní konference. 

Funkce těchto orgánů jsou velice podobné jako na místní úrovni, na okresní úrovni však 

neprobíhají žádné volby, a tím pádem tuto funkci okresní výbor nemá. Na rozdíl od 

výroční schůze však okresní výbor nevolí pouze delegáty na krajskou konferenci ale také 

na celostátní sjezd. Na úrovni okresů může také být ustanoveno předsednictvo, na které 

výbor přenese část svých kompetencí (KDU-ČSL 2017e: 13-15). 

Orgány na krajské úrovni jsou krajské předsednictvo, krajský výbor a krajská 

konference. Funkce na krajské úrovni jsou opět velice podobné jako na místní úrovni, 

s tím, že krajský výbor sestavuje kandidátní listiny do krajských voleb na základě 

primárních voleb, které probíhají na úrovni krajské členské základny. Předsednictvo 

krajské organizace plní úkoly zadané krajským výborem. Krajská konference také volí své 

zástupce do celostátní konference (KDU-ČSL 2017e: 12-13).  
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Nejvyšším orgánem KDU-ČSL je sjezd, který se (standardně) koná jednou za dva 

roky a volí vedení strany. Mezi sjezdy je nejvyšším orgánem celostátní konference, která je 

tvořena celostátním výborem, poslanci, senátory, poslanci Evropského parlamentu a členy 

volenými na krajských konferencích.  Celostátní výbor je orgánem voleným na sjezdu (a 

další členové z funkcí), který mimo jiné pravomoci schvaluje na základě primárních voleb 

kandidátní listiny do voleb do Poslanecké sněmovny. Statutárním orgánem strany je pak 

předsednictvo (KDU-ČSL 2017e: 7-11).  

KDU-ČSL je po KSČM tranou s druhou nejpočetnější členskou základnou, na 

počátku 90. let čítala téměř 100 000 členů, statut druhé nejpočetnější strany si lidovci drží, 

přestože tento počet trvale klesá, v roce 2003 se dostal na necelou polovinu (Fiala 2008: 

507-508). V současnosti se počet členů KDU-ČSL pohybuje kolem 25 000 (Novinky.cz 

2018). Ve velkém počtu členů vzhledem k nízkým volebním výsledkům je KDU-ČSL 

v českém politickém systému stranou anomální (Fiala 2007: 143-144). 

3.2 STAN 

3.2.1 Historie 

Starostové a nezávislí vychází z původního sdružení starostů ve Zlínském kraji, 

které vzniklo pod názvem Nezávislí a starostové pro kraj (NSK) v roce 2004 jako uskupení 

kandidující do krajských voleb, předsedou se stal starosta Vysokého Pole Josef Zícha. 

NSK chtělo původně kandidovat spolu s SNK, ale k dohodě nedošlo a tak se rozhodli pro 

samostatnou kandidaturu, se ziskem 5,6 % hlasů dosáhli na tři mandáty v krajském 

zastupitelstvu. Ve volbách 2008 kandidovalo NSK už v pěti krajích z toho ve třech 

úspěšně. Poprvé také kandidovali (úspěšně) Starostové pro Liberecký kraj (Žmolík 2018: 

22-23).  

V roce 2009 proběhla transformace NSK na STAN a hnutí začalo působit 

celorepublikově. Prvním předsedou STAN byl zvolen Petr Gazdík. Hnutí také začalo 

spolupracovat s TOP 09 a to na všech úrovních. V roce 2010 se Starostové poprvé dostali 

do poslanecké sněmovny na kandidátní listině TOP 09 (STAN získal tři mandáty, SLK pět) 

a Petr Gazdík se stal předsedou poslaneckého klubu. S TOP 09 kandidovali Starostové i ve 

sněmovních volbách v roce 2013, kdy STAN získal tři mandáty respektive čtyři spolu se 

SLK. V roce 2013 byla také omezena oficiální spolupráce s TOP 09 pouze na sněmovní 

úroveň. Ve volbách do Evropského parlamentu však STAN TOP 09 podpořil a jeho 

kandidát Stanislav Polčák získal mandát a vstoupil do klubu Evropské lidové strany 
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(Starostové a nezávislí 2019). Velkým úspěchem byly pro STAN krajské a senátní volby 

v roce 2016, kdy Starostové získaly téměř 10 % krajských mandátů a senátní klub byl 

navýšen na jedenáct členů (Nová 2016).  

3.2.2 Ideologie a program 

Starostové a nezávislí jsou stranou, která vznikala na regionální úrovni, což se 

projevilo v některých hlavních programových cílech jako je decentralizace moci, princip 

subsidiarity, změna rozpočtového určení daní ve prospěch obcí a omezení byrokracie. Dále 

pak mezi základní cíle patří také například domovské právo, podle kterého by měly místní 

samosprávy rozhodovat například o podpoře sociálně znevýhodněných, protože mají 

nejlepší informace ke zhodnocení toho, kdo jakou péči potřebuje.  

Ve svých deseti základních programových tezích pak STAN uvádí, že by základy 

našeho státu měly vycházet z židovsko-křesťanských hodnot a tradice evropského 

humanismu. Stát by měl být založen na svobodě jednotlivce i společnosti a rovnosti před 

zákonem. Mělo by být chráněno soukromé vlastnictví, zároveň je však důležitá solidarita. 

Další body programu pak zdůrazňují euro-atlantické spojenectví či ochranu životního 

prostředí (Starostové a nezávislí 2019).  

STAN je stranou, která sdružuje konzervativní i liberálně laděné politiky (Žaloudek 

2018: 91), vzhledem k tomu, že vznikl z regionů, tak regionalismus, decentralizace a důraz 

na princip subsidiarity jsou aspekty, na které strana klade velký důraz. Dále pak deklaruje 

důraz na členství v EU (kde je součástí ELS) a NATO. Mimo tyto aspekty je však STAN 

středopravicovou stranou, která není kromě výše zmíněných priorit programově výrazně 

vyhraněná.  

3.2.3 Organizační struktura 

Starostové a nezávislí mají třístupňovou organizační strukturu, kdy jednotlivými 

úrovněmi jsou oblastní, krajská a celorepubliková, přičemž základními jednotkami jsou 

oblastní sdružení a krajské organizace, jejichž orgány jsou krajský sněm a krajský výbor. 

Celorepublikové orgány jsou sněm, předsednictvo, celostátní výbor, dozorčí rada, 

rozhodcovský a smírčí výbor a nejvyšší rada.  

STAN má dvoustupňové členství. Kromě standardního členství existuje statut 

registrovaného příznivce. O plnohodnotné členství rozhoduje na základě žádosti 

registrovaného příznivce nejvyšší rada a to v případě, že měl žadatel nejméně dva roky 
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statut registrovaného příznivce (lze výjimečně prominout). Registrovaní příznivci mají 

podobné pravomoci jako členové, ale nemohou se stát členy celostátního předsednictva, 

ani zastávat funkci předsedy kraje (Starostové a nezávislí 2017d).  

Oblastní sdružení většinou působí v oblasti obce s rozšířenou působností. Oblastní 

sdružení sestavuje kandidátní listiny do komunálních voleb a na komunální úrovni také 

rozhoduje o volebních a radničních koalicích. Pokud oblastní sdružení neexistuje, tak tyto 

pravomoci přebírá krajský výbor. Tato situace není nijak výjimečná, jelikož mimo 

Středočeský kraj oblastní sdružení téměř neexistují. 

Krajské organizace existují ve všech krajích kromě Libereckého kraje, kde působí 

regionální odnož strany – SLK. V rámci decentralizace strany disponují krajské organizace 

velkou autonomií. Mimo jiné navrhují a formulují základní programové body a tvoří 

kandidátní listiny do všech typů voleb na území jejich působnosti (při absenci oblastních 

sdružení). Celostátní sněm a předsednictvo mohou sice do podoby kandidátních listin 

zasahovat, ale v praxi se tak neděje. Autonomií disponují kraje také při vedení volební 

kampaně (Žmolík 2018: 49-52). 

Nejvyšším orgánem organizace je celostátní sněm, mezi sněmy pak tuto roli zastává 

předsednictvo jako statutární orgán (Starostové a nezávislí 2017d).  

Na začátku roku 2018 měli Starostové 1600 členů a registrovaných příznivců 

(Novinky.cz 2018) 

Z následující kapitoly je zjevné, že perspektivou volebních výsledků jsou obě 

strany spíše menší, tak jsou mezi nimi výrazné rozdíly. Tyto rozdíly vychází jak 

z historických aspektů – zatímco KDU-ČSL je strana se stoletou historií, tak STAN byl 

založen teprve v roce 2009 (respektive jako NSK v roce 2004).  

Na základě rozdílné historie, existuje taký velký rozdíl ve struktuře a členské 

základně. KDU-ČSL má na české poměry stále vysoký počet členů a disponuje 

čtyřstupňovou organizační strukturou s velkým počtem místních organizací. STAN má 

oproti tomu členskou základnu relativně malou, a přestože má formálně třístupňovou 

organizaci, tak reálně funguje až na výjimky pouze na celostátní a krajské úrovni. 

Vzhledem k tomuto faktu, jsou rozhodovací procesy v obou stranách rozdílné. Tyto rozdíly 

mohly potenciálně znamenat riziko při vyjednávání o volební koalici Lidovci a Starostové, 

protože podobně komplikovaly i spolupráci v rámci Čytřkoalice. 
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V historii stran existuje propojující prvek v podobě TOP 09, která byla založena 

Miroslavem Kalouskem a dalšími bývalými členy KDU-ČSL v roce 2009 a v témže roce 

začala spolupracovat se Starosty.  

Ideově jsou si strany v některých tématech blízké, i díky zastoupení v komunální 

politice zdůrazňují princip subsidiarity. Ideová blízkost se projevuje také společným 

členstvím v klubu Evropské lidové strany v Evropském parlamentu. KDU-ČSL se 

výrazněji konzervativně vyhraňuje v některých sociálních otázkách, tyto témata však pro 

STAN i vzhledem k názorové diverzitě strany nejsou stěžejní.    
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4. Vznik a rozpad koalice Lidovci a Starostové 

Tato kapitola se věnuje průběhu vzniku koalice a prvkům, které ke vzniku vedly. 

Dále pak koaliční smlouvě a sestavování volebních kandidátek, volební kampani, rozpadu 

koalice a důvodům, které ho způsobily.   

