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Anotace 

Volby do Parlamentu České republiky v roce 2017 zaznamenaly překvapivý výsledek, po 

němž v dolní komoře usedlo dosud historicky nejvíce politických subjektů. Pro třetinu z 

těchto subjektů je to dokonce první zkušenost na celonárodní politické scéně. I přes to, že 

tyto subjekty uspěly v těchto volbách poprvé, už dříve byli někteří jejich členové součástí 

PS, a disponují tak zkušenostmi s fungováním dolní komory z posledního volebního 

období. Jedná se zejména o subjekty Starostové a nezávislí (STAN) a Svoboda a přímá 

demokracie – Tomio Okamura (SPD). Třetím zkoumaným subjektem byla Česká pirátská 

strana (Piráti), jež se o vstup do PS pokoušela již v předchozích volbách. Tak široká 

roztříštěnost politických stran není v PS obvyklá a představuje výzvu pro bližší zkoumání. 

Výstupem této práce bude zjištění, do jak velké míry jsou si subjekty podobné, či odlišné 

a jaké faktory mohly být pro jejich volební úspěch určující. 

 

Annotation 

Czech Parliamentary Elections in 2017 led into surprising results, according to which the 

largest number of political entities have historically taken a seat in the lower house of the 

parliament. It was even the first experience on the national political scene for a third of 

them. Despite the fact that these entities succeeded in these elections for the first time, 

some of their members already were part of the Chamber of Deputies before, and thus 

have experience with the functioning of the lower house from the last election period. It 

mainly applies to Mayors and Independents (STAN) and Freedom and Direct Democracy 

– Tomio Okamura (SPD). The third examined entity is Czech Pirate Party (Piráti), which 

also tried to join the lower house in previous elections. Such a wide fragmentation of 

political parties is not a common phenomenon in the Chamber of Deputies and it 

represents a challenge for a closer research. The outcome of this thesis will be to analyse 

how similar or different are these political entities and which factors were possibly 

essential for their electoral success.  
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Úvod 
 

Uskutečněné volby do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2017 navázaly na trend 

z předešlých dvou volebních období, která znamenaly pro český stranický systém tzv. 

zemětřesení. Ačkoliv v roce 2010 v dolní komoře zasedlo pět politických uskupení jako 

v předešlých letech, opustila tuto instituci etablovaná KDU-ČSL, jež nahradily dva zcela 

nové subjekty a volby se tak v politologickém prostředí staly středem pozornosti pro 

bližší výzkum. Následující předčasné volby roku 2013 v tomto trendu pokračovaly a 

roztříštily PS na sedm politických stran, přičemž se opět jednalo o vstup dvou nových 

subjektů. Poslední sněmovní volby tak lze označit za dosavadní pomyslný vrchol s devíti 

úspěšnými stranami, z nichž třetinu tvoří nová politická uskupení, která v tomto typu 

voleb zaznamenala své první úspěchy.1 Ačkoliv práce blíže specifikuje oficiální registraci 

stran (politická strana nebo politické hnutí), jsou tyto pojmy pro zjednodušení vnímány 

jako synonyma. 

Je tedy příhodné provést bližší zpracování těchto voleb prostřednictvím případové studie, 

spočívající v komparaci tří nových politických stran, jejíž cílem je přiblížit zkoumaná 

uskupení v kontextu voleb do PS v roce 2017. Případová studie se zaměřuje na detailní 

studium jednoho nebo více případů. Jde jí zejména o zachycení zkoumané složitosti a 

předpokládá, že důkladným prozkoumání lze lépe porozumět podobným případům. 

(Hendl 2016: 102)   

Předmětem bakalářské práce budou politické strany, které překročily pětiprocentní 

hranici pro vstup do PS a jimiž jsou Česká pirátská strana, jež se tohoto typu voleb 

účastní již od roku 2010, Starostové a nezávislí, kteří dosud kandidovali pouze jako 

podporovatelé TOP 09 a po odchodu Tomia Okamury ze strany Úsvit přímé demokracie 

úspěch zaznamenal také třetí, nově založený, subjekt Svoboda a přímá demokracie – 

Tomio Okamura.2  

Cílem práce je odpovědět na otázky: (1) Lze nalézt programové průniky úspěšných 

politických subjektů a jaká míra interakce mezi nimi může v praxi existovat? (2) Jsou si 

subjekty podobné či odlišné? (3) Jaké faktory mohly být pro jejich úspěch určující? Jako 

 
1 Jedná se tak o nejvíce politických stran od vzniku České republiky a zároveň o nejvíce nových hráčů, kteří 

tak nově participují na rozhodování v Poslanecké sněmovně. 
2 Okamurovo jméno nesla strana ve svém v názvu v době vstupu do PS. Od 21.8.2019 již nese název bez 

jména svého zakladatele. Okamura obdobnou strategii uplatnil i v předchozím subjektu Úsvit. 
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zdroje potřebné k těmto zjištěním poslouží především volební programy stran, vyjádření 

představitelů stran a novinové články, které se dění před volbami hojně věnovaly.  

Účelem práce není získání odpovědi na otázku „Co lze rozumět pod pojmem novosti?“, 

jenž je zkoumána v odborných kruzích. Ačkoliv se však následující text novými stranami 

zabývá, je důležité ujasnit pravidla, na základě kterých bude na politické strany nahlíženo 

jakožto na „nové“ politické strany. Inspirací pro uchopení pojmu novosti byla publikace 

J. Charváta a P. Justa, v níž autoři pracují s pojmem nové politické strany jako se 

subjektem, který se nově prosadil ve volbách do PS PČR. Novost tak není vnímána jako 

politologický termín, ale jako slovní označení pro něco nového, nedávného , či 

současného.  Pro novou stranu bude primárně určující ukazatel, že se jedná o její první 

úspěch v překročení vstupní klauzule ve volbách jako samostatně kandidujícímu 

subjektu.3 Právě takovým způsobem bude v práci na označení nová politická strana 

nahlíženo a nebude se tak jednat o pojem označující určitou skupinu politických subjektů, 

které jsou předmětem bližšího politologického zkoumání. (Charvát a Just 2016: 29) 

První kapitola bude věnována výzkumu politických stran, v níž práce přiblíží definici 

termínu a následně se pro účel práce vypořádá s rozdílem mezi politickými hnutími a 

stranami, mezi kterými česká legislativa nečiní žádné rozdíly. Následující část práce 

představí pojem nových stran tak, jak je tento pojem chápán v politologickém prostředí. 

Součástí této kapitoly je také představení typologie Lubomíra Kopečka a Petry 

Svačinové, která porovnává organizační existence stran a následně je zařazuje do určitých 

generací. 

Text dále přiblíží vývoj českého stranického systému v kontextu nových stran, jež se 

v průběhu let v PS objevovaly, a připraví tak prostor pro kapitolu zabývající se přímo 

volbami v roce 2017, které jsou pro práci stěžejní. Poslední část práce provede srovnání 

apelů zkoumaných subjektů na podkladu teoretické části a údajů zjištěných v kapitole 

věnované volbám. Následně proběhne aplikace teorie generací na zkoumané strany a v 

samotném závěru pak dojde ke shrnutí veškerých zjištění, která práce zaznamenala.  

 

 

 
3 Tato podmínka by se tedy netýkala uskupení, které v PS zasedalo již v minulosti. K tomuto případu však 

ve volbách v roce 2017 nedošlo.   
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1. Politické strany jako téma politologického výzkumu 
 

První kapitola bakalářské práce se věnuje politickým stranám, jejichž definici se snaží 

určit politologové z celého světa. Text nahlédne na teorie vybraných odborníků a 

v neposlední řadě zmíní úskalí tohoto výzkumu.  

 

1.1 Definice politických stran 
 

Politické strany jsou nepostradatelnými součástmi politických systémů, bez kterých by 

současné moderní demokracie byly nemyslitelné. Demokracie v podobě, ve které ji 

známe dnes, nemůže existovat bez politických stran, které utváří stranické systémy 

jednotlivých regionů. Tyto politické instituce jsou zároveň nevyhnutelnými především 

z důvodu koncentrace občanů do nejrůznějších uskupení se stejnými zájmy, která 

následně přerůstají ve zmiňované struktury. Za žádoucí a nevyhnutelné považují politické 

strany i J. Charvát s P. Justem, kteří ve své publikaci již v úvodu zmiňují, že „kvalita a 

charakter demokracie jsou v mnoha ohledech závislé na charakteristikách a kvalitách 

stranického systému.“ Vyzdvihují také dovednost politických stran odrážet dynamiku 

politického vývoje oproti ústavním institucím, které ve většině případů zůstávají statické. 

(Charvát a Just 2016: 9)   

Důležitým aspektem kapitoly je ukotvení pojmu politická strana do podoby definice, se 

kterou bude text dále pracovat. Definice pojmu se u jednotlivých autorů liší a není tak 

zcela jednoznačná. Podle sociologa Maxe Webera pojem politická strana vystihuje 

definice, že se jedná o „dobrovolně vytvářené skupiny s cílem poskytnout svým předákům 

moc uvnitř skupiny a aktivním členům možnosti prosazení věcných cílů nebo dosažní 

osobních výhod nebo obojího zároveň“. (Fiala a Strmiska 1998: 23-24) Francois Goguel 

pak charakterizuje politickou stranu jako „seskupení určené k účasti na politickém životě, 

k částečnému nebo úplnému dobytí moci a prosazení myšlenek a zájmů svých členů“. 

(Novák 1997: 21) G. Sartori se však pokusil o minimální definici politických stran, které 

vnímá jako „politické skupiny, jež se účastní voleb a jež je jejich prostřednictvím schopna 

své kandidáty umístit do veřejných úřadů“. (Fiala a Strmiska 1998: 28-29)  

Přesné určení definice politické strany je problematické z mnoha důvodů. Jedním z nich 

je označení politické strany souhrnným názvem, například „politické skupiny“ tak, aby 
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zahrnovalo všechna možná politická uskupení. Sartori ve své minimální definici tuto 

problematiku uvádí na pravou míru, když činí rozdíl mezi politickou stranou a zájmovou 

skupinou. Za stěžejní kritérium považuje volby, ve kterých se snaží politické strany, na 

rozdíl od zájmových skupin, realizovat své politické cíle. Zájmové skupiny chtějí 

disponovat politickou mocí, aniž by chtěli převzít politickou odpovědnost. (Strmiska 

2005: 12) Novák tato uskupení pojmenovává jako nátlakové skupiny, které řadí mezi další 

specializované organizace. Dodává, že výhodou těchto organizací je jejich existence ve 

všech dobách a režimech, přičemž politické strany touto vlastností nedisponují. (Novák 

1997: 19) 

Výše byl uveden pouze krátký výčet definic politických stran, kterých je nesčetné 

množství a detailně je rozebírá právě Fiala se Strmiskou, kteří však považují za nemožné 

vytvořit platné znění definice politických stran, a přestože by tato definice byla potřebná, 

musí se bez ní politologie obejít. (Fiala a Strmiska 1998: 40-44) 

Vzhledem k tomu, že nelze s přesností určit definici politických stran, bude pro tento účel 

určující deskripce tak, jak je popsána v českém právním prostředí, v Zákoně č. 424/1991 

Sb. Ačkoliv zákon pracuje s pojmy politická strana a politické hnutí, prakticky mezi nimi 

nečiní žádný rozdíl, a proto budou pro potřeby práce v následujícím textu politická hnutí 

označována jako politické strany.  

 

1.2 Strany v politickém systému 
 

Maurice Duverger rozdělil strany na základě jejich struktury na strany kádrů a strany 

mas. Pro masové strany je stěžejním znakem získávání co největšího počtu členů a 

získávání velké voličské základny, přičemž členové tvoří podstatnou část financování 

strany formou členských poplatků. Oproti tomu kádrové strany spoléhají na veřejně 

známé osobnosti, které udržují kontakt s voliči a na základě jména, prestiže a veřejného 

vlivu, získávají své voliče. Po finanční stránce se pak spoléhají na sponzorské dary 

majetných sympatizantů. Nevýhodou této formy financování pak je závazek politika vůči 

dárcům. Členství v kádrových stranách není samozřejmostí a dochází tak povětšinou na 

základě přísného výběru. (Duverger 2016: 98-99)  

Politické strany společně jako celek utváří politický systém, jenž lze rozčlenit do různých 

kategorií na základě počtu stran. Takové rozdělení politických systémů stanovil Maurice 
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Duverger a pojednává zejména o dělení na monopartismus, bipartismus a multipartismus. 

Monopartismus znázorňuje systém jedné strany a bipartismus pak systém dvou stran, 

který je typický pro anglosaské země. Multipartismus je systémem více stran, přičemž je 

zde myšleno více než dvou stran, aby tak byla kategorie odlišena od bipartismu. (Novák 

1997: 46)  

Duvergerovu typologii následně podrobil bližšímu zkoumání Jean Blondel, který navázal 

na tuto práci a stanovil přesnější rozdělení zohledňující velikost, tedy sílu, strany. 

Politické systémy rozdělil do dvou kategorií a to nesoutěživé systémy, znázorňující 

Duvergerův monopartismus, a souteživé systémy. Právě soutěživé systémy už se od 

základní typologie liší zejména doplněním původního bipartismu o systém dvou a půl 

strany a rozdělením multipartismu na multipartismus s dominující stranou a 

multipartismus bez dominující strany.  

Systém dvou a půl strany počítá se situací, kdy se v politickém systému nacházejí dvě 

velké strany, jenž však nemají dostačující podporu, aby utvořily jednobarevnou vládu a 

jsou nuceni utvořit koalici s menší stranou, která se tak v průběhu let stává permanentní 

vládní stranou bez ohledu na to, která z velkých stran získá větší podporu voličů. 

Multipartismus s dominující stranou představuje systém, v němž dominuje jedna velká 

strana získávající ve volbách okolo 40 % hlasů. Strana tímto vysokým výsledkem výrazně 

poráží své konkurenty, ale nedisponuje absolutní většinou a je nucená k utváření koalice 

s některou z menších stran. V multipartismu bez dominující strany tvoří politický systém 

strany přibližně stejně velké, přičemž zde stále zůstává zásadní podmínka, že se jedná o 

systém více než dvou stran.4 (Strmiska 2005: 40-42) 

 

1.3 Komplikace výzkumu politických stran 

 

V roce 2003 narazil politolog Michal Kubát na problematiku výzkumu politických stran 

a stranických systémů v zemích středovýchodní Evropy, podle které pojmenoval i 

příslušný článek, ve kterém se tímto faktorem zabýval. Autor se zabývá otázkou, jak lze 

zkoumat politické prostředí v zemích střední a východní Evropy na základě 

 
4 Strmiska zdůrazňuje, že však v politologii neexistuje žádná typologie, na základě které by bylo možné 

rozlišit velké strany od malých. 
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politologických teorií vytvořené zejména na prostředí západní Evropy, která prožila 

odlišný historický vývoj především v druhé polovině dvacátého století. (Kubát 2003: 269) 

Kubát tak stanovil tři hlavní komplikace, na které při zamýšlení se nad formou výzkumu 

narazil. První komplikace spočívá v nemožnosti bezpečně aplikovat a používat teorie 

„západní“ politické vědy na prostředí středovýchodní Evropy. Následující překážku vidí 

v problematice pojímání středovýchodní Evropy jako celku a vytváření univerzálních 

závěrů pro celou oblast a nakonec označuje za obtížné přechod od deskripce k analýze. 

(Kubát 2003: 270-272) 

Současně dodává, že si sám představoval, že na základě obsáhlých reálií a znalostí 

teoretických přístupů bude schopen stanovit univerzální východiska charakterizující 

středovýchodní Evropu jako celek. Nicméně dospěl k závěru, na základě kterého musel 

konstatovat nerealizovatelnost takového výstupu z důvodu četných odlišností 

jednotlivých regionů. Vysokou diverzifikaci přisuzuje zejména odlišnému vývoji 

postkomunistických zemí už jen z důvodu povahy rozdílnosti komunistických režimů 

uvnitř regionů. (Kubát 2003: 271-272) K tomuto názoru se kloní i J. Charvát a P. Just, 

když ve své publikaci z roku 2016 uvádějí následující: „Bez porozumění stranické 

politice, jejímu vývoji v postkomunistickém období a obecně problematice stranictví totiž 

není možné pochopit současnou politiku v tomto regionu.“ (Charvát a Just 2016: 9) 

Badatelům je tak znemožněno posuzovat vývoj postkomunistických zemí pohledem teorií 

vytvořených v kontextu politických systémů západní Evropy, především z důvodu 

krátkého časového úseku, ze kterého by data k výzkumu pocházela.5 Navíc v těchto 

státech se společenskovědní obory typu politologie a sociologie po desetiletích teprve 

rozvíjejí a není tak dostatečná existence dat potřebných k výzkumu. Proto je dle Kubáta 

obtížné posuzovat optikou západních teorií vývoj v těchto regionech. (Kubát 2003: 272) 

S odstupem času lze alespoň okrajově zhodnotit náležitosti článku dnešní optikou. Od 

vzniku článku uplynulo zhruba 17 let a postkomunistické regiony si prošly rozdílnými 

vývoji. Země, jež se staly součástí Evropské unie, zaznamenávají podstatně lepší 

přiblížení k západní Evropě a můžeme říci, že v tomto směru dochází i ke sbližování 

politických stran napříč Evropou do odpovídajících stranických rodin. Obnovené nebo 

 
5 Při výzkumu politických systémů v západní Evropě lze vycházet z dat posbíraných v řádech desítek let. 

Zatímco v postkomunistických státech v době napsání textu je takto obsáhlý prostor ke sběru dat značně 

omezen. 
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nově založené strany tak hledají svůj původ strany6 a ideový profil,7 na základě kterého 

se sbližují s jinými stranami napříč Evropou, z čehož pak pramení případná spolupráce 

na půdě EU.  Podle Strmisky již lze v dnešní době, při dostatečném zohlednění daných 

specifik zemí, pracovat s klasifikací podle stranických rodin i v postkomunistických 

regionech. Zároveň však dodává, že je zapotřebí pracovat především s ideologickým 

profilem strany a ne s původem strany z důvodu diskontinuity daných politických 

systému. Lze pozorovat i jev, na základě kterého mnohé strany z postkomunistických 

zemí usilují o členství v nadnárodní etablované stranické skupině za účelem legitimace 

subjektu v národním prostředí. (Strmiska 2005: 30-31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Určený na základě historicko-společenských okolností (dělnictvo, věřící, rolníci atd.). 
7 Většinou určený na základě programu, jenž odkazuje na původ a zaměření strany (sociálnědemokratický, 

křesťanský, agrární atd.).  
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2 Nové politické strany 
 

Fenomén nových politických stran se v odborném politologickém prostoru objevuje již 

od 70. a 80. let 20. století. (Šárovec 2018: 78) Téma rezonuje především v prostředí 

evropských stranických systémů, ve kterých nové strany získávají stále větší vliv. 

Samotná definice pojmu nové strany není v politologickém světě přesně vymezená a 

jednotliví autoři ji chápou odlišnými způsoby, na základě čehož vznikají různé přístupy 

zkoumání, jež  se následně vzájemně střetávají. Kapitola jasně vymezí pro účel této práce 

význam pojmu nové strany a pokusí se čtenáři přiblížit způsob formování těchto 

politických subjektů. (Šárovec 2016: 13-16) 

Důvody vzniku nových stran lze vysledovat až do 60. let 20. století, kdy docházelo ke 

společenským změnám, na základě kterých se v politickém prostředí začaly odrážet 

postoje mladé poválečné generace, vyrůstající v odlišných podmínkách než generace 

předešlé. Vzhledem k poválečnému rozvoji a vyšší životní úrovni si společnost osvojila 

také nové hodnoty, které se následně začaly odrážet i v politickém prostředí. Společenské 

změny tak přímo zavinily jev, v důsledku něhož se občané přestali identifikovat se 

zavedenými stranami a došlo k poklesu voličské loajality k těmto stranám. Alternativní 

strany, reflektující odlišné postoje a hodnoty, z těchto společenských změn dokázaly těžit 

a dle Ronalda Ingleharta tak došlo k „rozmrznutí stranických systémů“. (Inglehart 2008) 

Právě Inglehart vytvořil novou štěpící linii materialismus – postmaterialismus odrážející 

změny ve společnosti. Tato teze zdůrazňuje střet materiálních hodnot s hodnotami 

postmateriálními, jež upřednostňuje mladá generace. Pro komunikaci politických cílů 

upřednostňují podepisování petic a vytváření zájmových či nátlakových skupin a klesá 

tak důvěra ve státní instituce. Z tohoto důvodu dochází dle Ingleharta k oslabení 

institucionalizované formy politické participace a tedy k úbytku členství ve stranách. 

Právě na základě této štěpící linie vznikly, a stále ještě vznikají, pirátské či 

environmentální strany. (Hlaváč 2013) 

Maškarinec s Novotným dále odkazují na Harmela a Robertsona, kteří nové strany 

rozdělují na strany uchazečů a strany propagátorské. Strany uchazečů usilují zejména o 

podílení se na politické moci, čemuž odpovídají politická uskupení současného 

politického podnikání. Stranám propagátorským záleží zejména na poukazování na nová 

témata a nemusí jim jít v první řadě o úspěch ve volbách. Harmel dále do skupiny 
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propagátorů řadí také nové strany mluvčích a proroků podle Lucardieho typologie, kterou 

se bude práce zabývat v následujícím textu. (Maškarinec a Novotný 2020: 34)  

 

2.1 Výzkum nových politických stran 
 

Především neukotvenost termínu je předmětem politologických diskuzí, které pracují 

zejména s otázkami způsobu měření novosti, rozlišení nových stran od těch starých a co 

takové uskupení utváří. (Maškarinec a Novotný 2020: 33) Vzhledem k tomu, že se již 

předešlá kapitola věnovala definici politických stran popisující různost v uchopení pojmu 

napříč mnoha odborníky, je vhodné obdobně nastínit také pojem nové politické strany.  

Simon Hug považuje za novou politickou stranu takové uskupení, které poprvé jmenuje 

své kandidáty do voleb prvního řádu. Hug tak vylučuje z této definice všechny existující 

subjekty, které se voleb již v minulosti účastnily, a to včetně politických stran 

kandidujících v koalicích. Za novou stranu je tak podle Huga označováno pouze 

uskupení, které poprvé usiluje o voličskou podporu a to včetně odštěpeneckých formací. 

Oproti tomu Allan Sikk nové strany vymezuje zejména na základě skutečností, že musí 

nést nový název a strukturu, nesmí se jednat o stranu vzniklou reorganizací bývalé 

parlamentní strany a mezi hlavní představitele nesmí patřit osobnosti známé díky svému 

předešlému angažmá v jiné politické straně. Podobnost s Hugem nalézá Sikk v odmítnutí 

označit za novou stranu uskupení, které na jedno období vypadlo z parlamentu a poté se 

opět vrátilo. Avšak Sikk je poněkud benevolentnější a uskupení, jež nebyla součástí 

parlamentu alespoň dvě volební období a poté úspěchu opět dosáhla, do charakteristiky 

nových stran řadí. Zároveň však dodává, že každá politická strana je vnímána v okamžiku 

svého vzniku jako nová. Nicméně nemusí vykazovat znaky novosti podle určených 

charakteristik. (Šárovec 2016: 10-17)  

Výzkumu nových politických stran se nevyhnula ani pozornost s důrazem na určení 

typologie těchto vznikajících subjektů. Paul Lucardie v roce 2000 přišel se svou 

identifikací nových stran, kterou později doplnil Allan Sikk (2005). Jedná se o tři 

kategorie: procolutors (mluvčí), purifiers (očišťovatelé), prophets (proroci) dále 

doplněné Sikkem o „genuinely new parties“ (skutečně nové strany). Typologie jasně 

zařazuje nové politické strany do výše uvedených kategorií na základě jejich apelů  
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vycházejících z jejich povahy či politických programů. (Lucardie 2000; Sikk 2005 a 

2012; Hanley 2011)  

Termín nové politické strany vnáší do politologického prostředí, podobně jako pojem 

politická strana, určitou formu výzvy v podobě určení jasné a všeobecné uznávané 

definice. Jednotliví autoři tak přicházejí s poznatky a svými teoriemi, jak tento fenomén 

definovat. (viz. Harmel a Robertson, Lucardie, Sikk nebo Hug) Podobně jako u určení 

definice politických stran se ani zde odborníci neshodují ve všech ohledech a jednoznačné 

vymezení zůstává neznámé. Tématu nových stran se věnuje Daniel Šárovec a ve svém 

článku Nové politické strany: novost, teoretické koncepty a možnosti jejich využití v ČR 

zdůrazňuje, že vzhledem k nadřazenosti pojmu politická strana vůči pojmu nová politická 

strana jsou okolnosti nejednoznačnosti definice obdobné. (Šárovec 2016) 

Maškarinec s Novotným přisuzují důvod založení nové strany nespokojenosti zakladatelů 

se současnou politickou scénou, podle nichž nejsou etablované politické strany schopné, 

či ochotné řešit otázky, jež považují za důležité. Podotýkají, že nové politické strany se 

více vyskytují v multipartajních a volebních systémech poměrného zastoupení 

s výskytem vysoké voličské volatility.8 (Maškarinec a Novotný 2020: 34) 

Podle sociologa Colina Crouche souvisí vznik nových stran s tzv. postdemokracií, která 

je doprovázena podporou nových témat a novými politickými přístupy. Jestliže pak strana 

disponuje vhodnou strategií politického marketingu, dostatkem zdrojů, charismatickým 

lídrem a atraktivním názvem, může být taková nová strana úspěšnou. V neposlední řadě 

si je třeba uvědomit, že vznik a případný zánik politických stran je v rámci vývoje 

stranických systémů přirozeným jevem. (Maškarinec a Novotný 2020: 35) 

 

2.2 Generace politických stran podle L. Kopečka a P. Svačinové 
 

V článku z roku 2015 Lubomír Kopeček a Petra Svačinová představili teorii generací, jež 

charakterizuje strany na základě organizační existence. Učinili tak z důvodu povšimnutí 

si rozlišností ve vzniku a vývoji subjektů a růzností stáří jednotlivých stran. Generace 

označují dané skupiny stran s podobnými vlastnostmi, které autoři stranám přisuzují. 

 
8 Volatilita = náchylnost voličů k měnění voličských preferencí z důvodu rozvázání pouta mezi politickou 

stranou a voličem. (Politický slovník 2020) 
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Hlavními ukazateli uskupení, které jsou k určení generace stěžejní, jsou historie, původ, 

tradice a prostředí vzniku dané strany.  

Stanovili tři generace politických stran, přičemž první generaci mají představovat strany 

s hlubokými kořeny až do První československé republiky. Strany tedy po revoluci 

disponovaly rozvětvenými organizačními strukturami. Tuto generaci na základě 

zmiňované typologie představují KSČM a KDU-ČSL.9 

Druhá generace patří stranám, jež svou organizační strukturu rozvíjely v devadesátých 

letech a vytvořily si své pevné místo na politické scéně. Řeč je o ODS a ČSSD. Jak 

Kopeček uvádí, ČSSD patří do této generace i přesto, že se odkazuje k  předúnorové 

historii strany, která je stářím srovnatelná s první generací. Nicméně z důvodu 

neexistence strany za komunistického režimu musela strana začínat téměř ze stejného 

bodu jako ODS. (Kopeček a Svačinová 2015: 183) 

Stranám, kde hrála klíčový faktor iniciativa konkrétních osobností, náleží třetí generace. 

Jedná se zejména o nové strany, jež uspěly ve volbách v roce 2013, tedy Úsvit a ANO. 