4.1 Vznik koalice 

První setkání, na kterém byla otevřena možnost volební spolupráce, proběhla podle 

Petra Gazdíka už před Vánoci v roce 2015. Na tomto setkání byl kromě Gazdíka ještě 

Pavel Bělobrádek, Marián Jurečka a Stanislav Polčák (tedy předsedové a 1. 

místopředsedové obou stran) a tématem byla možnost vytvořit platformu pro spolupráci na 

pravém středu politického spektra podobnou německé koalici CDU/CSU. Zástupci STAN 

na tomto jednání navrhli, že součástí této platformy by mohla být i TOP 09, s kterou měl 

STAN v té době smlouvu o spolupráci. Pro lidovce se však zapojení TOP 09 zdálo 

problematické (Gazdík 2018). 

V podobném neformálním duchu se o možné spolupráci mluvilo i v následujících 

měsících, ať už mezi čelními představiteli stran nebo na regionální úrovni. Důvodem byla i 

narůstající nespokojenost představitelů STAN se spoluprací s TOP 09. Právě stále trvající 

smlouva o spolupráci z roku 2013 byla překážkou k oficiálnímu započetí hovorů a 

společné kandidatuře. Podle tehdejšího předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka Starostové 

nechtěli působit ve vztahu TOP 09 jako strana, která nedodržuje dohody a tak se čekalo, až 

nastane konec spolupráce, což byl ale také jeden z důvodů, proč bylo na hovory o volební 

koalici málo času, což byl od začátku koaličních jednání jeden z největších problémů 

(Bělobrádek 2018). 

Intenzivněji se o spolupráci začalo jednat po krajských a senátních volbách, které 

proběhly 7. a 8. října 2016. Důvodem byly i výsledky voleb samotných, kdy obě strany 

vnímaly možnost synergického efektu spojení a byl tedy vhodný čas na to, aby byl 

vytvořen projekt podobný Čtyřkoalici (Hořava 2018).  

V říjnu 2016 se informace o jednání začínaly dostávat do médií a i lídři obou stran 

mluvili už otevřeně o možné spolupráci a výhodách, které by mohla přinést. Zároveň však 

bylo poukazováno i na neúspěch Čtyřkoalice jako na možné riziko (Nová, Shabu 2016). 

Říjen 2016 lze tedy považovat za období, kdy společná spolupráce do voleb do Poslanecké 

sněmovny začala vznikat.   
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4.1.1 Motivace ke vzniku volební koalice  

Zkoumání vzniku koalice, které lze datovat zhruba od období po krajských volbách 

(tedy zhruba půlky října 2016) do sjezdu KDU-ČSL v květnu 2017 je stěžejní pro odpověď 

na otázku, jaké byly motivační prvky pro vznik volební koalice Lidovci a Starostové.  

Kroky směřující ke spolupráci vzešly primárně od Starostů, kteří nechtěli nadále 

spolupracovat s TOP 09, STAN TOP 09 nabídl novou smlouvu o spolupráci, která měla 

zahrnovat i další regionální strany, ta však byla odmítnuta (Kreml 2018). Další kooperace 

s TOP 09 byla výrazně komplikovaná a to pak ze strany STAN zvláště kvůli osobě 

Miroslava Kalouska. Z ideového hlediska by další spolupráce byla smysluplná, ale 

Miroslav Kalousek se podle tehdejšího předsedy STAN choval negativisticky, zásluhy 

poslanců za STAN přivlastňoval TOP 09 a celkově značku STAN potlačoval. Dalším 

konfliktem byla kandidátní listina do krajských voleb 2016 v Jihomoravském kraji, kde 

TOP 09 kandidovala pod jménem TOP 09 s podporou starostů a "Žít Brno", přestože 

zástupci STAN součástí tohoto volebního uskupení nebyli. Kandidátní listina s tímto 

názvem byla podána i přes odpor zástupců STAN, kteří to považovali za zneužití jména 

společného poslaneckého klubu (Gazdík 2018). 

V listopadu se tak TOP 09 a STAN domluvili na ukončení smlouvy o spolupráci a 

vypořádání vzájemných závazků ke konci roku 2016 (ČT24 2016b). Vzhledem k 

nemožnosti se domluvit s TOP 09 se STAN zaměřil na možnou spolupráci s KDU-ČSL 

jakožto dalším potenciálním partnerem. Miroslav Kalousek na podzim 2016 neuspěl ani se 

svým návrhem, který přednesl na společném jednání předsedů středopravých volebních 

stran, aby byl širší koordinovaný postup středopravicových stran. KDU-ČSL a STAN tak 

učinili další krok k projednávání společného postupu (ČT24 2016c). Získávána byla také 

podpora menších regionálních stran a hnutí, z nichž nakonec dvanáct koalici také 

podporovalo (KDU-ČSL 2017c).    

Vedení Starostů považovalo za vhodné, aby v roztříštěném politickém spektru byla 

vytvořena třetí demokratická, středová a proevropská síla, která by mohla díky synergii 

získat vyšší volební podporu, než jednotlivé roztříštěné strany a mohla by konkurovat hnutí 

ANO. Motivací byla i podoba volebního systému, kdy d’Hondtova metoda přepočtu hlasů 

na mandáty zvýhodňuje střední a velké strany na úkor malých. Uskupení, který by dosáhlo 

zisku 10 % hlasů, by tak mělo bonusové mandáty oproti samostatné kandidatuře dvou 

stran, které by získaly každá 5 %. Takovéto uskupení by pak podle tehdejšího 1. 
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místopředsedy Víta Rakušana mělo reálnou šanci ovlivňovat český politický systém 

(Rakušan 2018). I lidovci viděli tato pozitiva vzniku nového volebního uskupení v podobě 

vyššího zisku mandátů a alternativní třetí politické síle namísto vyššího počtu malých 

stran. Stejně tak byla motivací hrozba vzniku hlasovacího bloku ANO, KSČM a SPD, 

který už byl v té době reálnou hrozbou (Bělobrádek 2018).  

Dalším důvodem byla také pozitivní vzájemná zkušenost se spoluprací tehdejších 

vedení obou stran, zvláště pak Petra Gazdíka a Víta Rakušana s Pavlem Bělobrádkem a 

Marianem Jurečkou. Dobrá vzájemná zkušenost existovala také v komunálních volbách a 

zvláště pak v Senátu, kdy oba senátorské kluby spolupracovaly a měly společná zasedání. 

Nastala také situace, kdy hrozil zánik senátorského klubu Starostů a senátor KDU-ČSL 

Zdeněk Brož přešel do klubu STAN kvůli jeho zachování (Gazdík 2018). Podle volebního 

manažera KDU-ČSL Václava Pláteníka byly tyto pozitivní zkušenosti s předchozí 

spoluprací také motivem k započetí oficiálních jednání, přestože v Poslanecké sněmovně 

v té době byla KDU-ČSL ve vládnoucí koalici zatímco STAN v klubu TOP 09 v opozici 

(Pláteník 2018). 

Petr Gazdík viděl jako výhodu i možnost toho, že by se strany vzájemně 

doplňovaly v jednotlivých regionech. Starostové vnímali svou silnou podporu 

v Libereckém či Středočeském kraji, naopak lidovci na Vysočině a v Jihomoravském či 

Zlínském kraji (Gazdík 2018), toto potvrzoval ze strany lidovců i Václav Pláteník (Pláteník 

2018). Tento předpoklad do určité míry ukazovaly také výsledky krajských voleb 2016, 

přestože v některých krajích strany kandidovali v koalicích a tak bylo komplikovanější 

dělat jednoznačné závěry (ČT24 2016a). Nevyváženou podporu obou uskupení 

v jednotlivých krajích a potenciální výhodnost tohoto spojení v souvislosti s rozložením 

voličské podpory zmiňoval mimo zástupců samotných stran i Daniel Prokop z agentury 

Median (Dostál 2016).    

Při jednání o spolupráci byla důležitá také ideologická blízkost obou stran. Zástupci 

STAN i KDU-ČSL dle svých vyjádření ideologii nepovažovali za překážku a nacházeli 

velkou programovou shodu. Na druhou stranu při rozhovorech s jednotlivými aktéry nikdo 

neuvedl ideologickou blízkost jako hlavní důvod ke spolupráci. Podle Pavla Bělobrádka 

neexistovala žádná zásadní neshoda, protože i ve sněmovně přicházeli v minulosti poslanci 

obou seskupení s podobnými návrhy. 
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Možný rozpor, který nebyl vyloženě programový, byla ochota KDU-ČSL jednat 

s hnutí ANO bez trestně stíhaného premiéra (Bělobrádek 2018). S absencí zásadních 

neshod souhlasil i Petr Gazdík, podle kterého měl STAN zkušenost s TOP 09, která 

programově měla přístup například k bioetickým otázkám velice podobně konzervativní 

jako KDU-ČSL, přes rozdílné mediální vnímání názorů obou stran na tyto témata tak 

nebylo třeba v tomto směru nic zásadně měnit (Gazdík 2018). Přestože Vít Rakušan vnímal 

svůj postoj jako liberálnější než ten, který zastávala KDU-ČSL, tak podle něj bylo možné 

dojít ke kompromisu a i přes rozdíly v programech jednotlivých stran, byla shoda na 

zásadních tématech jako školství či zahraniční politika (Rakušan 2018).  

Na základě této kapitoly lze zodpovědět druhá výzkumná otázka této práce a to jaké 

vlivy vedly ke vzniku Volební koalice Lidovci a Starostové.  

Důvody, které vedly aktéry k vytvoření volební koalice, potvrzují mimo jiné i 

poznatky, které v této práci byly uvedeny v kapitole o českém stranickém systému. 

Roztříštěný a polarizovaný stranický systém vedl strany k tomu, aby se snažili spojit a tím 

vytvořily výraznější a silnější subjekt, který by mohl představovat takzvanou třetí sílu a 

mohl by díky synergickému efektu získat nové hlasy nad rámec zisku obou stran.  

Motivací pro strany byla i podoba volebního systému, kdy by společná kandidátní 

listina měla šanci získat výrazný bonusový počet mandátů oproti dvěma samostatným 

kandidátkám a to díky d’Hondtově metodě přepočtu hlasů na mandáty v kombinaci 

s vyšším počtem nerovnoměrných volebních obvodů. 

Jednání o spolupráci by nezačala bez shody na základních programových 

prioritách. Přestože v některých tématech se obě strany plně neshodovaly, tak neexistoval 

větší problém s hledáním kompromisu i díky předchozí spolupráce Starostů s TOP 09, 

která měla na některá témata podobně konzervativní pohled jako KDU-ČSL. 

Strany se rozhodly pro volební koalici i na základě zkušenosti se spoluprací na 

jiných úrovních a to zvláště na senátní. Roli také hrály dobré vztahy vedení obou stran. 

Dalším motivačním prvkem byl předpoklad rovnoměrnějšího rozložení volební 

podpory, kdy v krajích se silnou lidoveckou podporou Starostové nedosahovali vysokých 

výsledků a naopak. Strany by se tak vzájemně mohly při společné kandidatuře doplňovat. 