Ačkoliv by do této generace bylo snadné zařadit i TOP 09, vzniklou z iniciativy dvojice 

Schwarzenberg a Kalousek, jsou uskupení dle Kopečka významně odlišná a lze tak TOP 

09 označit za určitý „mezigenerační případ“.10 (Kopeček a Svačinová 2015: 184) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 KSČM navazuje na KSČ a KDU-ČSL existovala i za bývalé totality v podobě ČSL. 
10 TOP 09 zahrnula skupinu regionálně ukotvených křesťanskodemokratických politiků, kteří odešli s 

Kalouskem z KDU-ČSL a sehráli důležitou roli při organizačním vytváření nové strany. 
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3  Vývoj českého stranického systému v kontextu nových politických 

stran 

 

V této kapitole text čtenáři přiblíží historický kontext nových politických stran v ČR, 

který tak dobře poslouží jako úvod k následující kapitole zabývající se volbami do PS, 

jenž jsou stěžejním výzkumným obdobím této práce. Tato část je rozdělena na dvě 

podkapitoly, přičemž první se zabývá vývojem stranického systému v ČR a druhá 

v krátkosti představí vznik a vývoj zkoumaných politických stran, na což následně naváže 

kapitola, která se těmito stranami bude zabývat podrobněji. 

 

3.1 Obecné vývojové tendence 
 

V českém prostředí se v průběhu devadesátých let vyprofilovaly čtyři strany se silnou 

voličskou základnou, které se poměrně úspěšně etablovaly do západoevropských 

stranických rodin: ODS, ČSSD, KDU-ČSL a KSČM. Uskupení získávala v průběhu let 

vcelku stabilní podporu voličů a dodnes jsou jedněmi z hlavních prvků českého 

stranického systému. (Hanley 2011: 115) 

Počínaje rokem 1998 přišla stabilizace stranického systému po stránce přítomnosti 

politických aktérů. Jádro tvořila zmiňovaná čtveřice stran, jež byla v jednotlivých 

volbách doplňována o pátou stranu. Vyjma úřednických vlád se předsedou vlády stával 

politik z dvojice stran ČSSD a ODS, přičemž společně tvořily v PS nadpoloviční většinu. 

V období od 1998 do 2010 zde tedy existoval pětistranický formát stranického systému 

se „střídavou pátou stranou“. (Charvát a Just 2016: 43-50)   

Zajímavou vlastností páté střídavé strany v českém stranickém systému bylo její 

ideologické postavení, jenž se vždy profilovalo do pravého středu politického spektra. 

Strany tak patřily do liberálního středu, kde můžeme z důvodu častého střídání 

politických subjektů mluvit o nestabilitě. (Charvát a Just 2016: 44 a 51) 

Tabulka 1. Nové strany v období 1998-2010 aneb střídavá pátá strana 

 

Zdroj: volby.cz 
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Jakub Charvát a Petr Just se ve své publikaci dále zabývají dominantním přístupem ke 

studiu vývoje českého stranického systému, kterým se stala periodizace vývoje, rozdělena 

hned do několika fází, které se u jednotlivých politologů liší v návaznosti na mezníky, jež 

jsou pro ně v dané době stěžejní. Autoři se v knize rozhodli zjednodušit periodizaci 

vývoje a rozdělili ji do tří, na sebe nenavazující fáze:11 Fáze re/konstrukce (období od 

přelomu let 1989/1990 do roku 1996), Fáze stabilizace (období let 1998 až 2006) a Fáze 

restrukturalizace (období od roku 2010). (Charvát a Just 2016: 36-66) 

Termín re/konstrukce byl zaveden Jiřím Kuncem a reprezentuje význam spojení slov 

konstrukce a rekonstrukce. První fáze tudíž představuje období, ve kterém se jednotlivé 

strany utvářely, ale zároveň obnovovaly po letech vládnutí nedemokratického režimu. 

Spojení pojmů podle něho „nejlépe vystihuje podstatu procesu obnovy stranického 

systému po skončení nedemokratického režimu.“ (Charvát a Just 2016: 39) 

V porevolučním období docházelo k budování nových stran a zároveň k obnovování 

historických stran. Nejsilnější politickou silou se takřka ihned stalo Občanské fórum, 

které zastřešovalo protikomunistickou opozici. Rozpadem OF roku 1991 došlo ke vzniku 

dalších stran (např. ODS nebo ODA) a posílení již existujících subjektů osobnostmi, jež 

byly členy OF. Stranický systém byl rozštěpený a Charvát s Justem toto období až do 

roku 1996 označují jako zárodečné.  (Charvát a Just 2016: 40) 

Předčasné volby v roce 1998 znamenaly pro český stranický systém první období 

s pětistranickým formátem. Pro ODA a krajně pravicovou SPR-RSČ se jednalo o 

poslední období, ve kterém zde zasedaly. Čtveřice etablovaných stran (viz výše) byla 

doplněna o novou stranu Unie Svobody-Demokratická unie, jenž vznikla odštěpením se 

od ODS, čemuž předcházely vnitrostranické spory mezi předsedou strany Václavem 

Klausem, na straně jedné, a Janem Rumlem a Ivanem Pilipem, na straně druhé, což vedlo 

k odchodu těchto dvou politiků ze strany a založení nové. (Leinert 2008) 

US-DEU se tak stala jednou z prvních stran, která dle Lucardieho teorie spadá do typu 

strany „očišťovatelé“, jejíž cílem je nabídnutí alternativy zlepšené či reformované 

podoby, v tomto případě liberálně konzervativní ideologie. (Hanley 2011: 124) 

Fáze stabilizace přinesla čtveřici stran pevné postavení ve stranickém systému a 

vyznačovala se pevnými voličskými základnami se stále vyšší mírou koncentrace voličů 

 
11 Nenavazující z toho důvodu, že jsou zde období neodpovídající žádné fázi. (1996-1998 a 2006-2010) 
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mezi etablovanými stranami. Tento jev vyvrcholil ve volbách v roce 2006, kdy „jádrové“ 

strany dosáhly zisku více než 87 % odevzdaných hlasů.12 I přes pokračující vzorec pěti 

stran po sněmovních volbách v roce 2006, nevedlo volební období k pokračující 

stabilizaci. Spory uvnitř vládních stran (ODS, KDU-ČSL a SZ) vedly ke konci vlády 

Mirka Topolánka z důvodu vyslovení nedůvěry jeho kabinetu. Volební období tak 

zakončil Jan Fischer v čele úřednické vlády. (Charvát a Just 2016: 44 a 50) 

Právě rok 2010 nastolil nečekanou změnu, tzv. volební zemětřesení13, které znamenalo 

vstup dvou nových uskupení do dolní komory a zároveň posunulo etablovanou KDU-

ČSL mimo sněmovnu. (Volby 2010) Neúspěchu ve volbách předcházely vnitrostranické 

spory uvnitř strany mezi jednotlivými proudy. Po zvolení Cyrila Svobody předsedou 

strany se rozhodl Miroslav Kalousek opustit stranu a založit s Karlem Schwarzenbergem 

TOP 09. Kalouska následovalo hned několik zákonodárců zvolených za KDU-ČSL, která 

následně výrazně oslabila a v nadcházejících volbách v roce 2010 získala 4,39 %.  

(Pfeifferová a Panuška 2009) 

Ačkoliv se český stranický systém jevil mnoho let jako stabilní, vrátil se v tomto ohledu 

volbami v roce 2010 a následně 2013 o krok zpět. Podle Balíka s Hlouškem došlo 

k vytvoření silně polarizovaného systému, nicméně ne bipolárního. Politická scéna se 

tedy více roztříštila a opozice se stala více zranitelnou.  Stranický systém tedy dosáhl 

téměř stejné podoby jako na počátku devadesátých let. (Balík a Hloušek 2016: 114) 

Volby v roce 2010 a následně 2013 zaznamenaly znatelnou proměnu voličského chování. 

Došlo k odklonění voličů od zavedených stran k nově zaváděným stranám, v důsledku 

čehož ztratily etablované strany podstatnou část podpory. Nejvýraznější propad 

zaznamenala ODS, která v porovnání s rokem 2006 oslabila v roce 2010 o necelých 15 

%.14 Dosavadní systém dvou velkých stran a tří malých byl v roce 2010 proměněn na tři 

velké strany a dvě malé, nicméně počet pět stran v PS zůstal zachován. Restrukturalizace 

stranického systému pokračovala i volbami v roce 2013, kdy se navrátil formát dvou 

velkých stran, avšak doplněný o pět malých stran. V tomto období se určité politické 

strany začaly ze strategických důvodů ve větší míře označovat jako politická hnutí a 

 
12 ČSSD a ODS získaly přes 67 %.   
13 O volebním zemětřesení mluví například S. Hanley ve svém článku „Dynamika utváření nových stran 

v České republice v letech 1996-2010: hledání možných příčin politického zemětřesení.“ 
14 Ve volbách v roce 2013 získala necelých 8 %. Ve výsledku se také projevily aféry premiéra Petra Nečase.  
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využily nálad ve společnosti, na základě kterých byly politické strany zpochybňovány 

jako respektované politické instituce.15 (Charvát a Just 2016: 63-65) 

Volební období 2013-2017 přineslo do stranického systému ČR výrazné změny v mnoha 

ohledech. Po tříleté pauze se do dolní komory opět dostala KDU-ČSL, která získala 

nejmenší podporu ze všech sedmi úspěšných stran. ODS zaznamenala propad o dalších 

necelých 13 %16 a v neposlední řadě se do PS PČR opět dostaly dvě nové strany jako 

v předešlém období.17 (Volby.cz 2013) 

V kontextu nových stran znamenaly předčasné volby konec pro VV, které ve volbách 

v roce 2013 již nekandidovaly18, avšak čtveřice jejich poslanců získalo mandáty na 

kandidátní listině nové strany Úsvit. Pro TOP 09 byly druhé volby se ziskem 12 % 

příznivější, nicméně výsledky voleb jí neumožnily pokračování ve vládě a stala se 

opoziční stranou. (iDNES.cz 2013) 

Pozoruhodný úspěch zaznamenala nová strana ANO 2011, založená podnikatelem 

Andrejem Babišem. Nová strana získala podobný výsledek ve volbách jako při svém 

vstupu TOP 09, a stejně tak zaujala i pozici ve vládě. Podobá se však spíše zaniklé straně 

VV, kdy lze obě strany charakterizovat jako specifický typ podnikatelských stran, kdy 

jsou politické kampaně strany financovány prostřednictvím darů od podniků úzce 

spojených s lídry stran.19 (Charvát a Just 2016: 78-84) 

Ačkoliv Úsvit přímé demokracie, vedený Tomio Okamurou, splňuje charakteristiku 

podnikatelské strany, nejedná se o stejný model jako v případě VV a ANO 2011. Rozdíly 

lze najít zejména ve financování strany, kdy primárním zdrojem peněz nejsou dary od 

spřízněných firem, nýbrž formy bankovních úvěrů. Podobnost dvou nových stran z roku 

2013 lze spatřit především v antistranické rétorice, na základě níž se prezentují jako 

politická hnutí, ačkoliv se svou strukturou ve většině aspektů podobají politickým 

stranám a ne sociálním hnutím, jak se prezentují.20 (Charvát a Just 2016: 78)    

 

 
15 Tuto zákonnou možnost subjekty využívaly již v 90. letech. 
16 Od roku 2006 se tak jedná o propad z 35,38 % na 7,72 %. 
17 Nedošlo tak k návratu před rok 2010, kdy ve volbách uspěla pouze jedna nová strana. 
18 Zásadní vliv na zánik strany měly vnitrostranické spory například kolem korupční kauzy Víta Bárty.  
19 VV – Vít Bárta, ANO 2011 – Andrej Babiš 
20 Prezentovat se jako hnutí nebo strana umožňuje zákon 424/1991 Sb., který umožňuje působení těchto 

organizací za stejných podmínek. (viz. Kapitola 1.1 Definice politických stran) 
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3.2 Vznik a vývoj zkoumaných subjektů 

 

První strana pirátského typu vznikla ve Švédsku v roce 2006 na protest proti zásahu na 

švédský server Pirate Bay, který nabízel ke stažení širokou škálu produktů podléhajících 

autorským právům. Strana zaznamenala úspěch až o tři roky později (2009), kdy se jí 

podařilo získat ve volbách do Evropského parlamentu přes 7 % hlasů a obsadit tak jeden 

mandát.21 (Jääsaari a Hilden 2015: 870-871) 

V tomto roce byla odstartována vlna vzniku dalších stran pirátského typu po celé Evropě 

a tento trend neminul ani Českou republiku. V dubnu téhož roku publikoval výzvu 

k založení České pirátské strany na portálu AbcLinuxu.cz programátor Jiří Kadeřávek a 

vznikla tak online petice za založení strany.22 Do dvou dnů uskupení získalo státem 

požadovanou podporu občanů a mohlo tedy zažádat o registraci strany na ministerstvu 

vnitra. K oficiálnímu zapsání strany došlo v červnu roku 2009, kdy byl zvolen předsedou 

strany Kamil Horký.23 Horký byl na pozici předsedy strany vystřídán již v říjnu 2009 

Ivanem Bartošem a získal pozici prvního místopředsedy. (Plesníková 2016) 

Nově vzniklá strana se rozhodla kandidovat v předčasných volbách do Poslanecké 

sněmovny v roce 2009 a striktně odmítla kandidovat v koalici. K návrhu Ondřeje Lišky, 

tehdejšího předsedy Strany zelených, k vytvoření koaliční spolupráce, se tedy Piráti 

postavili negativně. „Hlavním cílem České pirátské strany je již od začátku především 

zavedení nové problematiky do české politiky. Předčasných voleb se proto chce účastnit 

mimo jakoukoliv koalici, aby ukázala, jaký je zájem voličů o její nosné téma,“ uvedl na 

webu strany Jiří Kadeřávek. (Aktuálně.cz 2009) Předčasné volby byly nakonec Ústavním 

soudem zrušeny. Nové volby tak byly vypsány až na polovinu roku 2010. Ve volbách 

získali Piráti přes 40000 hlasů, což činilo 0,80% platných odevzdaných hlasů. 