Zatímco voličská podpora KDU-ČSL je dlouhodobě stabilně rozložená, tak u Starostů bylo 
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(zvláště v době vzniku koalice) i vzhledem k předchozí kandidatuře s TOP 09 

problematičtější tento předpoklad s jistotou potvrdit 

4.1.2 Průběh projednávání koalice  

Poté, co byla spolupráce schválena na úrovni předsednictev obou subjektů, bylo 

třeba, aby ji a její formu schválily všechny potřebné stranické orgány. Právě forma 

společné kandidatury se ukázala být důležitým aspektem při dalších jednáních.  

Ze strany STAN přišel první návrh, aby byla vytvořena společná volební strana, o 

které se pracovně mluvilo pod názvem LIST (Lidovci-Starostové). Tato nová volební 

strana by disponovala výhodou, že by jí ve sněmovních volbách stačilo dosáhnout pouze 5 

% volební klauzule oproti 10 % v případě volební koalice. Pro tento projekt už existovaly 

vzniklé stanovy a vedla se debata, zda by předsedou tohoto subjektu nemohl být nestraník, 

například Pavel Fischer. Personálně s novou stranou také neměly být větší obtíže (Gazdík 

2018). Problémy byly zvláště procedurální povahy. Podle zákona by například žádná ze 

stran jako právnická osoba nemohla na účet nově vznikající volební strany zaslat v jednom 

kalendářním roce více než tři miliony korun (§ 18 odst. 2 zákona č. 424/1991 Sb. o 

sdružování v politických stranách a v politických hnutích), což by znamenalo, že by 

dohromady ze stranických pokladen mohla nová strana získat pouhých šest milionů korun, 

což by byla nedostatečná částka (Gazdík 2018). 

Finančně by bylo také problematické, že by KDU-ČSL přišla o možnost získávat 

příspěvek na provoz svého politického institutu IKDP (Institut pro křesťansko-

demokratickou politiku), KDU-ČSL na provoz tohoto institutu dostávala 4,5 milionu 

korun. O možnost tohoto institutu by se připravil i STAN a společná strana by měla nárok 

na financování svého institutu až v případě, že by se dostala do sněmovny podruhé 

(Bělobrádek 2018). Dalším technickou komplikací byl rozkol se stanovami KDU-ČSL, to 

by však podle generálního sekretáře KDU-ČSL bylo možné technicky ošetřit. Ze 

stranických orgánů však zaznívaly také obavy ze ztráty a oslabení vlastní značky (Hořava 

2018).  

Ze strany KDU-ČSL byla tedy nabídka společné volební strany odmítnuta a jako 

protinabídka byla navržena alternativa, která byla ve volbách do sněmovny v minulých 

obdobích několikrát využita a tou by byla kandidatura členů jedné strany na kandidátkách 

strany druhé, v tomto případě by Starostové kandidovali na lidoveckých kandidátkách. 

STAN měl s touto formou zkušenosti s TOP 09 a i to byl důvod, proč tato možnost byla 
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z jejich strany dlouhodobě odmítána. Podle mluvčího STAN Karla Kremla byla strana ve 

fázi, kdy chtěla budovat vlastní značku a identitu a nadále pro ní tato varianta nebyla 

přijatelná (Kreml 2018). Problém by znamenala i další rizika takovéto formy kandidatury, 

jako by byla ztráta síly společné kandidatury v některých pro Starosty silných krajích, 

například ve Středočeském nebo Libereckém kraji, i vzhledem k této obavě STAN přijal 

několik usnesení, která takovýto postup odmítala (Rakušan 2018).  

Celostátní konference KDU-ČSL jako nejvyšší orgán mezi sjezdy měla 

vyjednávání o spolupráci schválit na svém jednání 4. února v Brně. Na tomto zasedání byl 

účasten i Petr Gazdík a byly zvažovány možné výhody a rizika vstupu do spolupráce a také 

její forma. Po té, kdy byly řečeny důvody pro to nekandidovat v podobě společné strany a 

ze strany Petra Gazdíka byla naopak vyslovena nevůle Starostů kandidovat za KDU-ČSL, 

navrhl předseda pražské organizace Jan Wolf vyjednávat o kandidatuře ve formě společné 

volební koalice (Hořava 2018). Celostátní konference přijala usnesení ve znění: 

„Celostátní konference KDU-ČSL podporuje dlouhodobou spolupráci s hnutím Starostové 

a nezávislí (STAN) a Celostátní konference KDU-ČSL pověřuje předsednictvo jednáním o 

spolupráci ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017 formou 

volební koalice (KDU-ČSL a STAN).“ Usnesení bylo přijato v poměru šedesát tři hlasů 

pro, jeden proti a devět se zdrželo (KDU-ČSL 2017a). Zástupci STAN toto rozhodnutí (i 

když pro STAN překvapivé i vzhledem k riziku této formy spojení) akceptovali a na 

celostátním sněmu 9. února hlasovalo pro vyjednávání o kandidatuře ve formě volební 

koalice 81 % přítomných (iRozhlas 2017a).  

Rozhodnutí o vstupu do volební koalice bylo vnímáno jako rizikový vnímáno i 

mezi odbornou veřejností. Jan Outlý v době vzniku zhodnotil, že větší riziko podstupovali 

lidovci, kteří v té době měli podle výzkumů veřejného mínění preference dostatečně 

vysoké na to, aby se s vysokou pravděpodobností dostali do sněmovny, a 10 % hlasů 

znamenalo v prostoru politického středu, kde o hlasy usiluje většina stran poměrně vysoký 

výsledek. Petr Just byl také skeptický a považoval pro strany za jistější vytvoření nové 

volební strany a to vzhledem k faktu, že ani podle prostého sčítání hlasů v době svého 

vzniku koalice nedosahovala potřebných 10 % zisku, navíc šlo počítat s odlivem voličů, 

které by vznikající koalice odradila (Deník.cz 2017a). 

V obou stranách se o vstupu do koalice jednalo a diskutovalo mimo nejvyšší vedení 

také na regionální úrovni. Petr Gazdík a Vít Rakušan objížděli jednotlivé regionální 
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organizace STAN a snažili se je přesvědčit, aby byly pro společnou kandidaturu. Moravské 

organizace byly volební koalici příznivěji nakloněny, ale i přestože některé krajské 

organizace byly původně proti spolupráci či z ní byly rozpačité (například Starostové 

z Libereckého kraje), tak se pro podporu projektu nakonec vyjádřily všechny krajské 

sněmy (Gazdík 2018, Rakušan 2018). Celostátní sněm STAN schválil spolupráci s KDU-

ČSL před volbami 25. 3. 2017 a to 86 % hlasy (Starostové a nezávislí 2017a).   

V KDU-ČSL probíhaly také jednání a diskuze v jednotlivých místních, obvodních a 

krajských organizacích, přestože vzhledem k velikosti struktur a členské základny KDU-

ČSL byl na hlubší a systematičtější projednávání nedostatek času (Bělobrádek 2018). 

Členská základna KDU-ČSL tvořila v době projednávání zhruba 25 000 členů oproti 

zhruba 1 600 členů (toto číslo zahrnovalo i registrované příznivce) STAN. V krajích se 

stabilně silnou lidoveckou voličskou podporou, kde existují silné organizace (převážně 

Morava – zvláště pak Zlínský a Jihomoravský kraj), byla podpora vzniku volební koalice 

nižší, naopak v krajích kde existovala pozitivní zkušenost s předchozí spoluprací se STAN 

a kde KDU-ČSL dosahovala horších výsledků, byla podpora pro koalici silnější. Během 

jednání se ukázalo, že dalším důvodem pro spolupráci byla i vidina toho, že by některé tyto 

slabší kraje měly možnost mít po dlouhé době ve sněmovně zastoupení (Hořava 2018). 

Během diskuze v KDU-ČSL také odpůrci koalice často zdůrazňovali již zmíněný fakt, že 

potenciální riziko neúspěchu koalice by pro KDU-ČSL znamenalo daleko vyšší ztrátu (což 

uznávali i zástupci STAN (Kreml 2018)), podle těchto lidoveckých hlasů nemohl STAN 

rizikovým spojením téměř nic ztratit. Některé organizace také argumentovaly špatnou 

zkušeností z krajských voleb, podle těchto organizací zástupci STAN nedodržovali 

dohodnuté smlouvy či neměli případnému společnému projektu co nabídnout (Bělobrádek 

2018). Starostové považovali za chybu, že vedení KDU-ČSL nevěnovalo prosazování 

společného projektu dostatek času a i proto se tyto nesouhlasné hlasy stále ozývaly 

(Gazdík 2018).  

Klíčovým momentem pro KDU-ČSL a potažmo celou volební koalici bylo 

zasedání celostátní konference 18. března 2017 v Jihlavě. Toto zasedání mělo volební 

spolupráci se Starosty definitivně odsouhlasit nebo odmítnout. Na rozdíl od únorového 

zasedání v Brně byli jednotliví diskutující velice názorově rozdělení a to nejen podle 

krajské příslušnosti. Stejně tak nebyla jasná shoda ani v rámci předsednictva. Pavel 

Bělobrádek uvedl, že on sám pro usnesení nehlasoval a považoval za svou chybu, že při 
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vědomí absence širší shody nerozhodl o konci koaličních vyjednávání. Tomu, že byl vstup 

do koalice nakonec odhlasován, mohlo pomoci i vystoupení Jiřího Čunka, který veřejně 

prohlásil, že bude hlasovat pro vznik koalice, podobně vystoupil s prohlášením podpory 

předseda pražské organizace Jan Wolf, a to i přestože původní usnesení pražské organizace 

bylo hlasovat proti koalici (Bělobrádek 2018). 

O usnesení ve znění: „Celostátní konference KDU-ČSL souhlasí s uzavřením 

předvolební koalice KDU-ČSL a STAN v parametrech vyjednaných předsednictvem KDU-

ČSL“ bylo hlasováno v tajné volbě a ze sedmdesáti platných hlasů bylo pro usnesení třicet 

devět hlasů a třicet jedna bylo proti (KDU-ČSL 2017b).    

Koaliční smlouva byla podepsána a nabyla platnosti v Praze 12. dubna 2017. Za 

KDU-ČSL ji podepsal Pavel Bělobrádek a Marián Jurečka, za STAN pak Petr Gazdík a Vít 

Rakušan, jejímu obsahu je věnována další podkapitola této práce. Na základě článku 5 

odstavce 23. této smlouvy měla vejít v účinnost po schválení nejvyššími orgány (Příloha č. 

5: 6). Čekalo se tedy na stvrzení koaliční smlouvy sjezdem KDU-ČSL.  

Sjezd KDU-ČSL se konal ve dnech 27. a 28. května 2017 v Praze. Kromě volby 

vedení strany, kdy post předsedy obhájil se silným mandátem Pavel Bělobrádek, když 

získal 227 hlasů a jeho jediný vyzyvatel Jiří Čunek 43 hlasů, došlo též na schvalování 

plánované koalice se starosty. Toto hlasování bylo už spíše symbolické a dle stanov KDU-

ČSL ani nebylo nutné, nicméně sjezdu byla věnována velká mediální pozornost a tak šlo 

hlavně o marketingový tah. Před hlasováním o usnesení, které mělo spolupráci (potažmo 

koaliční smlouvu stvrdit), se přesto vedla rozprava, ve které vystupovali příznivci i odpůrci 

společné kandidatury. Mezi odpůrci vystoupil mimo jiné i šéfredaktor lidoveckého 

zpravodaje Nový Hlas a místopředseda pražské organizace Pavel Mareš. Podle jeho mínění 

se STAN nechoval jako férový partner, který navíc do spojení šel bez většího rizika. 

V KDU-ČSL navíc nebyla pro projekt plná podpora. Poukazoval také na to, že průzkumy 

veřejného mínění v té době značily neúspěch koalice a ukončit spolupráci květnovým 

sjezdem bylo lepší variantou, než tak učinit během prázdnin (Mareš 2018).  

Přes hlasy odpůrců, bylo usnesení ve znění: „Sjezd KDU-ČSL 2017 schvaluje 

uzavřenou koaliční smlouvu mezi KDU-ČSL a STAN pro volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR v roce 2017“ schváleno výraznou většinou v poměru 228 hlasů pro, 41 

proti a 10 neplatných hlasů (Nový Hlas 2017: 5).  
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Od počátku jednání o spojení do finálního stvrzení koaliční smlouvy sjezdem 

KDU-ČSL uplynulo tedy zhruba půl roku. Schvalovací procesy byly výrazně 

komplikovanější a zdlouhavější v rámci KDU-ČSL. Toto lze přisuzovat jak většímu 

skepticismu k projektu v rámci strany (viz například hlasování na celostátní konferenci 

v Jihlavě), tak robustnější vnitrostranické organizační struktuře a výrazně početnější 

členské základně, ve které bylo složitější získávat podporu pro projekt. Rozhodovací 

procesy také trvaly v KDU-ČSL delší dobu, což byl vzhledem ke krátkému času, který 

zbýval do voleb problém. Tato komplikovanost lidoveckého rozhodování byla vnímána 

negativně ze strany STAN, kdy byl pohled na věc takový, že se místo samotné práce a 

komunikace směrem k veřejnosti řešily pouze procedurální a technické záležitosti, navíc 

kvůli tomu stále existovala atmosféra nejistoty (Gazdík 2018).  

Průběh jednání o koalici potvrzuje hypotézu ve znění: „Faktorem, který 

komplikoval vznik a fungování koalice Lidovci a Starostové, byla rozdílná velikost obou 

stran, co se týče organizační struktury, velikosti stranického aparátu a členské základny.“ 

Tato hypotéza byla vytvořena i na základě nerovnoměrného rozložení stran, které působilo 

komplikace v rámci fungování Čtyřkoalice. Ukazuje se, že tyto strukturální problémy kvůli 

rozdílnosti stran, byly problematické i pro koalici Lidovci a Starostové. 

Stvrzením na sjezdu KDU-ČSL vešla v účinnost koaliční smlouva, další 

podkapitola je věnována jejímu znění a sestavování kandidátních listin. 

4.1.3 Koaliční smlouva a sestavování kandidátních listin 

Koaliční smlouva, která byla podepsána 12. dubna 2017 nastavovala základní 

pravidla a vztahy mezi oběma stranami v koalici a to co se týče základního programového 

směřování, sestavování kandidátních listin, financování kampaně, povolebního směřování 

a dalších dílčích témat. Koaliční smlouva je přílohou č. 5 této práce.  

Sestavování kandidátních listin bylo koaliční smlouvou nastaveno tak, že 

celostátním lídrem byl určen Pavel Bělobrádek, rozdělení lídrů v krajích bylo určeno 

přílohou koaliční smlouvy s podmínkou, že druhé místo na kandidátce má vždy náležet 

koaličnímu partnerovi. Pro další umístění kandidátů bylo jako primární metoda určeno 

zipové uspořádání s tím, že je po vzájemné dohodě možný jiný způsob. Celkový poměr 

kandidátů KDU-ČSL a STAN byl pak určen na 60:40 ve prospěch KDU-ČSL. Součástí 

smlouvy bylo také ustanovení, které určovalo, že při výběru kandidátů bude zohledněn 

regionální původ, profese a věk, nikoliv však jejich pohlaví.  
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Mezi programové fundamenty obsažené v koaliční smlouvě patřily mimo jiné: 

judaisticko-křesťanské základy morálních hodnot, transparentní politika, podpora euro-

atlantického zakotvení České republiky, dodržování principu subsidiarity, rovné příležitosti 

a povinnosti, ochrana venkova, princip šetrnosti a podpora rodin s dětmi. Na základě těchto 

bodů měla koalice představit volební program.  

Celkové náklady na kampaň měly být 50 milionů korun, rozděleno v poměru 60:40, 

tedy 30 milionů měla do kampaně vložit KDU-ČSL a 20 milionů STAN. Kampaň měl řídit 

společně složený celostátní volební štáb. 

Koaliční smlouva předpokládala vznik společného klubu Lidovci a Starostové a 

základy fungování tohoto klubu. Strany smlouvy se také zavázaly k odmítnutí spolupráce 

s KSČM a jinými nedemokratickými a extremistickými hnutími. Domluvena byla také 

společná podpora kandidáta do prezidentských voleb 2018 (Příloha č. 5: 2-5).  

V příloze smlouvy byl také uveden seznam dalších regionálních subjektů, které 

koalici podporovaly, konkrétně šlo o:  SNK Evropští demokraté, Starostové pro Liberecký 

kraj, Karlovarská občanská alternativa, NOVÝ IMPULS, Občané patrioti, ZVUK 12, 

Starostové pro občany, Tábor 2020, Východočeši, Starostové a osobnosti pro Moravu, 

Zlínské hnutí nezávislých (KDU-ČSL 2017c).  

Na obsahu smlouvy existovala podle zástupců obou stran konsenzus, i poměr 

kandidátů byl logický vzhledem k velikosti členské základny. Jako jediná konfliktnější se 

jevila část, která deklaruje nepřijatelnost jakéhokoliv veřejného vyzývání ke kroužkování. 

Tato část zní:„Koalice podporuje kampaň každého jednotlivého kandidáta s tím, že se 

koaliční strany dohodly na nepřípustnosti veřejného přímého vyzývání (billboardy, plakáty, 

letáky), ať slovního či grafického vyjádření, ke kroužkování“ (Příloha č.5: 5).  

Po zkušenostech s koalicí US-DEU, kdy se do sněmovny dostalo výrazně více 

kandidátů (viz podkapitola této práce o Čtyřkoalici) a obecně s mentalitou lidoveckých 

voličů, kteří měli větší tendenci ke kroužkování svých kandidátů, byl ze strany Starostů 

vznesen návrh k zahrnutí tohoto ustanovení. To mělo také posílit snahu všech aktérů ke 

společnému budování značky koalice (Rakušan 2018). Tento pozitivní efekt soustředění se 

na společnou kampaň vnímal i volební manažer Václav Pláteník, který také upozorňoval 

na to, že by vzhledem již zmiňované nerovnoměrnosti existovalo riziko vykroužkování i 

pro lidovce v silných starostovských krajích (Pláteník 2018). Ve smlouvě nebylo vyloženě 
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uvedeno, že kandidáti nemůžou dělat vlastní kampaň, šlo také pouze o jisté opatření, aby 

se ke kroužkování přímo nevyzývalo (Bělobrádek 2018).  

Sestavování kandidátních listin probíhalo tím způsobem, že krajské organizace 

doporučovaly pořadí kandidátů za svou stranu. Finální určování kandidátních listin však 

probíhalo na úrovni předsednictev. Při sestavování kandidátních listin nebyly až na 

výjimky výraznější rozpory. Lidovci ve Zlínském kraji usilovali o dvě čelní místa a to 

stejné naopak Starostové v libereckém kraji, nakonec však vše dopadlo podle konsenzu na 

základě koaliční smlouvy (Hořava 2018). 

Další kandidátní listinou, o níž probíhaly hlubší diskuze, byla kandidátka v Praze. 

Zatímco lidovci zvolili v primárních volbách jako svého lídra tehdejšího ministra kultury 

Daniela Hermana, tak požadavek Starostů byl, aby v Praze kandidátku vedl jejich předseda 

Petr Gazdík (iDnes 2017a). Starostové tento krok zdůvodňovali primárně tím, že vést 

kandidátku v Praze, je po celostátním lídrovi vzhledem k volbám druhá nejprestižnější 

pozice, a protože jako celostátní lídr koalice byl určen Pavel Bělobrádek, trvali na této 

pozici pro předsedu STAN (Kreml 2018). Sám Petr Gazdík připouštěl i důvod, že ve 

Zlínském kraji, odkud pochází, by díky preferenčním hlasům lidoveckých voličů hrozilo, 

že by i v případě úspěchu koalice nemusel na mandát dosáhnout (Gazdík 2018). Pražská 

organizace KDU-ČSL Gazdíka jako lídra příliš nechtěla a to i kvůli tomu, že během svého 

působení ve sněmovně prosadil rozpočtové určení daní, které Prahu oproti zbytku České 

republiky znevýhodnilo (Mareš 2018). I přes tyto částečné neshody se však podařilo bez 

dalších výraznějších problémů kandidátní listiny sestavit. 

Během jednání o koaliční smlouvě i o sestavování kandidátních listin, byla brána 

v potaz i možnost preferenčních hlasů. Hypotéza číslo dvě této práce zní: „Flexibilita 

volebních kandidátek a možnost preferenčních hlasů, kterou voliči KDU-ČSL využili 

v případě kandidatury s US-DEU znamenala komplikaci při jednání o volební koalici.“ Na 

základě průběhu dojednávání koaliční smlouvy a jednání o kandidátních listinách se 

ukázalo, že zkušenost s využíváním preferenčních hlasů lidoveckými voliči hrála svou roli. 