Požadované hranice 5 % nedosáhli a ve volbách neuspěli. Bartoš však volební výsledek 

okomentoval jako pozitivní vzhledem k faktu, že strana existovala pouze jeden rok a 

 
21 Volby do EP 2009 byly konané ve dnech 5. a 6.6. Česká Pirátská strana byla oficiálně založena 

17.6.2009. 
22 V České republice je k založení politické strany třeba disponovat peticí alespoň 1.000 občanů 
požadujících vznik strany. 
23 Iniciátor vzniku strany, Jiří Kadeřávek, se stal prvním místopředsedou strany. Ivan Bartoš byl třetím 

místopředsedou. 
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strana udělala se svými prostředky maximum co mohla. (Volby.cz 2010; PirátskéListy.cz 

2010) 

Ivan Bartoš v roce 2014 rezignoval na funkci předsedy a jeho nástupcem se stal Lukáš 

Černohorský, tehdejší předseda Pirátů v Moravskoslezském kraji.24 (iDNES.cz 2014a)  

V kandidátském projevu Černohorský kritizoval roztříštěnost strany, na čemž se shodoval 

se svým předchůdcem Ivanem Bartošem, dle kterého ve straně existují různé názorové 

skupiny, kdy jedna je stále aktivistická a druhá politická. Bartoš na funkci rezignoval dle 

jeho slov z důvodu únavy: „Strana potřebuje restart. Dělám to pět let ve volném čase, 

pět měsíců jsem teď věnoval intenzivní kampani, která z pohledu etablování Pirátské 

strany sice dopadla dobře, ale jsem unavený.“ (iDNES.cz 2014b) V roce 2016 se 

Černohorský rozhodl neobhajovat post předsedy strany. Ve volbě předsedy Pirátů se utkal 

Petr Bajgar s bývalým předsedou strany Ivanem Bartošem, kterému se podařilo zvítězit 

již v prvním kole. Dle jeho vlastních slov opět načerpal síly a byl připraven straně výrazně 

pomoci v následujících krajských a sněmovních volbách. (ČTK 2016) 

Lukáš Černohorský se do povědomí širší veřejnosti dostal až po svém předsednictví ve 

straně, kdy se v roce 2016 pokusil kandidovat do Senátu České republiky. Jeho žádost na 

kandidáta v senátních volbách byla při registraci zamítnuta frýdecko-místeckým 

magistrátem z důvodu nízkého věku kandidáta. 25 Piráti si tak stěžovali na určenou hranici 

40 let s odůvodněním, že věková hranice je „nepřiměřená, diskriminační a rozporná 

s ustanoveními Listiny základních práv a svobod, konkrétně s rovností a důstojností 

v právech, zákazem diskriminace a rovným přístupem k voleným a jiným veřejným 

funkcím“. (Novinky.cz 2017) Stížnost se následně dostala až k Ústavnímu soudu, jenž jí 

odmítl jako neopodstatněnou. Černohorský kandidoval v následujícím roce 2017 do 

Poslanecké sněmovny a stal se jedním z  22 poslanců České pirátské strany. (Volby.cz 

2017) 

Politický subjekt Starostové a nezávislí byl založen v roce 200926, kdy se 

přetransformovalo z uskupení „Nezávislí starostové pro kraj“, jenž se věnovalo 

především Zlínskému kraji a působilo zde již od roku 2004. Prvním předsedou strany byl 

zvolen Petr Gazdík, starosta obce Suchá Loz a krajský zastupitel Zlínského kraje. 

 
24 Volba předsedy proběhla prostřednictvím ankety na stranickém diskuzním fóru a podpořilo jej 44% 

straníků (78 z 382). 
25 V té době mu bylo necelých 32 let. Určená věková hranice činí 40 let. 
26 Lze se setkat i s rokem 2004, jenž odkazuje na založení předchozího uskupení „Nezávislí starostové pro 

kraj“ (NSK). 



 

19 
 

Původním zaměřením strany byla a stále je komunální politika i přesto, že po tomto 

přejmenování začala strana působit i na celostátní úrovni.  Prvními volbami, kterých se 

strana zúčastnila, se staly volby do Evropského parlamentu, jenž se konaly v roce 2009. 

První volby však pro stranu neznamenaly úspěch a v koalici s Alternativou27 získali 

pouhých 2,29% hlasů, což uskupení nezajistilo ani jeden mandát. (Zpěváčková 2016; 

Starostové a nezávislí 2009) 

V roce 2009, krátce po založení strany, navázal Petr Gazdík blízkou spolupráci s právě 

nově vznikající stranou TOP 09, u jejíž vzniku stál Karel Schwarzenberg a Miroslav 

Kalousek. Spolupráce byla natolik blízká, že mezi těmito uskupeními byla podepsána 

smlouva o spolupráci. „Smlouva se netýká jen předčasných voleb do PS v roce 2009, ale 

všech následujících komunálních, regionálních i parlamentních voleb do roku 2012. Poté 

může být Smlouva prodloužena,“ uvedl v roce 2009 Gazdík. Po vypršení dohody 

nenásledovalo zmiňované prodloužení, nýbrž uzavření nové dohody v roce 2013, jenž 

stanovila spolupráci pouze na celostátní úrovní voleb, a to opět na tříleté období. 

Spolupráci STAN a TOP09 lze tedy rozdělit do dvou období, 2009–2012 a 2013–2016, 

přičemž míra spolupráce postupně klesala a do sněmovních voleb v roce 2017 již žádná 

dohoda uzavřena nebyla a subjekty kandidovaly samostatně. (TOP09 2009, 2014) 

Petra Gazdíka vystřídal v březnu v roce 2014 na postu předsedy strany liberecký hejtman 

Martin Půta a Gazdík se tak stal prvním místopředsedou strany.28 Půtovo předsednictví 

však netrvalo dlouho a v listopadu tohoto roku pozastavil své předsednictví ve straně 

z důvodu obvinění Policie ČR na základě podezření z přijetí úplatku v souvislosti 

s rekonstruovaným kostelem sv. Máří Magdalény v Liberci.  Na postu předsedy strany 

byl zastoupen staronovým předsedou strany Gazdíkem, jenž byl zpět do čela strany 

zvolen až v dubnu 2016.29 Předsedou strany byl zvolen na jeden rok, tj. do řádných voleb. 

Starostové a nezávislí tedy neměli téměř rok a půl řádně zvoleného předsedu strany a tato 

funkce byla vykonávána příslušným místopředsedou. Na volebním sněmu strany 

v březnu roku 2017 se stal Petr Gazdík opět řádným předsedou strany a strana mu tak dala 

 
27 Koalice stran ANeO, Demokracie, Klub angažovaných nestraníků, Nezávislí starostové, Strana práce, 

Strana pro otevřenou společnost a US-DEU. 
28 Petr Gazdík post předsedy strany v tomto roce již neobhajoval. Na post místopředsedy strany získal 152 

z 155 hlasů. 
29 Získal 133 z 144 hlasů. 
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plnou důvěru do nadcházejících sněmovních voleb.30 (Liberecký deník.cz 2014; 

Pfeifferová 2016; iDNES.cz 2017) 

V roce 2013 Tomio Okamura založil svou první politickou stranu Úsvit přímé demokracie 

Tomia Okamury.31 Program strany, jak již napovídá její název, tvořila idea o přímé 

demokracii a zavedení prezidentského systému v České republice. I přes předčasné volby 

v roce 2013, které uskupení nedaly velký prostor na volební kampaň, se Okamurovi 

podařilo uspět.32 Za Úsvit se do dolní komory dostali i členové jiných stran, zejména Věcí 

veřejných, které již v těchto volbách nekandidovaly. (Aktuálně.cz 2013)  

Strana však nevydržela celé volební období a již po dvou letech své existence, v  roce 

2015, čelila vnitrostranickým sporům. Za rozpory ve straně stály nejasnosti spojené 

s financováním v podobě vykazovaných faktur třetím stranám za neznámé plnění, kde se 

mělo jednat o desítky milionů korun. V tomto stranickém sporu Úsvitu proti sobě stáli 

Tomio Okamura a Marek Černoch, kteří se vzájemně obviňovali z vyvádění peněz mimo 

stranu. Většina členů strany se postavila proti Okamurovi a ten je následně označil za 

pučisty. Následně byl Okamura, se stranickým poslancem Radimem Fialou, vyloučen ze 

strany a společně se rozhodli založit nové uskupení, které opět ponese jméno Okamury.33 

(Novinky.cz 2017a) 

Svoboda a přímá demokracie byla registrována v červnu roku 2015 a první volby, kterých 

se uskupení účastnilo, byly krajské a senátní volby konané v říjnu o rok později. Okamura 

v nové straně pokračuje s původní ideou Úsvitu a nadále prosazuje přímou demokracii a 

odvolatelnost politiků občanským referendem. Strana se dá fakticky považovat za 

pokračovatele předešlého subjektu Úsvit přímé demokracie, který Okamura rovněž 

zakládal. Subjekty za Okamurova předsednictví vykazují při nejmenším podobnou , ne-li 

stejnou organizační strukturu a hájí stejné hodnoty. (Volby.cz 2016; Program SPD) 

Po vnitrostranických sporech a odchodu Okamury s Fialou z Úsvitu, došlo v této straně 

ke zvolení nového předsedy, válečného veterána Miroslava Lidinského, ke změně loga 

strany a jejího samotného názvu na Úsvit – Národní koalice. Přijaté změny spojené se 

změnou názvu a loga strany měly vést ke snaze oprostit se od sporů s Okamurou. 

 
30 Získal 133 z 145 hlasů. 
31 Ústava České republiky nepovoluje působení ve funkci senátora a poslance. O mandát senátora tedy 

přišel. 
32 Hnutí dokonce obdrželo více mandátů (14) než byl počet jejich členů (9). 
33 Následoval je i Jaroslav Holík a před sněmovními volbami v roce 2017 měla strana 3 poslance. 
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Pozoruhodné však je, že si uskupení ponechalo značku Úsvitu, která byla vytvořena a 

vybudována právě Tomio Okamurou. Strana bez tváře svého zakladatele postupně 

skomírala až do 21.3.2018, kdy byla oficiálně vlastním rozhodnutím vymazána z rejstříku 

stran a hnutí a následovně přeměněna na spolek. (ČT24 2015a; MVČR 2020) 

Nově založená strana SPD začala být na české politické scéně hlavním propagátorem 

euroskepticismu a odpůrcem stávající imigrační politiky. Radim Fiala na adresu strany 

poznamenal následující: „Jsme radikální hnutí a chceme postavit radikální politické 

cíle“.34 (Šulová 2015) Již při založení uskupení oba zakladatelé deklarovali, že budou 

v nové straně prosazovat stejný program, za který kandidovali v rámci Úsvitu a zároveň 

se považují za autory tohoto programu. (Venturová a Kopecký 2015) 

 

Tabulka 2. Srovnání základních charakteristik stran  

Zdroj: Autor 

Výše uvedená tabulka ve stručnosti srovnává základní charakteristiky stran a zohledňuje 

především vývoj zkoumaných subjektů a následný stav před volbami. O těchto aspektech 

ještě blíže pojednává následující kapitola, jež zkoumá politické strany v kontextu voleb 

do PS 2017, tedy prvních voleb do PS, kde se tyto tři subjekty mohly vzájemně utkat. 

 

 
34 V tomto smyslu se nemá jednat o význam slova „extrémistické“, nýbrž o sdělení, že jsou ochotni pro své 

cíle podniknout konkrétní a jasné kroky. 
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4 Volby do Poslanecké sněmovny 2017 a vstup nových politických 

stran 

 

Volby v roce 2017 znamenaly pro stranický systém ČR ještě větší fragmentaci, než ke 

které došlo v letech 2010 a 2013. Vstup do PS zaznamenalo hned devět kandidujících 

subjektů a volby se staly přelomovými, co se počtu úspěšných stran zasedajících v dolní 

komoře týče. Maškarinec s Novotným tak mluví o volbách 2017 jako o návratu 

stranického systému na startovací čáru, tedy do podoby, ve které byl v devadesátých 

letech. (Maškarinec a Novotný 2020: 55) 

Požadovanou vstupní klauzuli 5 % vůbec poprvé překročila Česká pirátská strana, jež se 

o vstup do PS pokoušela již od roku 2010. Dále Starostové a nezávislí, kteří se nečekaně 

rozhodli kandidovat samostatně místo avizovaného volebního spojenectví s KDU-ČSL, 

a Svoboda a přímá demokracie v čele s Tomiem Okamurou, jenž po sporech uvnitř 

předchozí strany, Úsvit přímé demokracie, založil nové politické uskupení. Tato kapitola 

představí zkoumané strany v kontextu voleb v roce 2017, jež jsou pro tuto bakalářskou 

práci určující. 