Nicméně přestože (také) na základě této zkušenosti byl do koaliční smlouvy zaveden bod, 

který zakazoval veřejně vyzývat ke kroužkování a přestože Petr Gazdík měl míst Zlínského 

kraje kandidovat jako lídr v Praze (kde lidovci KDU-ČSL nedisponuje tak silnou 

podporou) i kvůli obavě z možné změny pořadí kvůli preferenčním hlasům, nepředstavoval 
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tento fakt zásadní komplikaci při jednání a to i z důvodu, že v některých krajích by mohlo 

kroužkování teoreticky zvýhodňovat Starosty. 

Tuto hypotézu tedy nelze považovat za plně potvrzenou, jelikož z kroužkování sice 

obava ze strany STAN byla, ale bylo kompromisem ošetřeno a neznamenalo tak výraznou 

komplikaci pro vyjednávání.  

Spolu s jednáním o koalici se také začal scházet společný volební štáb a probíhala 

příprava kampaně, které se bude věnovat následující podkapitola.  

4.2 Volební kampaň  

Volební štáb8 se začal scházet na přelomu března a dubna, po podpisu smlouvy pak 

začal zasedat pravidelně. Na základě názoru marketingových expertů bylo zvolen i název 

koalice, který zněl jednoduše Lidovci a Starostové.  Volební štáb byl složen jak z politiků 

obou stran, tak z expertů a dalších členů. Celkově šlo asi o dvacet lidí, což byl vysoký 

počet, který vedl ke komplikovanějšímu rozhodování (Pláteník 2018).  

Prvním výrazným krokem v kampani bylo představení nového loga koalice (Příloha 

č. 2), jehož autorem byla agentura HAVAS. Logo bylo slavnostně představeno na břehu 

Vltavy, kdy bylo promítáno na Tančící dům v Praze (Pláteník 2018). Logo mělo 

symbolizovat růst a budování společnosti odspodu. Jednotlivé pruhy měly symbolizovat 

rodinu, obec, region a celou společnost (Lidovky 2017a). Přestože logo vzbudilo 

rozporuplné reakce, vzniklo na něj několik parodií a ani na volebním štábu na něm 

nepanovala plná shoda, tak dle tiskového mluvčího Starostů Karla Kremla splnilo svůj 

účel, protože se rychle dostalo do povědomí voličů. Podobně byl hodnocen i volební spot 

od Filipa Renče, kterým byla kampaň oficiálně zahájena. I spot vzbuzoval velké 

kontroverze, nicméně se stal na internetu virální a voliči tak koalici dokázali zaregistrovat 

(Kreml 2018).  

                                                

8 Tímto je myšlen společný volební štáb, samostatný štáb KDU-ČSL se setkával už od listopadu 

2016 
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Příloha 2 – logo koalice Lidovci a Starostové, zdroj: Lidovkz 2017a  

 

Kvůli potřebě šířit rychle novou značku, byla koalice jedním z prvních subjektů, 

který začal s outdoorovou kampaní a během května a června měla stovky billboardů. Už 

v den sjezdu KDU-ČSL byly vyvěšeny první billboardy s logem a heslem „síla, kterou má 

smysl volit“, které vycházelo z tradičního lidoveckého hesla „klidná síla“ a zároveň mělo 

ukazovat na to, že spojení obou stran vytváření silnější subjekt, který může být reálně 

měnit politickou situaci (Pláteník 2018). 

V červnu také začalo postupné představování jednotlivých programových oblastí. 

20. června byl prezentován ekonomický program koalice, jehož garantem byl bývalý 

víceguvernér České národní banky Pavel Kysilka (Kopecký 2017a). O týden později pak 

proběhlo představení programu pro oblast vzdělávání a školství (Starostové a nezávislí 

2017b). Začátkem července vzhledem k začátku letních prázdnin intenzivnější kampaň 

neprobíhala a během druhé poloviny července došlo k rozpadu koalice, kterému se bude 

věnovat následující kapitola.  

Kampaň samotná trvala pouhých šest týdnů a to v období mezi sjezdem KDU-ČSL 

na konci května a rozpadem koalici v půlce července, za tu dobu bylo utraceno zhruba 

devět milionů korun, z toho šest a půl z rozpočtu KDU-ČSL a dva a půl milionu z rozpočtu 

STAN. Podle volebního manažera Václava Pláteníka bylo na budování značky opravdu 

málo času (pro srovnání uvedl například hnutí ANO, které vzniklo 2011 a na to, aby se 

dostalo do povědomí, mělo výrazně delší dobu), problém byl i se složitou koordinací 

početného štábu složeného ze zástupců obou stran (Pláteník 2018). Na nedostatek času na 

kampaň si stěžoval též Pavel Bělobrádek. Kampaň samotná podle něj nebyla špatná, ale 

chybělo jí větší vnitřní přesvědčení a také lepší spolupráce ze strany Starostů (Bělobrádek 

2018). Neshody ve štábu uznával i Karel Kreml, považoval však za důležitý výsledek a ten 
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byl podle něj dobrý (Kreml 2018). Mediální expert a poradce STAN Jan Němec viděl 

problém v tom, že po sjezdu KDU-ČSL až do rozpadu koalice neexistoval žádný 

výraznější moment kampaně, protože koalice řešila problém sama se sebou místo vnější 

komunikace (Němec 2018). Kriticky viděl kampaň i Vít Rakušan, kterému chybělo 

aktivnější zapojení obou stran a důvěra ve společný projekt, a proto celá kampaň dost 

nerezonovala (Rakušan 2018).  

Z pohledu aktérů kampaně na její průběh, lze tedy říci, že největším problémem byl 

čas, během kterého bylo potřeba koalici propagovat, a během tohoto krátkého času chyběla 

vyšší aktivita z obou stran, která byla kvůli časové tísni potřeba. Konsenzuální 

rozhodování volebního štábu také způsobovalo jeho menší akceschopnost a flexibilitu. 

Kampaň byla ukončena rozpadem koalice, kterému se věnuje další podkapitola. 

4.3 Rozpad volební koalice 

Na začátku července se podle průzkumů volebních preferencí zdálo, že by se 

volební koalice Lidovci a Starostové do sněmovny nedostala, například podle výzkumu 

KANTAR pro Českou televizi měla koalice 7,5 % (ČT24 2017a). Vzhledem k tomu, že 

během letních prázdnin nevycházejí relevantní průzkumy a blížil se srpnový termín pro 

podávání kandidátních listin, se začalo diskutovat o šancích koalice. 

V této situaci začal hejtman Zlínského kraje a senátor za KDU-ČSL Jiří Čunek 

v médiích veřejně zpochybňovat její formu a to přestože i díky jeho přímluvě lidovci na 

celostátní konferenci v Jihlavě spolupráci ve formě koalice schválili, stejný názor měl také 

poslanec KDU-ČSL za Zlínský kraj Ludvík Hovorka, oba hovořili o tom, že by spolupráce 

měla být zachována, ale ve formě, kdy by kandidáti STAN kandidovali za KDU-ČSL. 

Starostové však na tyto výzvy reagovali negativně (Vilímová 2017). Čunek tuto svou 

výzvu zopakoval také během Dnů lidí dobré vůle na Velehradě 4. července. Bělobrádek i 

Gazdík však taktéž na Velehradě potvrdili společný úmysl pokračovat v koalici, se 

zdůvodněním, že do voleb ještě zbývalo spoustu času, během kterého bylo možné dostat 

koalici do povědomí voličů (Aktuálně 2017).  

Během následujících dvou týdnů se v médiích zprávy o možném plánovaném 

rozpadu objevovaly nadále a stále kvůli nepříznivým výsledkům průzkumů veřejného 

mínění, které ukazovaly nejen na nízké výsledky koalice, ale také nízké povědomí o 

koalici, kdy si mnozí respondenti stále mysleli, že STAN kandiduje ve spolupráci s TOP 

09. Vedení obou stran však tato tvrzení odmítala s tím, že koaliční smlouva zůstávala 
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platná (Nová, Surmanová 2017). Znovu se také objevovaly se také zprávy o možné změně 

formy spolupráce z volební koalice na kandidátku KDU-ČSL, na které by byli Starostové 

zastoupeni. Tato možnost však byla zástupci STAN i nadále kategoricky odmítána 

(Bartoníček 2017a). 

Zásadní změnu ve směřování spolupráce přineslo jednání celostátního výboru 

KDU-ČSL z 18. července, na kterém všichni přítomní členové výboru hlasovali pro 

usnesení ve znění: „CV KDU-ČSL potvrzuje zájem o pokračování dlouhodobé spolupráce 

se STAN ve všech typech voleb. CV KDU-ČSL vyzývá STAN ke změně formy spolupráce ve 

volbách do PSP ČR na kandidaturu STAN na kandidátních listinách KDU-ČSL. Program, 

pozice a počty kandidátů na kandidátních listinách, finanční prostředky a další parametry 

spolupráce by zůstaly nezměněny“ (KDU-ČSL 2017g). Vedení STAN tak bylo postaveno 

před volbu, kdy se muselo rozhodnout o tom, zda kandidovat na lidoveckých 

kandidátkách, zcela samostatně nebo se narychlo dohodnout o společné kandidatuře s jinou 

stranou. Poslední možnost Petr Gazdík jednoznačně vyloučil. Možnost kandidovat na 

lidoveckých kandidátkách někteří krajští předsedové STAN zvažovali s tím, že by šlo o 

pragmatický krok, jiní ji naopak zcela odmítali. Umístění Starostů na lidoveckých 

kandidátkách by zůstalo podle původního klíče – tedy šest lídrů a osm druhých míst, to by 

znamenalo lepší nabídku, než předchozí kandidatura s TOP 09, kde starostové měli 

jednoho lídra a šest druhých míst (Kočenda, Neprašová 2017). Jednání celostátního výboru 

STAN proběhlo 25. července v Praze a kompletní výbor až na jednoho člena nakonec 

hlasoval pro samostatnou kandidaturu. Toto rozhodnutí znamenalo definitivní konec 

volební koalice Lidovci a Starostové (iRozhlas 2017b). 

Po formální stránce proběhl rozpad bez rozporů, generální sekretář KDU-ČSL a 

ředitelka kanceláře STAN Lucie Krejčová se dohodli na tom, že strany mezi sebou neměly 

nevypořádané finanční závazky a považovaly vše za vypořádané, a to i přestože KDU-ČSL 

do ukončení spolupráce investovala zhruba 6,5 milionu a STAN 2,5 milionu. Generální 

sekretář Pavel Hořava považoval toto řešení za rozumné, protože případné spory o finance 

by vedly akorát ke zbytečné negativní publicitě a poškození obou stran (Hořava 2018).  

Názory na důvod a proces rozpadu koalice se u obou stran (ale i u jednotlivců) do 

určité míry lišily. Pavel Bělobrádek uvedl, že rozpad vznikl na základě společné domluvy, 

nikoliv na základě jednostranného vypovězení koaliční smlouvy ze strany lidovců. 

Iniciativa od KDU-ČSL sice vzešla a to i na základě průzkumů veřejného mínění, nicméně 
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k rozvázání spolupráce došlo až po společné diskuzi, kdy Starostové trvali na společné 

kandidatuře ve formě volební koalice a jinou možnost kandidatury nepřipouštěli, protože 

by pro jejich stranu potenciální volební neúspěch neznamenal tak velký problém jako pro 

KDU-ČSL. V takové chvíli bylo ukončení předvolební spolupráce jediným možným 

řešením (Bělobrádek 2018). 

Důvody, které k nízké podpoře koalice ve výzkumech vedly, byly podle 

Bělobrádka také nedostatek času a financí na kampaň (Bartoníček 2017b). Jiný názor na 

rozpad koalice pak později v médiích zastával lídr samostatné kandidátky STAN Jan 

Farský, který rozpad koalice považoval za jednostranný ze strany KDU-ČSL (Hospodářské 

noviny 2017). Petr Gazdík souhlasil s názorem, že impuls vzešel z KDU-ČSL, nicméně 

potvrzoval slova Bělobrádka, že rozpad samotný vznikl po společné domluvě. V situaci, 

kdy by se KDU-ČSL rozhodla smlouvu vypovědět jednostranně, by to v případě 

nesouhlasu STAN vzhledem k třicetidenní výpovědní lhůtě koaliční smlouvy, nebylo 

možné stihnout do podání kandidátních listin, které mělo proběhnout v polovině srpna 

(Gazdík 2018).  

Po rozpadu se také řešila otázka, jak to bylo s možností takzvané „záchranné 

brzdy“. Podle Pavla Mareše, šlo o mechanismus, na který se i během projednávání koalice 

na zasedáních celostátní konference KDU-ČSL někteří opakovaně odkazovali, ale přitom 

nikým nebylo řečeno, co přesně si pod tímto pojmem představit (Mareš 2018). Podle Pavla 

Bělobrádka tento pojem zazněl na schůzce, kde kromě něj byli přítomni Marián Jurečka, 

Petr Gazdík a Stanislav Polčák. Na tomto jednání se řešila situace, kdy by před podáním 

kandidátních listin průzkumy veřejného mínění koalici přisuzovaly preference pod 

potřebných 10 %. V tom případě mělo dojít k tomu, že by se nastalá situace měla řešit a 

mělo by se zatáhnout za záchrannou brzdu. Možnost, zda by v případě takovéto situace 

Starostové zvažovaly možnost kandidovat za KDU-ČSL zůstala po tomto jednání otevřená, 

protože zástupci STAN na ni v tu chvíli nedokázali jasně odpovědět (Bělobrádek 2018). 

Průběh tohoto jednání potvrdili i zástupci STAN, nedošlo však k podpisu žádného 

dokumentu, který by zaručoval a popisoval nějaký jasný postup. Na schůze bylo pouze 

řečeno, že se v případě potenciálního neúspěchu bude hledat řešení. Nebylo přímo řečeno 

nic o možnosti kandidatury Starostů na kandidátkách STAN, tato možnost byla už tenkrát 

s nejvyšší pravděpodobností neprůchozí, mohlo tedy jít o špatnou interpretaci zástupců 

lidovců ze zmíněné schůzky (Rakušan 2018). Petr Gazdík připouštěl, že tato možnost však 
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nebyla zcela vyloučená (ač by šance na podporu ze strany STAN příliš byla minimální), 

ale posledním krokem, díky kterému bylo takovéto řešení ze strany STAN definitivně 

vyloučeno, byla vystoupení Jiřího Čunka (viz výše), ve kterých Starosty ke vstupu na 

lidoveckou kandidátku přes média přímo vyzýval. Výstupy Jiřího Čunka byly také dle 

Petra Gazdíka jedním z důležitých důvodů rozpadu koalice, a to i přestože Čunek nebyl ve 

vedení KDU-ČSL, ani o koalici se Starosty nevyjednával (Gazdík 2018). Roli zlínského 

hejtmana při možném jednání o jiné formě kandidatury, potažmo rozpadu koalice potvrdil i 

Pavel Bělobrádek, nešlo však podle něj o roli zásadní či rozhodující, jeho samotného pak 

konečné rozhodnutí nejít na kandidátní listinu KDU-ČSL překvapilo (Bělobrádek 2018).  

Na základě analýzy této podkapitoly lze odpovědět na třetí výzkumnou otázku této 

práce, která zkoumá důvody rozpadu volební Koalice Lidovci a Starostové 

Při rozpadu koalice hrál stejně jako u vzniku roli jeden z prvků volebního systému. 

V tomto případě to byla 10 % kumulativní volební klauzule pro volební koalice, která ve 

spojení s nepříznivými průzkumy veřejného mínění vedla lidovce k započetí hovorů o 

dalším setrváním v koalici a následné výzvě, aby Starostové kandidovali na volební 

kandidátce KDU-ČSL.  

Tuto kombinaci klauzule s průzkumy veřejného mínění tak lze označit nejen za 

jeden z důvodů rozpadu volební koalice, ale za důvod hlavní. V případě zachování 7 % 

klauzule pro koalici dvou stran před volební reformou, by k rozpadu pravděpodobně 

nedošlo. Je však důležité říci, že podpůrnou roli tohoto faktoru hrála také časová tíseň, ve 

které koalice vznikala a během které probíhala kampaň, jak bylo uvedeno, tak tento vliv 

vnímali nejen představitelé obou stran, ale podle průzkumů také voliči, kteří neměli o 

existenci koalice potřebné povědomí. 

Co je diskutabilní a na čem nepanuje mezi aktéry shoda, je otázka, jaká byla záruka 

takzvané „záchranné brzdy“ a co tento pojem ve skutečnosti znamenal. Zatímco vedení 

KDU-ČSL předpokládalo, že Starostové v případě špatných volebních preferencí přistoupí 

na možnost kandidovat na lidoveckých kandidátkách, tak druhá strana říká, že k tato 

varianta nikdy neměla jejich podporu, zvláště poté, co k ní skrze média vyzýval Jiří Čunek, 

jeho osoba tak tedy také mohla hrát jistou roli. Vliv Jiřího Čunka i možných dohod o 

„záchranné brzdě“ však není zcela jednoznačný, zvláště kvůli neexistenci dokumentu, 

který by tuto dohodu potvrzoval. 
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Vzhledem k rozpadu koalice se obě strany rozhodly podat samostatné kandidátní 

listiny. Samostatné kandidatuře, kampani a výsledkům voleb 2017 bude věnována 

následující kapitola.  

  



50 

 

5. Samostatné kandidatury 

Vzhledem k blížícím se volbám a termínu podání kandidátních listin 15. srpna, 

měly obě strany limitovaný čas na samostatnou kandidaturu. Tato kapitola věnuje 

jednotlivým kampaním obou stran a také samotnému výsledku voleb do Poslanecké 

sněmovny v říjnu 2017. V závěru pak krátce shrne spolupráci KDU-ČSL a STAN po 

volbách a její další možnosti do budoucnosti.  

5.1 KDU-ČSL 

Lidovci začali samostatnou kandidaturu kompletováním kandidátních listin. 

Vzhledem k početné členské základně nebyl větší problém s doplňováním dalších jmen na 

místa, která se uvolnila po odchodu Starostů, kteří měli garantováno 40 % kandidátů. 

V mnoha krajích se naopak na kandidátní listinu dostali členové, kteří původně kvůli 

koalici se Starosty kandidovat nemohli (Deník.cz 2017b).  

Volební manažer Václav Pláteník považoval za problematické, že šlo už o druhou 

změnu od listopadu 2016, kdy začaly přípravy na samostatnou kampaň KDU-ČSL, poté se 

přípravy zastavily kvůli vyjednávání spolupráce se STAN a koncem července se koncept 

opět změnil na společnou kampaň. Volební koalice navíc měla za cíl zbořit některé 

předsudky o lidovcích, rozpad koalice však tyto předsudky ještě více upevnil. V této 

složité situaci bylo zvoleno heslo „zodpovědně“, které mělo symbolizovat i to, že rozpad 

koalice znamenal odpovědný krok k tomu, aby nenastala situace, kdy by mnoho hlasů 

propadlo silnějším stranám – v první řadě hnutí ANO. Nové heslo, grafika a kandidátní 

listiny tak byly představeny 1. srpna (Pláteník 2018). 

Lidovci v kampani také vsadili po vzoru německé CDU na síť dobrovolníků, kteří 

byli sdruženi v takzvaném Žlutém týmu, zejména šlo pak o mladé lidi, kteří pomáhali při 

kontaktní kampani, ale také například při představování jednotlivých bodů programu 

(KDU-ČSL 2017d). Kromě tradičních volebních materiálů, byla součástí kampaně také 

kniha Pavla Bělobrádka „Na život!“, která popisuje jak soukromý život Pavla Bělobrádka, 

tak zkušenosti s působením ve vládě (Kopecký 2017b).  Celkově KDU-ČSL utratila za 

volby 55,6 milionu korun (Švec 2018).  

5.2 STAN 

Starostové a nezávislí představili novou podobu kampaně už dva dny po oficiálním 

ukončení spolupráce s KDU-ČSL a to 27. července. Novým volebním lídrem, který 
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kandidoval v Praze, se stal Jan Farský, Petr Gazdík se oproti původnímu plánu v koalici 

rozhodl kandidovat ve Zlínském kraji. Starostové také pro volby představili nové logo a 

slogan „Odvaha převzít odpovědnost.“ (Lidovky 2017b). Na kandidátkách stan se také 

objevili (mimo samotných členů STAN a regionální odnože Starostové pro liberecký kraj) 

také zástupci některých menších regionálních subjektů a nestraníci (ČSÚ 2017). 

Lidovci na takto rychlé ohlášení nového kampaně reagovali tím, že STAN měl 

kampaň údajně už dopředu připravenou. Jan Farský oponoval tím, že čas na přípravu byl 

delší, protože nejistota společné kandidatury trvala už více než týden. Šlo tedy podle něj o 

rychlou a efektivní přípravu, nikoliv však o dlouho připravovaný záložní plán (Jansová 

2017). Podle Petra Gazdíka navíc nešlo o zcela nově vytvořenou kampaň, ale o kampaň 

vycházející z konceptu, který byl vytvořen agenturou BeefBrothers pro společnou koaliční 

kandidátku v Praze a Středočeském kraji, kde měla vzhledem ke specifičnosti těchto 

regionů probíhat kampaň jiným způsobem, než ve zbytku republiky (Gazdík 2018). 