 

Tabulka 3. Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2017 
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4.1 Lídři, členové a kandidáti 
 

Česká pirátská strana je v českém prostředí typickým případem vzniku strany 

„zezdola“,35 tedy aktivismem občanů, konkrétně online petiční listinou k založení strany, 

která byla iniciována Jiřím Kadeřávkem. Piráti byli do roku 2017 známí především díky 

volbám do EP a v určitých regionech, kupříkladu v hlavním městě nebo v Mariánských 

lázních, kde v roce 2014 zaznamenali triumf a obsadili post starosty. (Przeczek 2014) 

Ve volbách do Evropského parlamentu se Piráti ocitli těsně pod hranicí 5 % a nezískali 

tak mandát v evropské instituci. Nicméně právě tyto volby v témže roce předcházely 

komunálním a ukázaly, kde mají Piráti největší podporu. Nejvíce procentuálních hlasů 

získali v Praze, Libereckém a Karlovarském kraji. Piráti byli jedinou stranou ze 

zkoumaných subjektů, kteří ve volbách do EP v roce 2014 kandidovali samostatně.36 

Komunální volby ve stejném roce dopadly o poznání lépe pro STAN, který získal 1.324 

mandátů. Celkem se ve volbách zvolilo 62.121 zastupitelů. (Volby 2014; iDnes 2014)  

Dojem z neviditelnosti členů strany může souviset s tím, že se straně do roku 2017 

nepodařilo proniknout do celostátní politiky a do povědomí veřejnosti se dostala pouze 

dvojice pražských zastupitelů Ferjenčík a Michálek s předsedou strany Bartošem, což lze 

vysledovat na předvolebním klipu strany, ve kterém byli vidět zejména tito tři 

představitelé strany. (Piráti 2017; Volby.cz 2017) Lídr Pirátů v Mariánských Lázních, 

Ondřej Knotek, sám přiznal, že úspěch v podobě vyhraných voleb v tomto městě nečekal 

a domnívá se, že za ním stojí složení kandidátů, mezi kterými nebyl nikdo, kdo 

v minulosti spolupracoval s jinými stranami. (Przeczek 2014)  

Nejvýraznější postavou Pirátů je dlouhodobě jejich předseda Ivan Bartoš, jenž stranu vedl 

téměř od začátku jejího vzniku a pouze s dvouletou pauzou setrval v této funkci až do 

roku 2017, ve kterém byl znovuzvolen, aby se následně stal lídrem strany pro nadcházející 

sněmovní volby. Prvním místopředsedou byl Vojtěch Pikal, doplněný o další tři 

místopředsedy strany Martinem Šmídou, Jakubem Michálkem a Mikulášem Peksou.37 

(Ferjenčík 2017a) Piráti si před volbami stanovili pokořit hranici 10 %, kterou se jim 

v průzkumech dlouhou dobu nedařilo pokořit a ještě v září (měsíc před volbami) jim 

agentura MEDIAN přisuzovala zisk 6 %. (Median 2017) Stanovenou hranici se jim 

 
35 V zahraničních publikacích se v anglickém jazyce setkáme s výrazem „bottom up“. 
36 SPD tehdy ještě neexistovalo a STAN kandidoval společně s TOP09. 
37 V dubnu roku 2017 nahradil odvolaného místopředsedu Iva Vašíčka.  
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nakonec podařilo pokořit a se ziskem 22 křesel v PS se stali třetí nejsilnější stranou. 

Nejvíce mandátů Piráti získali v Praze a Středočeském kraji, kde kandidátní listiny vedli 

Jakub Michálek a Ivan Bartoš, a od voličů získali nejvíce preferenčních hlasů ve straně. 

(Volby.cz 2017) 

Odlišný trend však můžeme pozorovat kupříkladu u strany Starostové a nezávislí, která 

má za sebou nejdelší dobu vývoje až do voleb v roce 2017 ze všech tří zkoumaných 

subjektů. Jako jediná vznikala na regionální politické scéně a až postupem času se 

přetvořila v celostátní politické uskupení. Rovněž jako Piráti, i STAN má od svého 

vzniku s krátkou přestávkou toho stejného předsedu a tím je Petr Gazdík.38 Vzhledem 

k tomu, že strana vznikala v komunální politice, jsou její členové známí především 

v regionech, ve kterých působí. Tento faktor dává straně výhodu vůči dalším zkoumaným 

stranám právě v regionálních volbách, v nichž v porovnání s nimi zcela dominují.39 

(Dostál 2016) 

Volební sněm STAN se uskutečnil 25.3.2017, na kterém byl zvolen předsedou hnutí Petr 

Gazdík. Prvním místopředsedou strany se stal Vít Rakušan a dalšími místopředsedy pak 

Věra Kovářová, Jan Horník a Radim Sršeň. Sjezd však řešil pro nadcházející volby ještě 

jednu otázku a to kandidaturu v koalici s KDU-ČSL, jenž byla odsouhlasena 86 procentní 

podporou. 40 Spojenectví ve volbách viděly obě strany jako skvělou příležitost pro získání 

více mandátů v dolní komoře PS PČR a sám předseda Gazdík tehdy spojenectví 

komentoval následovně: „Ve spojení vidím možnost vytvořit sílu, která bude alternativou 

stran dominujících na politické scéně," uvedl Petr Gazdík. Koalici STAN a lidovců 

označil za „třetí sílu". (ČTK 2017a)  

Nicméně průzkumy koalici nepředpovídaly výrazný úspěch41 a ze strany lidovců tak 

přišla nabídka pro STAN v podobě míst na jejich kandidátní listině. Poslanec Jan Farský 

tuto variantu jednoznačně odmítal a na Twitteru vzkázal, že „Být jen na kandidátkách 

KDU-ČSL znamená být v podřízené roli. K tomu se odmítám nechat donutit. Pokud mají 

lidovci strach, ohýbat se pro ně nebudu.“ K tomuto kroku došlo v červenci, pár měsíců 

před volbami a strana následovně na svém sjezdu potvrdila, že nebude participovat na 

 
38 Od 13. dubna 2019 je předsedou strany Vít Rakušan. 
39 Například v komunálních volbách v roce 2014 získali STAN 1324 mandátů. Piráti pouze 21 mandátů a 

Úsvit 54 – údaje odkazují pouze na mandáty, které strany získaly, bez zisku v případných koalicích. /daje 

jsou volně dostupné z portálu www.volby.cz 
40 KDU-ČSL o společném postupu ve volbách rozhodli o týden dříve se 79 procentní podporou. 
41 Na koalici stran se nevztahuje podmínka překonání hranice 5 % jako pro samostatně kandidující subjekty. 

Koalice musí překročit alespoň 10 %, aby v dolní komoře mohla usednout. 
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společné kandidátní listině pod záštitou lidovců a museli hledat na poslední chvíli 

vlastního lídra strany pro nadcházející volby, kterého našli právě v podobě Jana Farského. 

Gazdík svůj krok, delegovat pozici volebního lídra na tehdejšího starostu Semil Farského, 

zdůvodnil následovně: „V těžkých časech je nutné vyměnit si role, je třeba, abych se 

věnoval hnutí zevnitř. Věci týkající se celostátní kampaně bude mít na starosti celostátn í 

lídr“. (info.cz 2017; Otto 2017a)  

Ačkoliv měla společná koalice STAN a KDU-ČSL za cíl pokořit požadovanou klauzuli 

10 %, tak po tomto nečekaném zvratu Farský řekl, že věří v zisk Starostů okolo 7-10 %. 

(Trdla 2017) V den sčítání hlasů už byl předseda strany Gazdík se svým tipem více při 

zemi, kdy by za úspěch považoval zisk 6-7 %. (Plavecký 2017) STAN se tak nepodařilo 

pokořit hranici, kterou si stanovili a se ziskem přes 5 % získali pouhých šest mandátů. 

(Volby.cz 2017) 

SPD byla založena v roce 2015 Tomio Okamurou, stejně jako jeho předešlá strana Úsvit 

přímé demokracie v roce 2013. Okamura byl před vstupem na politickou scénu znám širší 

veřejností jako mediálně známá osobnost, která podnikala v cestovním ruchu. První 

politický úspěch zaznamenal ve volbách do Senátu PČR, kde se mu podařilo zvítězit jako 

nezávislému kandidátovi za volební obvod Zlín. Po úspěšných volbách oznámil 

kandidaturu na prezidenta ČR. Toto rozhodnutí komentoval následovně: „Důvěra voličů 

mne přesvědčila, že má smysl v přímé volbě kandidovat a získat co nejsilnější mandát k 

prosazení důležitých změn pro naši republiku.“ (Hotařová 2012) Z kandidatury na úřad 

prezidenta ho však vyřadilo Ministerstvo vnitra ČR, které shledalo na Okamurových 

petičních listech přes 26.000 neplatných podpisů a nedosáhl tak potřebné podpory 50.000 

občanů.42 V době založení Úsvitu přímé demokracie tedy Okamura působil jako senátor 

ČR a ve funkci setrval pouhý rok, z důvodu úspěchu ve volbách do PS v roce 2013.43 

(Kopecký 2012) 

Po odchodu z Úsvitu v roce 2015 založil novou stranu SPD, jejíž první stranické volby 

se uskutečnily v Praze v srpnu roku 2015, kdy byl do čela strany dle očekávání zvolen 

Tomio Okamura a jeho místopředsedou Radim Fiala. Dle stanov SPD je předseda strany 

volen na tříleté období. Na volební konferenci v roce 2015 tedy delegáti rozhodli, kdo 

stranu povede v následujících sněmovních volbách pro rok 2017. Na konferenci byl také 

 
42 Z kandidatury ze stejného důvodu byla rovněž vyřazena Jana Bobošíková s Vladimírem Dlouhým. 
43 Ústava České republiky nepovoluje působení ve funkci senátora a poslance. O mandát senátora tedy 

přišel. 
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schválen harmonogram o přijetí více než pěti tisíc žadatelů o členství ve straně. Tento 

krok byl jasným vzkazem pro možné sympatizanty strany o jednoduchosti participace ve 

straně a odkazoval na slova Okamury z června roku 2015, kdy řekl: „Vzali jsme si příklad 

ze Starostů a nezávislých, kteří mají dvouletou čekatelskou lhůtu také. Ale naším cílem je 

ji neplnit. Kdo bude aktivní a bude pracovat, bude členem hned.“ (SPD 2015a; Martinek 

2015) 

V roce 2017 tak v čele strany stál předseda Tomio Okamura a místopředseda Radim 

Fiala. Celek pětičlenného předsednictva dále doplňovali Jaroslav Holík, Radek Rozvoral 

a Miloslav Rozner, který se stal stranickým odborníkem na kulturu.44 (SPD 2015b; 

Lidovky 2017) Strana si stanovila cíl dosáhnout dvojciferného výsledku, který by 

považovala, dle slov místopředsedy Fialy, za úspěch a to i přesto, že tou dobou průzkumy 

straně přisuzovaly zisk kolem pěti procentních bodů. Stanovenou hranici na podzim 

strana přeci jen pokořila a získala 22 mandátů, tedy stejný zisk jako Piráti.45 (Pražský 

deník.cz 2017; Volby.cz 2017) 

SPD se od ostatních zkoumaných subjektů odlišuje zejména svou silnou centralizací 

kolem předsedy strany. Strana významně staví na osobnosti svého zakladatele, což lze 

dokázat kupříkladu samotnými volbami v roce 2017, kdy první 4 zvolení kandidáti za 

SPD získali preferenční hlasy ve větším hodnotovém rozestupu, než první 4 zvolení 

kandidáti za STAN (viz graf č.1). Nemalý propad v preferenčních hlasech lze 

vypozorovat i u Pirátů. Ačkoliv je nejspíše nejvýraznější postavou Pirátů právě její 

předseda Ivan Bartoš, nelze tvrdit, že by strana stavěla zejména na jeho osobnosti a to 

z toho důvodu, že strana fungovala i za doby, kdy Bartoš nebyl její předsedou.   (Volby.cz 

2017) 

 

 

 

 

 
44 Rozner se dostal do širšího povědomí veřejnosti během předvolební televizní debaty v České televizi, 

v níž podlehl nervozitě a mohl působit poněkud nejasně v zodpovídání otázek týkajících se programu 

strany. 
45 Ačkoliv stál Radim Fiala po boku Okamury již během působnosti v Úsvitu, založili spolu SPD a stal se 

jediným místopředsedou strany, ocitl se až na pátém místě co do počtu preferenčních hlasů. 
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Graf 1. Přehled preferenčních hlasů u 4 nejúspěšnějších kandidátů zkoumaných 

stran 

Zdroj: Volby.cz 2017 

Před volbami do PS představila každá ze zkoumaných stran lídry kandidátních listin 

v jednotlivých krajích na tiskových konferencích pořádaných k zahájení volební 

kampaně. Při seznamování se s kandidátními listinami stran si lze na první pohled 

povšimnout dosaženého vzdělání kandidátů navržených stranami.  Vezmeme-li v tomto 

ohledu do porovnání tři nejvýše postavené kandidáty za stranu v každém kraji, zjistíme, 

že Piráti i STAN mají dvojnásobně větší množství vysokoškolsky vzdělaných kandidátů, 

než SPD.46 Tuto statistiku dále doplňuje i sám Okamura, který rovněž nemá 

vysokoškolské vzdělání na rozdíl od Bartoše či Gazdíka. (Volby.cz 2017) 

STAN se v sestavení kandidátů projevili jako nejvíce otevřený subjekt, když na jejich 

kandidátní listinu dostalo o poznání více osobností, kteří byli členy jiných uskupení nebo 

bez politické příslušnosti. U strany tak není výjimkou, když jsou tito kandidáti na prvních 

příčkách kandidátní listiny. SPD šla naopak opačnou cestou a téměř všichni kandidáti 

jsou členy navrhované strany.47 U Pirátů taktéž převládá stranická příslušnost, nicméně 

působí otevřeněji než zmiňovaná SPD, když na jejich kandidátní listině nalezneme o 

poznání více kandidátů bez politické příslušnosti či členy uskupení eCZ nebo 5 %.48 I 

přes poměrně různorodou kandidátní listinu STAN se vzhledem k nízkému počtu 

 
46 Piráti 31, STAN 35 a SPD 16. 
47 Výjimku tvoří 7 kandidátů za uskupení Moravané a 3 bez politické příslušnosti. (nejvýše byli tito 

kandidáti umístěni na páté příčce) 
48 Politická strana „evropani.cz“ a „5 % pro vzdělání“.  
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získaných mandátů do PS nedostal žádný kandidát, který by nebyl členem strany. 

K tomuto případu došlo pouze u Pirátů a to v případě Františka Elfmarka, jenž kandidoval 

ve Zlínském kraji z druhé příčky jako kandidát bez politické příslušnosti.49 (Volby.cz 

2017) 

Za pozoruhodný lze rovněž označit věkový průměr kandidátů jednotlivých subjektů. 