Vzhledem k tomu, že Starostům samostatně průzkumy nedávaly příliš velkou šanci na zisk 

mandátů a vzhledem ke krátkému času, který na kampaň byl, motivoval rozpad koalice na 

poslední chvíli mnoho členů a příznivců k většímu zapojení (Rakušan 2018). Podle 

tiskového mluvčího STAN Karla Kremla mohl mít také pozitivní vliv na volební zisk, 

protože někteří voliči se rozhodli pro STAN právě kvůli rozpadu koalice. STAN se tohoto 

však nesnažil ve své kampani cíleně využívat, přestože mediální prostor rozluka s lidovci 

přirozeně dostala (Kreml 2018).  

Na začátku srpna STAN představil výraznou podporující osobnost, kterou byl 

miliardář a zakladatel bezpečnostní agentury Jablotron Dalibor Dědek. Ten měl kromě 

vlastní podpory hledat pro STAN další nezávislé kandidáty a podporovatele. Přislíbil také 

Starostům poskytnout na volby 10 milionů korun, což však zpochybnil Úřadu pro dohled 

nad financováním politických stran a hnutí vzhledem k maximálnímu možnému daru 3 

miliony korun od jedné osoby (iDnes 2017b). Dědek se také stal lídrem STAN pro Ústecký 

kraj, po třech týdnech však řekl, že kandidovat nebude se zdůvodněním, že nechce vypadat 

jako další miliardář v politice. Nadále však ve volbách hodlal Starosty podporovat 

(Bartoníček 2017c). 

Během srpna STAN představil svůj program a garanty jeho jednotlivých oblastí. Na 

začátku září pak kampaň oficiálně zahájil. Motivem kampaně se stala vinná réva, to mělo 
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symbolizovat růst od spodu a pod tlakem (Starostové a nezávislí 2017c). Celkově 

Starostové za kampaň utratili podobně jako lidovci a to 56,7 milionu korun (Švec 2018). 

5.3 Výsledky voleb  

Volby do Poslanecké sněmovny České republiky proběhly ve dnech 20. a 21. října. 

Do Poslanecké sněmovny se dostalo devět subjektů, což bylo nejvyšší číslo v historii 

sněmovních voleb. Vítězem se stalo hnutí ANO s 29,6 %, druhá skončila ODS s 11,3 % 

hlasů, třetí Piráti s 10,8%, SPD s 10,6 %, KSČM 7,7 %, ČSSD 7,2 % a TOP 5,3 %. 

Navzdory průzkumům veřejného mínění překonaly také obě zkoumané strany klauzuli 5%. 

KDU-ČSL obdržela 293 643 hlasů, což znamenalo 5,8 %, STAN 262 157 hlasů, tedy 5,18 

%. KDU-ČSL tak získala deset mandátů (což znamenalo ztrátu čtyř mandátů oproti 

předchozím volbám) a STAN šest, dohromady tedy šestnáct mandátů (ČSÚ 2017). Podle 

propočtů by vzhledem k disproporčnímu volebnímu systému v případě společné 

kandidatury (počítáno se součtem volebních výsledků, tedy 11 %) koalice měla 22 

mandátů, tedy o pět více, než kolik získaly obě strany dohromady (Echo24 2017). Tento 

výpočet je však třeba při posuzování možného úspěchu volební koalice Lidovci a 

Starostové brát s rezervou, jelikož počítá s prostým součtem volebních výsledků, který 

nezohledňuje možné voličské ztráty a zisky v případě společné kandidatury. Výpočet ale 

ukazuje, že motivace vyššího zisku mandátů, byla opodstatněná. Znevýhodnění malých 

stran ukázaly i samotné volební výsledky, kdy vítěznému hnutí ANO stačilo k zisku 

mandátu 19 232 hlasů, KDU-ČSL 29 364 hlasů a Starostové potřebovali dokonce hlasů 

43 692 (Štětka 2017). 

Geografické rozložení hlasů ukázalo, že předpoklad o značně rozdílné voličské 

podpoře, která by díky vzájemnému doplňování se mohla znamenat výhodu pro volební 

koalici, byl opodstatněný. KDU-ČSL (Příloha 3) měla nadprůměrné výsledky 

moravských krajích s vyšší religiozitou, kde má tradičně velkou podporu – na Vysočině, 

v Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji. Nejnižší zisky měla v Libereckém a 

Ústeckém kraji, horší výsledky pak také v Plzeňském a Středočeském kraji. STAN (Příloha 

4) měl oproti tomu výrazně vyšší podporu v Libereckém a Středočeském kraji, naopak na 

Moravě byly výsledky Starostů nižší, až na Zlínský kraj. Nadprůměrných výsledků 

dosahoval STAN v krajích, kde za něj kandidovaly regionálně známé osobnosti jako Vít 

Rakušan, Jan Farský či Petr Gazdík. V případě společné kandidatury by tak koalice mohla 
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mít díky kombinaci voličů KDU-ČSL a STAN šanci získat rovnoměrnější volební podporu 

(Kočí 2017).   

Příloha 3 - Geografické rozložení hlasů KDU-ČSL ve volbách 2017, zdroj: Kočí 2017 

 

Příloha 4 - Geografické rozložení hlasů STAN ve volbách 2017, zdroj: Kočí 2017 

 

Podle Pavla Bělobrádka byl rozpad koalice i při pohledu na volební výsledky 

jediným správným řešením, protože ztráta voličů KDU-ČSL a STAN, kterým by 

partnerská strana vadila natolik, že by se rozhodli volit úplně jiný subjekt, by převýšila zisk 
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voličů, které by naopak spojení motivovalo k volbě koalice. Koalice by se tak do 

sněmovny nedostala (Bělobrádek 2018). Naopak dle Víta Rakušana byl rozpad koalice 

chybou i v kontextu výsledku voleb, protože by dokázala přitáhnout spoustu nových 

voličů, kteří nakonec volili jinou stranu. Nejen, že by koalice překonala desetiprocentní 

klauzuli, ale mohla by ve volbách skončit i na druhém místě (Rakušan 2018). 

Rozpad volební koalice podle zástupců obou subjektů výrazně ovlivnil celou 

kampaň, zatímco pro lidovce znamenal při kampani problém, při kterém museli před voliči 

konec koalice obhajovat, tak pro Starosty byl během kampaně (přestože připravované 

v časové tísni) spíše výhodou, která motivovala členy a podporovatele k většímu zapojení a 

mohla znamenat vyšší zisk. V případě úspěchu volební koalice by byl celkový počet 

mandátů pro obě strany vyšší, ale zda by do sněmovny dostala, není možné určit, názory 

vedení KDU-ČSL a STAN i odborné veřejnosti se v tomto lišily.    

5.4 Výhled k další spolupráci 

Přestože se volební koalice Lidovci a Starostové rozpadla a obě strany se do 

Poslanecké sněmovny dostaly samostatně, existovala možnost, že vzhledem k ideové 

blízkosti a předchozí spolupráci budou na sněmovní půdě i mimo ni své kroky 

koordinovat. Tato kapitola se věnuje vzájemné spolupráci stran od sněmovních voleb 2017 

do představení kandidátních listin do Evropských voleb 2019. 

KDU-ČSL i STAN byly mezi stranami, které po volbách odmítly vyjednávat o 

vládní koalici s hnutí ANO a Andrejem Babišem (iRozhlas 2017c). Poté co jednobarevná 

menšinová vláda ANO Andreje Babiše nedostala důvěru, začal Babiš vyjednávat na 

začátku roku 2018 koalici s ČSSD a podporou komunistů, tato vláda získala v červenci 

2018 důvěru, KDU-ČSL a STAN zůstaly v opozici i během jednání a hlasování o druhé 

vládě Andreje Babiše (Aktuálně 2018).  

Během podzimních povolebních jednání se mediálně vyostřil spor mezi Pavlem 

Bělobrádkem a Janem Farským ohledně rozpadu volební koalice, který částečně započal už 

po rozpadu koalice. Podle Farského lidovci Starosty „vykopli“ z koalice, na což reagoval 

Bělobrádek tím, že Farského označil za lháře a podrazáka. Na tyto výpady Farský reagoval 

tím, že šlo z Bělobrádkovy strany o povolební agónii. Spor se snažil urovnat Petr Gazdík 

s tím, že jde o zbytečný střet řešící minulost (Zpěváčková 2017).  
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Přes tyto jednotlivé osobní neshody se pro ustanovující volební schůzi sněmovny 

podařilo ustanovit takzvaný Demokratický blok středopravicových stran složený z ODS, 

KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, který společně postupoval při volbě vedení, výborů a komisí 

sněmovny. Šlo však spíše o jednorázové účelové spojení, než o dlouhodobější projekt 

(Kreml 2018).  

Další možností ke vzájemné spolupráci byla spolupráce při volbách do Senátu a 

obecních zastupitelstvech na podzim 2018. Rozhodování o komunálních koalicích není 

v kompetenci celostátních předsednictev, přestože zvláště v Praze a Brně jednání probíhala 

i na celostátní úrovni (Bělobrádek 2018). Vyjednávalo se tak zvláště o kandidátech do 

senátních voleb. Vyjednávání neprobíhala podle představ ani jednoho z předsedů stran 

(Bělobrádek 2018, Gazdík 2018). Strany nakonec oficiálně postavily pouze dva společné 

kandidáty, u dalších poté došlo vzájemné podpoře, hned v pěti obvodech kandidovaly 

kandidáti (ať už koaliční či pouze za jednu ze stran) proti sobě (ČSÚ 2018). 

Rozepře mezi Starosty a lidovci následně prohloubilo hlasování o předsedovi 

Senátu. Do druhého kola volby postoupili Jaroslav Kubera za ODS a Václav Hampl za 

klub KDU-ČSL, předseda klubu STAN vypadl v prvním kole. Ve druhém kole byl zvolen 

v tajné volbě Jaroslav Kubera. Jan Horník připustil, že někteří senátoři za STAN 

pravděpodobně hlasovali pro Kuberu, přestože jim byl ideově vzdálenější a to z důvodu 

toho, že měla být ctěna domluva o tom, že funkci předsedy Senátu získá kandidát 

nejsilnějšího klubu – tedy ODS. Václav Hampl naopak poukazoval na to, že by měl být pro 

STAN logicky vhodnějším kandidátem a že jeho podpora byla původně domluvená 

(Procházková 2018).  

Strany zvažovaly také společnou kandidátní listinu do Evropského parlamentu. 

Celostátní výbor KDU-ČSL nakonec rozhodl o samostatné kandidatuře se zdůvodněním, 

že mezi stranami je ideologický rozdíl, kdy KDU-ČSL je konzervativnější, než zbývající 

dvě strany (KDU-ČSL 2018). STAN představil do voleb do Evropského parlamentu 

koalici spolu s TOP 09 ve spolupráci se Zelenými a Liberálně ekologickou stranou 

(Kopecký 2019). 

Zhoršení vztahů a složitější hledání vzájemné dohody se Starosty potvrdil Pavel 

Bělobrádek. Do budoucna by jako šanci vnímal spíše integraci TOP 09 a STAN jakožto 

liberálnějších stran, kdyby takovýto subjekt existoval, bylo by možné, aby s ním KDU-

ČSL spolupracovala na podobné formě jako CDU/CSU (Bělobrádek 2018). Zpětné 



56 

 

negativní hodnocení ze strany KDU-ČSL se projevilo i v lidoveckém zpravodaji Nový 

Hlas ve článku ke stoletému výročí strany, kde byla koalice se Starosty označena jako 

jeden z problematických momentů lidovecké historie spolu s vyloučením Heleny 

Koželuhové v období po druhé světové válce a spolu s kolaborací Josefa Plojhara. 

V článku byla kritizována uspěchanost koalice i STAN jako koaliční partner (Nový Hlas 

2019). Jako problematickou povolební spolupráci vnímal i Petr Gazdík (Gazdík 2018). 

Podle Víta Rakušana je spolupráce stran na politickém pravém středu, které navíc patří do 

stejné frakce Evropského parlamentu výhledově nutná a nevyhnutelná (Rakušan 2018).  

Povolební vyjednávání mezi oběma stranami ukázalo problém bližší kooperace a to 

jak na bázi osobní animozity mezi některými představiteli, tak na obecnější rovině, což se 

projevilo i během vyjednávání o možné spolupráci do dalších typů voleb, jako byly volby 

senátní či volby do Evropského parlamentu.  
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Závěr 

Cílem této práce bylo analyzovat volební koalici Lidovci a Starostové a zejména 

určit důvody, které vedly ke vzniku a rozpadu této volební koalice, a to jak analyzovat 

specifické faktory tohoto konkrétního případu, tak zasadit koalici Lidovci a Starostové do 

širšího kontextu českého politického systému a jeho vlivu na volební koalice.  

Na základě aplikace stávajících teorií volebních koalic na český stranický a volební 

systém lze český politický systém označit pro vznik volebních koalic za značně 

demotivační. Český stranický systém se na jednu stranu sice zvláště v posledních několika 

volbách blížil k polarizovanému pluralismu, což je stav pro vznik volebních koalic 

příznivý a spojení stran může navíc přinést i nové voliče, kteří ocení schopnost spojovat se. 

Jako motivační prvek také působí d’Hondtova metoda zvýhodňující mandátový zisk pro 

střední a velké strany na úkor malých, toto znevýhodnění malých stran je ještě umocněné 

vyšším počtem nerovnoměrných volebních obvodů, z nichž některé vytváří vysoký 

přirozený práh pro zisk mandátů.  

Na druhou stranu volební reformy z období opoziční smlouvy nastavili pro volební 

koalice výraznou bariéru v podobě kumulativní klauzule, kvůli které potřebuje dvojčlenná 

koalice 10 % hlasů, trojčlenná 15 % hlasů a čtyř a vícečlenná 20 % hlasů. Tato klauzule je 

zásadním prvkem, který strany od vytváření koalic v České republice odrazuje. Možnost 

voličů pomocí preferenčních hlasů vykroužkovat jednotlivé kandidáty je také elementem, 

který má také nepříznivý vliv. 

Tento vliv českého politického systému lze demonstrovat i na faktu, že zatím 

v historii samostatné České republiky kandidovala pouze jediná koalice a to koalice KDU-

ČSL a US-DEU v roce 2002. Tato koalice byla navíc původně vytvořena jako Čtyřkoalice, 

která se však před volbami rozpadla. Svou roli při tomto rozpadu hrálo rozdílnost 

koaličních stran, kdy KDU-ČSL byla historickou stranou s početnou členskou základnou a 

širokou organizační strukturou, zatímco zbylé strany tuto historii a zázemí neměly. 

Kandidatura této koalice také ukázala sílu preferenčních hlasů, díky kterým získala KDU-

ČSL výrazně více kandidátů než US-DEU. 

Nápad na volební spolupráci KDU-ČSL a STAN se začal rodit zhruba v období 

krajských voleb 2016, kdy se STAN rozhodl už dále nepokračovat ve spojenectví 
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s TOP 09. Motivy obou stran ke vzniku volební koalice částečně kopírují poznatky ohledně 

vztahu českého politického systému a volebních koalic. 

Pro oba aktéry byla motivací roztříštěnost politického spektra, ve které by spojení 

dvou malých stran mohlo vytvořit sílu, která by mohla výrazněji ovlivňovat veřejné dění. 

Toto spojení by navíc mohlo díky synergickému efektu přilákat nové voliče. Aktéry také 

motivovala možnost zisku bonusových mandátů díky disproporci volebního systému.  

Mimo tuto motivaci vyplývající z volebního a stranického systému, byla vnímána 

možnost vzájemného doplňování se s efektem rovnoměrného geografického rozložení 

hlasů napříč Českou republikou, ke kterému by došlo na základě silné lidovecké podpory 

v moravských krajích (zvláště pak v Jihomoravském, ve Zlínském a na Vysočině) a díky 

silné podpoře STAN v Libereckém a Středočeském kraji.   

Základem pro společné jednání pak byla dosavadní pozitivní zkušenost se 

spoluprací na jiných úrovních, zvláště pak v Senátu, kde spolu kluby společně jednaly a 

také dobré vztahy předsednictev obou stran. Co se týkalo ideologie a hodnot, tak se strany 

shodly na zásadních věcech, v některých detailech muselo docházet ke kompromisu, na 

což byl však STAN zvyklý ze spolupráce s TOP 09 a nebyl to tak výrazný problém i 

vzhledem k ideologické nevyhraněnosti Starostů.  

Dlouho se dojednávala také samotná forma koalice, kdy byla postupně kvůli 

technickým a právním problémům zavrhnuta možnost vytvoření volební strany a kvůli 

neochotě Starostů (i kvůli nepříznivé zkušenosti ze spolupráce s TOP 09) možnost jejich 

kandidatury na kandidátní listině Lidovců. Nakonec byla odsouhlasena forma rovnocenné 

volební koalice, která však musela dosáhnout na volební klauzuli 10 %. Vyjednávání o 

koalici trvalo i vzhledem ke komplikovanějším schvalovacím procesům v rámci KDU-ČSL 

několik měsíců, schváleno pak bylo 18. 3. 2017 celostátní konferencí KDU-ČSL v Jihlavě 

a definitivně potvrzeno na sjezdu KDU-ČSL v Praze na konci května. 

Několikaměsíční komplikované schvalování koalice ze strany KDU-ČSL 

způsobené organizační komplexností strany a to včetně stvrzování koaliční smlouvy na 

sjezdu strany (které nebylo ze stanov ani nutné) vnímali Starostové negativně, zvláště pak 

v kontextu časové tísně. To tedy potvrzuje mou první hypotézu, která tvrdí, že rozdílná 

velikost obou stran ve smyslu členské základny, organizační struktury a rozhodovacích 

procesů znamenala pro vznik a fungování koalice komplikaci.   
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V dubnu byla podepsána koaliční smlouva, která také popisovala systém 

sestavování kandidátních listin a další aspekty fungování koalice. Starostové do smlouvy 

prosadili i bod, který měl částečně možnost vykroužkování lidoveckých kandidátů a to 

zákazem veřejného vybízení voličů ke kroužkování. Vzhledem k tomu, že se tento bod 

podařilo bez větších rozepří do smlouvy prosadit, nebyla plně potvrzena moje druhá 

hypotéza, která tvrdí, že možnost preferenčních hlasů znamenal za základě zkušeností 

s koalicí KDU-ČSL a US-DEU pro koalici Lidovci a Starostové komplikaci. Zároveň však 

Starostové tento problém řešili a to jak ve zmíněné podobě bodu v koaliční smlouvě, tak 

plánovanou kandidaturou Petra Gazdíka v Praze namísto Zlínského kraje, kde existovala 

větší obava z preferenčních hlasů lidoveckých voličů.  

Po šesti měsících kampaně se v polovině července volební koalice Lidovci a 

Starostové rozpadla. Hlavním důvodem byl stejně jako u jejího vzniku prvek českého 

volebního systému a to 10 % kumulační klauzule pro koalice v kombinaci s nepříznivými 

průzkumy veřejného mínění. Svou roli hrál v rozpadu také čas, kdy nebyla dost dlouhá 

doba na to, aby bylo možné značku koalice propagovat a tak o její existenci velké množství 

voličů ani nevědělo. Impuls k rozpadu vzešel ze strany KDU-ČSL, lidovci se ještě snažili 

STAN přesvědčit k možnosti kandidatury na jejich kandidátních listinách, což byla 

Starosty dlouhodobě odmítaná varianta, ale měla být i obsahem údajně dohody mezi 

předsednictvy obou stran. Zda takováto dohoda existovala nebo zda byla špatně 

interpretována, není jisté, Starostové tuto formu kandidatury jednoznačně odmítli a to i 

kvůli tomu, že je k ní hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek vyzýval přes média ještě před 

samotným jednáním o rozpadu. Koalice se rozpadla na konci července a obě strany se 

rozhodly kandidovat samostatně.  

Po kampani, která byla ztížena nedostatkem času, se obě strany do Poslanecké 

sněmovny dostaly. KDU-ČSL s deseti mandáty a STAN se šesti mandáty. Po rozpadu 

koalice se vztah obou stran zhoršil a tak se nepodařilo prosadit výraznější spolupráci ani ve 

volbách do Senátu v roce 2018 ani do voleb do Evropského Parlamentu 2019.  

Tato práce potvrdila na příkladu volební koalice Lidovci a Starostové, že v českém 

politickém systému je pozice pro vznik klasických volebních koalic velice složitá, existují 

sice prvky, které strany motivují ke spolupráci, ale zásadním problémem je pak vysoká 

kumulativní klauzule. Přesto by se měla do budoucna odborná literatura volebním koalicím 

i jiným formám volební spolupráce na úrovní sněmovních voleb v České republice věnovat 
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a to zvláště v situaci, kdy ve středo-pravé části politického spektra existuje velké množství 

stran pohybujících se na hranici 5 % klauzule. Pozornost by také měla být věnována i 

vztahu lidovců a Starostů, který se může měnit na základě personálního složení obou stran. 

Tato práce také ukázala, že kromě volebního systému měly na rozhodnutí ukončit koaliční 

volební spolupráci také průzkumy veřejného mínění. Jejich vliv na rozhodování politiků 

v České republice by mohl být také vhodným tématem pro budoucí výzkum.  
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