Piráti drží s přehledem první místo mezi všemi úspěšnými stranami, co se nejmladších 

kandidátů týče, když jejich věkový průměr dosahuje hodnoty 37,08 let. SPD dosáhla 

průměru 47,94 let a s překvapujícím průměrným věkem z průzkumu vyšli Starostové, 

kteří jsou s věkovým průměrem 50,9 let vůbec nejstarším uskupením, za což byla 

v minulosti považována KSČM, jakožto strana s nejstarší členskou základnou. (Dýnková 

2017) 

 

4.2 Programové ukotvení 

 

Česká pirátská strana se prezentovala pro volby do PS PČR 2017 volebním programem 

Černé na bílém. Co do grafiky působí program přehledně a jednoduše bez dalších 

rušivých elementů. Program se skládá z 19 stran cílících na jednotlivé resorty státní 

správy a je zakončený slovy předsedy strany Ivana Bartoše: „Jsme jediná strana 

nespojená se skandály, korupcí, byrokracií. Jsme tu osm let. Hájíme svobodu, přinášíme 

čerstvé nápady a nebojíme se říkat, co si myslíme. Politici slibují modré z nebe, světlé 

zítřky a další prázdná hesla. Piráti nabízí jasné a konkrétní cíle – Černé na bílém. Pusťte 

nás na ně!“ Strana také vyhotovila zkrácený program dostupný online, ve kterém 

prezentuje 20 nejdůležitějších bodů pirátského programu, jenž je rozčleněn do čtyř oddílů 

po pěti bodech a mají vést ke svobodné, bohaté a digitálně propojené společnosti. 

Jednotlivé oddíly jsou pojmenovány následovně: (1) Kontrola moci a mocných, (2) 

Ochrana občanů před šikanou, (3) Zjednodušení státu pomocí technologií a (4) Obrana 

svobody. (Pirátská strana 2017a) 

Volební program Starostů a nezávislých je podstatně delší než u Pirátů a v pdf formátu 

zahrnuje 84 stran. Pozadí tvoří barevná fotografie, jenž je však rozmazaná a není tedy 

zcela jasné, co se na fotografii nachází (viz příloha č.1). Úvodní stranu tvoří citát, kterým 

 
49 Za neobvyklou lze označit kandidaturu Martina Půty, bývalého předsedy strany, který v Libereckém kraji 

kandidoval z posledního místa a prostřednictvím preferenčních hlasů se dostal na první místo. 
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se strana v nadcházejících volbách chce prezentovat a to: „Chceme vrátit stát 

zodpovědným občanům. Umíme se postarat o naše obce, postaráme se i o náš stát“ (viz 

příloha č.2). Ještě před samotným uvedením programu strana oslovuje čtenáře preambulí, 

v níž strana apeluje na voliče a představuje jim své hodnoty, které v PS hodlá zastávat. 

Program je následně rozdělen do podkapitol cílících na příslušné oblasti zájmu, v nichž 

strana představuje své vize a způsoby, jak takovýchto změn chce dosáhnout. (Starostové 

a nezávislí 2017) 

Svoboda a přímá demokracie na svých webových stránkách nemá zveřejněný ucelený 

volební program ve formátu pdf, jako je tomu u dalších dvou porovnávaných stran. Je 

k nalezení na webu strany pod záložkou programu a s názvem Politický program SPD 

působí vizuálně spíše jako článek. V úvodu strana čtenáři představuje sama sebe a na 

základě hodnot, které zastává, prezentuje své názory na současný politický stav. Následně 

program heslovitě vyjmenovává 10 nejpodstatnějších bodů a současně je v krátkosti 

doplňuje o bližší specifika těchto vizí. Zbylá část obsahuje 8 podkapitol začínajících 

většinou oslovením „Vážení přátelé“ a představují vybraná témata, jež strana chce řešit 

na půdě PS. Závěrem programu strana nabízí ke stažení pdf soubory cílící podrobněji na 

zahraniční politiku, bezpečnost a vzdělání. Tyto soubory jsou čistým textem sepsaným 

v běžném psacím editoru s hlavičkou a logem strany v záhlaví. Na Facebooku dále strana 

zveřejnila zkrácený program formou plakátu (viz příloha č.3). (SPD 2017; Facebook 

2020) 
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Tabulka 4. Porovnání bodů volebních programů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle programů stran 

 

Podoba programu u zkoumaných stran se zásadně liší. Zatímco Piráti sestavili program, 

který je poměrně krátký, přehledný a jasně definovaný, Starostové vsadili na dlouhý a 

obsáhlý program, jenž na druhou stranu vysvětluje, jakými prostředky těchto cílů chce 

strana dosáhnout. SPD však představila volební program nesystematicky prezentující 

dané segmenty zájmu a pouze heslovitě vyjmenovává změny, které chce strana po svém 

zvolení do PS prosazovat. (Starostové a nezávislí 2017; SPD 2017; Pirátská strana 2017a) 

Piráti ve svém programu avizují zvýšení mezd učitelů o 20 % a současně chtějí zvednout 

důchody na alespoň 75 % minimální mzdy. K těmto krokům se staví i další dva zkoumané 

subjekty, přičemž ale neupřesňují výši důchodu. STAN v souvislosti s důchody avizuje 

zejména zasazení se o dřívější odchod do důchodu pro rizikové profese a SPD říká, že 

nepřipustí prodlužování věku odchodu do důchodu. Plat učitelů chtějí STAN stanovit na 

45000 korun a SPD na 130 % průměrné mzdy. (Starostové a nezávislí 2017; SPD 2017; 

Pirátská strana 2017a) 
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Hlavní prioritou STAN je posílení samospráv na úkor státu tak, aby bylo rozhodování 

blíže lidem. Dle názoru Starostů je obec v určitých případech efektivnější než stát, a 

dokáže tak lépe rozhodnout ve specifických situacích. Stát by měl být naopak silnější 

v oblastech obrany, zahraniční politiky, vnitřního bezpečí a justice a v neposlední řadě se 

chce zasadit o zjednodušení právního řádu tak, aby se v něm vyznal i laik. Také SPD říká, 

že chce stát, který slouží občanům, je úsporný a funkční. Zlepšení funkčnosti státu chtějí 

Piráti dosáhnout zejména digitalizací státní správy a zbavit státní správu nadměrné 

byrokracie zahlcující stát.50 (Starostové a nezávislí 2017; SPD 2017; Pirátská strana 

2017a) 

SPD se ve svém programu vyznačuje především touhou po změně politického systému, 

když chtějí v ČR zavést přímou demokracii, rozhodování prostřednictvím referend a 

možnost odvolat politiky z volených funkcí. V zavádění prvků přímé demokracie se 

strana shodne s Piráty, která chce při nejmenším prosadit občanské veto a odvolatelnost 

politiků. Proti takovému návrhu jsou však STAN, jenž slovy europoslance Stanislava 

Polčáka říkají, že obecná referenda mohou být nástrojem tyranie většiny a v případě 

zavedení takového zákona by trval na vyloučení určitých okruhů, o kterých by bylo 

zakázané pořádat občanská referenda. (SPD 2017; Vojtek 2017) 

Zemědělství a životní prostředí tvoří u Pirátů a STAN samostatnou kapitolu, zatímco u 

SPD je toto téma spojeno s energetikou, telekomunikacemi a zahraničními korporacemi, 

které zde zřizují fabriky, jejichž zisky jsou dále odváděny do zahraničí.51 Piráti chtějí 

v oblasti zemědělství podpořit především drobné zemědělce a farmy na úkor velkých 

firem, které půdu znehodnocují. Změna má nastat také v systému podpory, která míří na 

pěstování řepky a výrobu biopaliv.52 Omezení pěstování řepky má ve svém programu i 

SPD, která proti ní staví pěstování obilí a zeleniny, což je pro občany přednější. S tímto 

souhlasí také STAN a k tématu dodávají ještě problém s větrnou a vodní erozí půdy, 

v důsledku nichž je půda ve špatné kondici.53 V programu tak vytýkají podfinancování 

zaváděných opatření proti suchu a povodním a považují je tak za nedostatečná. 

(Starostové a nezávislí 2017; SPD 2017; Pirátská strana 2017a) 

 
50 Piráti mimo jiné chtějí zřídit ministerstvo informatiky, které by zajistilo hladký průběh digitalizace. 

Ministerstvo informatiky bylo v ČR zřízeno v roce 2003, ale po čtyřech letech bylo opět zrušeno. 
51 SPD chce těmto společnostem nařídit, aby nadpoloviční většinu zisku investovali v České republice, ve 

které zisk vytvořily. 
52 Podporu tohoto zemědělství chtějí zcela zrušit. 
53 S tímto souvisí i rozsáhlé polní plochy, které nejsou schopné dostatečně zadržovat vodu. Dle dat Starostů 

má ČR největší průměrnou plochu zemědělských podniků v EU.  
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V oblasti vzdělání chce STAN více uplatnit školní praxe u zaměstnavatelů, aby studenti 

po ukončení studia disponovali určitou praxí. Zaměřit se chtějí zvláště na technické 

obory, což se shoduje s programem SPD, která chce podpořit rozvoj řemesel z důvodu 

nedostatku lidí vyučených v tomto oboru a přebytku vysokoškolsky vzdělaných lidí 

v humanitním směru. Piráti však touto cestou jít nechtějí a říkají, že: „Vzdělání je hodnota 

sama o sobě, jeho cíl nelze zužovat jen na uplatnění na trhu práce. Kvalitní vzdělávání je 

cestou k bohaté, fungující a spravedlivé společnosti.“ (Starostové a nezávislí 2017; SPD 

2017; Pirátská strana 2017a) 

V neposlední řadě SPD deklaruje, že chce uspořádat referendum o vystoupení z  EU 

z toho důvodu, že je ČR podřízena „diktátu“ EU a není suverénní zemí. Současně s tím 

upozorňuje na nadřazenost evropského práva a plánu na vytvoření „multikulturního 

evropského superstátu“.54 S vystoupením z EU zásadně nesouhlasí Piráti ani STAN, kteří 

se do tohoto mezinárodního společenství chtějí více integrovat a zařadit tak ČR do jádra 

EU.  (Starostové a nezávislí 2017; SPD 2017; Pirátská strana 2017a) 

Piráti dlouhodobě usilují primárně o digitalizaci státní správy, větší transparentnost 

v politice a kontrolu nad mocnými s tím, že politik má nést osobní odpovědnost a být 

odvolatelný. V odvolatelnosti politiků se shodují s SPD, pro kterou je také stěžejní 

zavedení přímé demokracie, přijímání protiimigračních opatření nebo odchod z Evropské 

unie. Programový průnik s Piráty naleznou i Starostové, kteří zastávají názor, že by se 

veřejná správa měla digitalizovat. Avšak jedním z hlavních bodů STAN je i požadavek 

na stát, aby se vzdal rozhodování v oblastech, „kde rodina, obec, město nebo i kraj mají 

mnohem účinnější nástroje, jak situace vyhodnocovat a řešit.“ (Starostové a nezávislí 

2017; SPD 2017; Pirátská strana 2017a) 

 

4.3 Volební kampaň 

 

Piráti zahájili volební kampaň do PS jako vůbec první strana, která následně v  říjnových 

volbách uspěla, a to již 22. května 2017 na pražském Rašínově nábřeží. Došlo zde 

především k představení programu pro nadcházející volby a následnému apelu na 

příznivce strany, aby se do kampaně zapojili a pomohli k co nejvýraznějšímu volebnímu 

 
54 Před samotným vystoupení však chce strana případně jednat s EU o změně podmínek členství v EU.  
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úspěchu. Zdůrazňují, že mají v plánu jít především cestou „plachet na plotech a 

balkónech, polepů aut, a tisíců lidí v Pirátském tričku v ulicích“ (viz příloha č.4). 

Hlavním řečníkem tiskové konference byl předseda a volební lídr Ivan Bartoš, jenž 

k zahájení kampaně řekl následující: „Politici už nám toho naslibovali mnoho, zlaté 

zítřky, modré z nebe, nasazovali nám růžové brýle, Piráti už mají podobných slibů dost. 

Víme, co funguje, co je skutečně potřeba změnit, aby se v Česku žilo svobodněji, 

pohodlněji a aby země bohatla díky technologiím. Přinášíme voličům čtyři pilíře našeho 

programu – černé na bílém!“. (Ferjenčík 2017b) 

Zahájení kampaně STAN se uskutečnilo 3. září 2017, tedy v den, kdy volební kampaň 

zahájil i budoucí vítěz voleb, ANO. Tisková konference se uskutečnila v moravských 

Valticích u vinohradu, díky čemuž se vinná réva stala ústředním motivem, který má 

symbolizovat, že „vinná réva roste odspodu a to nejlepší z ní dostaneme pod tlakem“, 

což podle Gazdíka platí podobně i v politice.55 Lídr hnutí, Jan Farský, na slavnostním 

zahájení řekl, že STAN chce, aby rozhodování bylo co nejblíže lidem a rozhodovalo se 

tak odspodu. „Jsme ve velkém tlaku a věříme, že díky tomu dokážeme velké věci,“ uvedl 

Farský. (ČTK 2017b; Kreml 2017) 

Na pražském Rašínově nábřeží kromě Pirátů zahájila kampaň i strana SPD. Stalo se tak 

20. července, přičemž k oznámení tiskové konference došlo den předem prostřednictvím 

Facebooku na pražském profilu strany. Dostalo se tak na představení lídrů strany 

v jednotlivých krajích, uvedení programu či stanovení si volebních cílů. Místopředseda 

strany Radim Fiala, mluvil o potenciálu dosáhnout dvojciferného výsledku a varoval před 

členstvím v EU slovy: „Už nás nebaví poslouchat lži o multikulturní Evropě a takzvané 

evropské integraci. Skutečnost je taková, že chtějí rozkrást a zničit tento stát. My 

nežádáme nic než to, co nám po generace patří, právo rozhodovat ve své zemi.“  Za 

priority strany Okamura s Fialou považují zákon o obecném referendu, zrušení EET pro 

živnostníky či uzákonění platby DPH až na základě skutečně proplacených faktur. 

(Okamura 2017) 

Piráti vstoupili do volební kampaně zejména s heslem „Pusťte nás na ně!“, čímž 

apelovali na voliče, aby jim dali svou podporu a dovolili jim tak být oponenty 

etablovaným politickým stranám, proti kterým se dlouhodobě strana staví. Právě na 

 
55 Vinohrad ve Valticích byl také zvolen z důvodu železné opony, která vedla přes kopec ve Valticích. 

Tímto tak chtějí symbolizovat svou prozápadní orientaci.  
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základě tohoto apelu na potenciální voliče, byl v srpnu 2017 představen i volební 

vězeňský autobus strany, jenž nese grafické znázornění kauz politiků, vůči kterým se 

Piráti staví (viz příloha č.5).56 Předseda strany Bartoš k volebnímu autobusu říká, že 

„vězeňský autobus poslouží ideálně svému účelu. Po celý zbytek kampaně bude lidem 

v celé zemi připomínat kauzy, za které nikdo nebyl dohnán k odpovědnosti. Naopak 

většina těchto aktérů stále působí ve vysoké politice.“ (Kopecký 2017) 

Strana se konstantně od svého vzniku prezentuje propagačními materiály nesoucími 

černou a bílou barvu, přičemž stejný postup zvolila i pro volby v roce 2017. Piráti byli 

před volbami vidět zejména na sociálních sítích, ať už na Facebooku nebo Instagramu57, 

kde sdíleli fotografie z debat, brífinků nebo veřejných akcí, kterých se její členové 

účastnili. Za další komunikační kanály, prostřednictvím kterých strana komunikuje se 

svými příznivci, lze označit „Fórum Pirátské strany“ a „Pirátské listy“, které jsou určitou 

formou online novin.58 

STAN začátek volební kampaně zahájili po boku KDU-ČSL, se kterou plánovali 

společný postup ve volbách v rámci koalice. Koalice tak měla utvořený jak společný 

program, tak i logo nebo slogan, se kterým chtěli ve volbách uspět a jenž zněl: „Síla, 

kterou má smysl volit“. Po rozpadnutí koalice však STAN musel začít volební kampaň 

víceméně od začátku. Do pozice volebního lídra strany pro volby do PS byl zvolen Jan 

Farský a strana v krátké době po odluce od koalice s lidovci také představila nové 

stranické logo (viz příloha č.6) včetně volebního sloganu ve znění: „Odvaha převzít 

odpovědnost“. K výběru sloganu uvedl předseda Gazdík, že „samostatná kandidatura, 

kterou jednomyslně odsouhlasil celostátní výbor, je pro nás velkou výzvou. Znamená to i 

změnu kampaně a obrovskou odvahu“. Nové logo prošlo změnou z původní čtyřbarevné 

květiny na čtverec, který má reprezentovat semknutost strany. (Zpěváčková 2017)  

Starostové dle Farského svou sílu mají ve svých zkušených starostech, které lidé znají a 

věří jim. Snaží se tak především informovat na sociálních sítích a zaujmout osobním 

kontaktem s občany přímo na radnicích. (Otto 2017b) Ve volební kampani se také 

z tohoto důvodu strana spoléhala z velké části na více než tisícovku svých starostů, kteří 

straně intenzivně pomáhali ve všech regionech napříč Českou republikou. Bližší 

 
56 Znázornění politici: Andrej Babiš, David Rath, Bohuslav Sobotka, Miroslav Kalousek a Petr Nečas.  
57 Dostupné z: www.facebook.com/piratskelisty a www.instagram.com/pirati.cz 
58 Fórum Pirátské strany dostupné na: https://forum.pirati.cz/; Pirátské listy dostupné na: 

https://www.piratskelisty.cz/ 

 

http://www.facebook.com/piratskelisty
http://www.instagram.com/pirati.cz
https://forum.pirati.cz/
https://www.piratskelisty.cz/
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informace o straně bylo možné získat prostřednictvím webových stránek, kde Starostové 

informovali o svých aktivitách, nebo prostřednictvím Facebooku.59 (Dostál 2017) 

SPD na rozdíl od předchozích uskupení do volební kampaně nevstoupilo s jednotným 

heslem, které by zastřešovalo jejich programové nebo jiné hodnoty. Strana však zvolila 

jednotnou volební grafiku v podobě české vlajky, která byla určena především na plakáty, 

billboardy a bannery, na nichž se střídají jednotlivá hesla vycházející z programu (viz 

příloha č.7). Vzhledem k tomu, že je SPD odpůrcem členství v EU, byla nemalá 

pozornost strany věnována tématu o možnosti uspořádání referenda o odchodu z  tohoto 

nadnárodního společenství. Jedním ze sloganů vytvořených pro umístění na zmiňované 

materiály byl tedy „Odejdeme po anglicku“, čímž SPD poukazovalo na aktuální dění ve 

Velké Británii, která právě formou referenda rozhodla o odchodu z EU. Krátká a 

jednoduchá fráze vybízející k následování VB se tak stala jednou z nejčastějších tématik, 

kterou se SPD rozhodlo oslovovat voliče.  Tématům, odkazujícím k odmítání EU, islámu 

nebo vybízející ke spravedlnosti pro každého občana, se nevyhnuly sledované televizní 

debaty, petiční stánky strany ani vylepované plakáty či bannery na ulicích. (Facebook 

2020) 

Jednotliví kandidáti dále volili cestu oslovování voličů prostřednictvím sociálních sítí, 

kde prezentovali program strany nebo navštěvovali veřejné akce, čímž oslovovali voliče 

osobním kontaktem. Stejně jako v předchozí straně i v SPD byl a je Okamura, jako 

předseda strany, ústřední tváří a hlavním marketingovým tahákem, což dokazuje i jeden 

z hlavních komunikačních kanálů strany s veřejností, Facebook, jenž nese jméno právě 

Tomia Okamury.60 Okamurův profil se dá zároveň považovat za profil strany, poněvadž 

na této sociální síti chybí a existují profily pouze krajských buněk strany. Stejný trend lze 

vypozorovat i třeba na Instagramu, kde v roce 2017 zcela chyběl profil strany, nicméně 

byl aktivní profil Okamury, kde sdílel fotografie z různých míst, která v rámci kampaně 

navštívil. Dalším komunikačním kanálem strany s voliči jsou odebírané newslettery a 

informace o aktuálním dění publikované na webu.  (Facebook 2020; SPD 2020) 

 

 

 
59 Ačkoliv Instagramovým  účtem strana v době volební kampaně disponovala, nevyužívala jej ke své 

propagaci. 
60 Okamura zde má přes čtvrt miliónu sledujících. (údaje k 22.03.2020) 
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4.4 Financování 

 

Poslední část kapitoly je věnována financování volebních kampaní zkoumaných 

politických stran. V září roku 2016 došlo ke změně zákona o volbách do Parlamentu ČR, 

v rámci něhož bylo nově stanoveno, že výdaje na volební kampaň do PS nesmí přesáhnout 

částku devadesát milionů korun, včetně daně z přidané hodnoty.61 Strany tedy musí 

zveřejnit transparentní volební účet, který bude dostupný pro třetí osoby a bude přístupný 

bezplatně a nepřetržitě. Financování volebních kampaní politických stran dohlížel nově 

ustavený Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 

(ÚDHPSH). (Zákon č. 322/2016 Sb.) 

Piráti šli do kampaně s vidinou utratit co nejméně peněz a stanovený limit tak pro ně 

nepředstavoval žádné omezení. Do kampaně tak strana vložila pouhých 4,5 milionu korun 

a dále se opírala především o finance plynoucí z dobrovolných darů, na které strana 

spoléhala. Bartoš odmítl, že by strana financovala kampaň jako tradiční strany, tedy ze 

státních fondů nebo formou investic kandidátů.  Pirátům se podařilo prostřednictvím darů 

vybrat zhruba 7,5 milionu korun62 a po úspěchu ve volbách tak nově zvolený poslanec 

Mikuláš Ferjenčík uvedl, že „především díky příznivcům jsme mohli vést kampaň, aniž 

bychom se komukoliv politicky a finančně zavázali. A tento způsob finančního fungování 

strany bychom rádi zachovali. Od našeho vzniku vedeme otevřené a vyrovnané 

hospodářství a budeme v něm pokračovat.“ (Pirátská strana 2017b) 

Pirátům se také podařilo vybrat peníze na serveru hithit.com, kde zaujali kampaní 

nazvanou Pirátská plavba do Sněmovny, v rámci níž chtěli vybrat 350.000 korun za 

účelem pronájmu solární lodě pro plavbu po Vltavě a Labi do měst ČR, v kterých by 

seznamovali občany se svým programem. Projekt se nakonec ukázal jako úspěšný, když 

Piráti vybrali téměř 750.000 korun. Přispěvatelé následně od Pirátů obdrželi reklamní 

předměty odvíjející se od výše příspěvku. (HITHIT 2017) 

Po rozpadu koalice s KDU-ČSL si STAN museli sestavit vlastní a samostatný rozpočet 

pro volby do PS. Vzhledem k tomu, že strana již utratila nemalé prostředky na kampaň 

v rámci koalice s lidovci, byl jí zákonný limit devadesát milionů adekvátně snížen. STAN 

tímto způsobem vyčerpal přibližně 2,5 milionu a KDU-ČSL více než 6 milionu korun. 

 
61 Do této doby byla částka neomezená. 
62 Částka zahrnuje i bezúplatné plnění představující výlepy propagačních materiálů, vývěsy bannerů nebo 

polepy vozů.  
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František Sivera, člen ÚDHPSH, poznamenal k těmto skutečnostem následující: „Strany 

si ukrojily z 90 milionové částky určitou část, do které se promítne i vyúčtování koaličního 

projektu. Překvapilo nás, že si každá strana zřídila účet zvlášť, protože zákon říká, že 

když jdou do voleb v koalici, tak by měly mít jeden koaliční účet.“ První místopředseda 

strany, Vít Rakušan, uvádí, že stranu snížení limitu netrápí z důvodu absence tak 

vysokých finančních prostředků, které by ke kampani mohly být využity. (Žižková 2017)  

Koncem července pak volební lídr Farský uvedl, že strana počítá s částkou 26 milionů 

korun a další přísun peněz očekává od podporovatelů. (ČTK 2017c) Starostové nakonec 

získali peněžité dary ve výši 18,3 milionu korun63, což byla druhá nejvyšší částka ze všech 

sněmovních stran.  

SPD začala řešit otázku financování volební kampaně již počátkem roku 2017  a to 

netradičním způsobem, když si vzala půjčku 18 milionů korun. Za úvěr ručil předseda 

Tomio Okamura s místopředsedou Radimem Fialou a to celým svým majetkem. (ČTK 

2017d) Úvěr poskytnutý FIO bankou byl stranou zcela splacen 18.12.2017. SPD se 

podařilo od svých příznivců vybrat zhruba 6,3 milionu. SPD byla také jedinou ze 

zkoumaných stran, ve které určité náklady hradili samotní kandidáti, a to v souhrnné výši 

přes 500.000 korun. 

Tabulka 5. Přehled o financování volební kampaně 

 

Zdroj: Zprávy o financování volebních kampaní 64 

 
63 Pokud bychom započítali i částku z bezúplatného plnění, byla by celkem 19,8 milionu korun.  
64 Veškeré částky jsou uvedené v Kč. Zprávy o financování volebních kampaní jsou dostupné z: 

https://zpravy.udhpsh.cz/zprava/ps2017/pirati, https://zpravy.udhpsh.cz/zprava/ps2017/stan a 

https://zpravy.udhpsh.cz/zprava/ps2017/spd 

https://zpravy.udhpsh.cz/zprava/ps2017/pirati
https://zpravy.udhpsh.cz/zprava/ps2017/stan
https://zpravy.udhpsh.cz/zprava/ps2017/spd
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Nejlevněji kampaň vyšla Pirátům, kteří utratili pouhých 16 milionů korun a výdaje tak 

byly nejnižší i mezi ostatními úspěšnými stranami. STAN vynaložili ze zkoumaných 

subjektů nejvyšší náklady a současně získali nejmenší podporu. I přes to, že nákladné 

financování volební kampaně přineslo straně zisk mandátů, lze v kontextu nadměrně 

vynaložených peněz označit financování strany za neefektivní. Ačkoliv SPD financovala 

volební kampaň prostřednictvím úvěru, lze hovořit o risku, který Okamurovi s Fialou 

vyšel, a s útratou 33 milionů se řadí na druhé místo s nejnižší utracenou částkou. 

Přepočítáme-li celkové výdaje k počtu získaných hlasů, zjistíme, že Piráti potřebovali na 

zisk jednoho hlasu pouhých 30 Kč, SPD 61 Kč a STAN až 216 Kč, což byla třetí nejvyšší 

částka hned za TOP 09 a ČSSD. (Nguyen 2018) 
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5 Srovnání apelů nových politických stran 

 

Politické strany, kterými se tato bakalářská práce zabývá, si mohou být v jistých ohledech 

podobné, jak již nastínil například text o programovém ukotvení v předchozí kapitole, 

nebo zásadně odlišné, což ukázalo srovnání způsobu financování volebních kampaní. 

Poslední kapitola porovná zmiňované subjekty v širším kontextu s cílem odpovědět na 

teze zmíněné v úvodu práce. V neposlední řadě dojde k propojení s teoretickou částí a o 

aplikování teorie generací.  

Strany vykazují zásadní rozlišnost ve svém historickém úsilí uspět jako samostatná entita 

ve volbách do dolní komory PČR. Piráti se o úspěch snaží již od svého založení v roce 

2009, což pro stranu znamená dosažení cíle v podobě vstupu do PS až na třetí pokus.65 

Ačkoliv STAN již v Poslanecké sněmovně zasedali, šli jinou cestou než další dvě 

uskupení, když nekandidovali jako samostatný subjekt, ale jako podporovatelé TOP 09 

na její kandidátní listině. SPD navázala na Úsvit, ze kterého vzešla a podařilo se jí zastínit 

další politická uskupení zastávající obdobné hodnoty. Pro účel práce tedy lze o Pirátech 

říci, že prokázali určité známky vytrvalosti. Starostové takticky využili spojenectví 

s dominantnější stranou a SPD se podařilo uspět po transformaci z jiné strany. 

Jak již bylo v zmíněno v úvodu práce, text nové strany chápe jako subjekty, které za nové 

označuje z důvodu jejich prvního samostatného úspěchu ve volbách do PS PČR. Je však 

vhodné zde zmínit, do jaké míry strany svou novost dávaly najevo a snažily se z ní těžit 

při vstupu na celonárodní politickou scénu.  

Podíváme-li se tedy na zkoumané subjekty optikou novosti ve smyslu toho, zda se před 

voliči prezentovaly jako nová politická uskupení, za účelem zvýšení své popularity, lze 

říci, že nejvíce tento apel vykazovali Piráti, kteří se heslem „Pusťte nás na ně!“ chtěli 

pasovat do pozice nového či alternativního uskupení nedisponujícím vazbami na 

etablované politické strany, vůči nimž se ve volební kampani vymezovali.66 Nicméně 

nebylo výjimkou setkat se i s apely, v nichž odkazovali na svou osmiletou historii, 

v rámci níž se snažili vstupovat na politickou scénu. (Pirátská strana 2017c)  

U Starostů nebyly k vidění důrazné apely na novost, což pravděpodobně souvisí s jejich 

dosavadním působením v PS PČR v rámci TOP 09 a posouzením jako lepšího 

 
65 Strana kandidovala v letech 2010, 2013 a následně 2017. 
66 Lze tak odkázat na výrok Pirátu, v němž o sobě říkají, že jsou „jedinou stranou, která není spojena se 

skandály, korupcí a byrokracií“. 
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východiska, představit se v roli uskupení, které této úrovně politiky již dosáhlo a těžit tak 

ze své veřejné známosti. Také SPD se vydalo touto cestou, když někteří její členové 

zasedali v dolní komoře v předešlém volebním období jakožto poslanci za Úsvit. 

Nicméně strana se rozhodla neriskovat míru známosti své značky a zanesla jméno svého 

předsedy do názvu strany, což učinila již v roce 2016. (MVČR 2020)  

Nejmenší míru prezentování apelu novosti vykazuje SPD, která se ve svém programu a 

volebních materiálech opírá zejména o hodnoty, jež hodlá hájit na půdě PS. Piráti a STAN 

pracují s podobnými vzkazy pro voliče, prostřednictvím kterých chtějí poukázat na svou 

potenciální novost v PS.  Za příklad lze uvést vyvěšovaný banner Pirátů v Praze 

s pražským zastupitelem Jakubem Michálkem a textem sdělujícím následující: 

„Bojujeme proti korupci na magistrátu, zvládneme to i v Parlamentu.“ (viz příloha č.8) 

STAN se v tomto duchu prezentoval celorepublikově pod sloganem „Umíme se postarat 

o naše obce, postaráme se i o náš stát“. (FerVolby.cz 2017; Starostové a nezávislí 2017) 

Strany těmito výroky deklarovali svou novost v tomto stupni politiky a sdělovali voličům, 

že v nové pozici poslanecké strany obstojí. 

Piráti si však svou novost na politické scéně uvědomovali již v komunálních volbách v 

roce 2014, kdy představitel strany v Mariánských lázních, Ondřej Knotek, naznačil, že za 

úspěchem pravděpodobně stojí podoba složení kandidátů, kteří jsou v politice zcela noví 

(viz podkapitola 4.1). V kontextu apelu novosti lze tedy říci, že si strany byly v tomto 

ohledu odlišné. 

Pokud bychom chtěli teorii generací uplatnit na zkoumané strany, bude v tomto případě 

jednoznačně odpovídat pouze SPD, jež patří právě do třetí generace. Přiřazení SPD do 

třetí generace stran určil již Kopeček se Svačinovou v době tvorby jejich publikace, kde 

považují Okamurovu stranu za faktického pokračovatele Úsvitu67 s ohledem na to, že 

uskupení opět vykazuje velmi specifické rysy odpovídající charakterizaci pro tuto 

skupinu stran. (Kopeček a Svačinová 2015: 184) 

U STAN a Pirátů už určení není tak jednoznačné. Nicméně vzhledem k tomu, že je TOP 

09 charakterizována jako určitý mezigenerační případ se stěžejním rysem budováním 

strany za přítomnosti regionálních politiků, zapadá STAN podle této deskripce na stejnou 

pozici s TOP 09. Typologie dále nepočítá s organizační strukturou strany, které 

 
67 Později 21.03.2018 strana zanikla a přetvořila se na spolek. https://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-

stran/Vypis_Rejstrik.aspx?id=392 

https://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran/Vypis_Rejstrik.aspx?id=392
https://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran/Vypis_Rejstrik.aspx?id=392
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odpovídají Piráti a nepřisuzuje této straně konkrétní generaci či mezigeneraci, kam by 

bylo možné uskupení umístit. Pro kompletní porovnání se všemi zkoumanými subjekty 

si práce dovolí Kopečkovu teorii doplnit a zařadit do ní i poslední stranu, tedy Piráty. 

Stěžejní vlastností strany, pro určení dané generace, jsou okolnosti, za kterých vznikla. 

Stejně tak jako strany třetí generace i Piráti vznikli na základě iniciativy. Rozdíl lze však 

naleznout v podobě iniciativy a tu v tomto případě tvoří občanská iniciativa a nikoliv 

iniciativa konkrétní osobnosti. Představíme-li si tedy mezigeneraci v podobě TOP 09 jako 

bod mezi druhou a třetí generací, je příhodné zařadit Piráty na pozici dalšího 

mezigeneračního případu, tentokrát však mezi třetí a případnou čtvrtou generaci, pro 

kterou se v budoucnu může najít uplatnění. 

S ohledem na porovnání typů stranických organizací stran je vhodné zde zmínit i jakým 

způsobem se subjekty oficiálně prezentují, tedy zda se označují za politickou stranu či 

politické hnutí.68 Jediným uskupením registrovaným jako politická strana jsou Piráti a to 

i přesto, že vznikli na základě občanské iniciativy inspirující se pirátským hnutím ve 

Švédsku. Zbylé dvě strany, STAN a SPD, jsou registrovány jako politická hnutí. 

Porovnávání náležitostí, zda tomu tak z hlediska organizační struktury je, či nikoliv, 

přísluší bližšímu politologickému výzkumu, jenž není předmětem této práce.69 (MVČR 

2020)  

Na základě vyjádření představitelů stran si jsou ideologicky podobné STAN a Piráti. Petr 

Gazdík říká o Starostech, že jsou stranou zastávající na politickém spektru pozici 

proevropského liberálního středu. (Starostové a nezávislí 2019) Piráti, ačkoliv bývají 

označováni za liberálně levicový subjekt,70 jsou dle Ivana Bartoše také liberálně 

středovou stranou a zároveň odkazuje na přežitek v určování politických organizací na 

levopravé ose. Strana rovněž na svých stránkách zveřejnila dokument pojmenovaný 

Povolební strategie Pirátů pro volby do Poslanecké sněmovny 2017, v němž se označují 

za liberální, demokratickou, středovou stranu. (Bohuslavová 2019; Piráti 2017c) SPD 

žádné obdobné stanovisko nepublikovala, avšak Jan Beneš s Jakubem Charvátem ve 

 
68 Jedním z tímto statutů se strana musí registrovat u Ministerstva vnitra ČR v rejstříku politických stran a 
hnutí. 
69 Toto srovnání je tak pouze informačního charakteru. 
70 Například Jan Skopeček (ODS.cz) 
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svém článku o krajní pravici ve střední Evropě o SPD mluví jako o krajně pravicové 

straně s prvky populismu. (Beneš a Charvát 2019: 38-39) 

Podle Pavla Maškarince se však v případě STAN nejedná o klasický případ nové středově 

liberální strany, jež byla v ČR naposledy spatřena v podobě TOP 09.71 Hlavním rozdílem 

je především ukotvenost předešlých uskupení v největších městech, kde získávali největší 

podporu. STAN jsou naopak silní v menších městech a obcích, kde disponují svými 

známými lokálními politiky. Následně dodává, že spolupráce s TOP 09 může být do 

budoucna jedinou možností, jak udržet relevanci obou stran na české politické scéně.72 

(Maškarinec 2020: 26-27) 

Piráti s SPD se ve svých programech a veřejných vystoupeních kriticky vyjadřovali o 

etablovaných stranách a apelovali na voliče s tím, že oni budou dělat politiku jinak. 

V případě Pirátů tento fakt může nejlépe podtrhnout právě jejich předvolební klip.73 

(Piráti 2017) U SPD lze poukázat přímo na program strany, který se přímo vymezuje vůči 

elitám a zmiňuje následující: „Považujeme za nutné ukončit demo-demokracii, ve které 

vládnou kmotrovské stranické mafie. Falešné hry politických stran na levici a pravici 

přivedly naši republiku do bludného kruhu hlubokých dluhů, vysokých daní a krizí.“ (SPD 

2017)  

STAN v těchto volbách nevyužíval obdobná vymezení se vůči druhým a spíše se snažil 

zaujmout svým obsáhlým programem. Nejvíce vymezující se výrok z volební kampaně, 

jenž se podařilo pro tuto práci vyhledat byl:  „Jsme v situaci, kdy pouhé jednotlivé 

parametrické změny a jemné úpravy systému už nejsou na pořadu dne – ač právě takto 

by se dal charakterizovat výkon některých vlád nedávné doby. Naše země potřebuje 

politickou reformu a na ni navazující změny v jednotlivých oblastech politiky státu.“ 

(Starostové a nezávislí 2017) 

Ačkoliv strany ve svých programech naleznou některé společné body vystihující danou 

problematiku, málokdy se všechna uskupení jednoznačně shodnou na stejném řešení. 

Programové průniky lze nejvíce naleznout ve snaze zvyšovat důchody, zlepšovat finanční 

ohodnocení učitelů či zefektivnění činnosti státu. STAN toho chtějí dosáhnout primárně 

 
71 Více v kapitole 3.1 Obecné vývojové tendence. 
72 STAN a TOP 09 se vzájemně doplňují. STAN disponuje podporou v menších obcích a městech  a TOP 

09 má větší podporu ve velkých městech. 
73 Ivan Bartoš s dalšími kandidáty zmiňuje kauzy tehdejších či současných politiků, které jsou ilustračně 

vyobrazeny na vězeňském autobuse. 
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řízenou decentralizací určitých úkonů na obce, Piráti zejména digitalizací státní správy. 

SPD ve svém programu nenabízí konkrétní řešení a říká pouze, že bude prosazovat změny 

a reformy státní správy s cílem dosáhnout úspornějšího a efektivnějšího státu. 

V zahraniční politice panují zásadní neshody především ze strany SPD, která požaduje 

vystoupení z EU. Nejblíže si jsou programově právě Piráti a STAN, kteří zastávají 

společný názor na postavení ČR v EU a označují se za liberálně středové strany. Možná 

interakce mezi stranami by tak mohla existovat pouze v domácí politice a to kupříkladu 

v zemědělství, ve kterém strany poukazují na obdobnou problematiku.74 (Starostové a 

nezávislí 2017; SPD 2017; Pirátská strana 2017a) 

Určujícími faktory, které vedly k úspěchu jednotlivých stran byly v případě Pirátů zdařile 

provedená volební kampaň s nejnižšími náklady a dle politologa Mrklase se strana 

zejména v Praze zvládla v očích voličů vyobrazit jako alternativa pro pravicové strany.75 

Starostům se podařilo uspět především na základě popularity v určitých regionech, 

v nichž voliči poznávali kandidáty za STAN a nahradili tak charismatické celostátní lídry 

jiných stran lokálními kandidáty.76 (Heller 2017) SPD se úspěšně podařilo převzít část 

voličů z levicových stran,77 obdobně jako se podařilo také Andreji Babišovi z ANO. 

Strana také v určitých bodech těžila z pravicového populismu, což bylo kupříkladu patrné 

na návrhu zákazu islámu či uspořádání referenda za vystoupení z EU.78 (Beneš a Charvát 

2019: 27) 

 

 

 

 

 

 

 
74 Například potravinová nesoběstačnost, nedostatek vody v důsledku sucha či špatné hospodaření s půdou.  
75 Mrklas zároveň dodává, že voliči Piráty vidí jako „strážce svobody“ v mnoha podobách. 
76 STAN nedisponoval dominantním celostátním lídrem, který by ovlivňoval preference strany napříč celou 

republikou, jako tomu bylo v případě Andreje Babiše či Tomio Okamury. Strana tak těžila především 

z lokálně známých osobností, jež znali místní voliči. 
77 Řeč je o politických stranách KSČM a ČSSD. 
78 Pravicový populismus se vyznačuje anti-elitářskými postoji, cílící proti vzdělaným mezinárodním 

skupinám lidí či technokratickému zřízení, což straně slouží jako „koncept nepřítele“. V případě SPD tedy 

vůči Evropské unii.  
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Závěr 
 

Cílem práce bylo přiblížit poslední volby do PS v roce 2017 v kontextu nových uskupení, 

jež zaznamenaly svůj historicky první úspěch, a provést jejich srovnání, v důsledku 

kterého bude moci dojít k zodpovězení předem daných tezí. Práce v teoretické části 

postupně představila definici politických stran, koncept novosti a teorii generací podle L. 

Kopečka a P. Svačinové a následně přiblížila historické souvislosti českého stranického 

systému.  

Pro bakalářskou práci byla zásadní čtvrtá kapitola, jež se věnovala zkoumanému období, 

tedy volbám v roce 2017. Jednotlivé části především porovnaly strany podle lídrů, členů 

a jejich kandidátů, programového ukotvení, volební kampaně a její financování. Poslední 

kapitola se pak soustředila na komparaci subjektů v širších souvislostech.  

V neposlední řadě došlo k propojení teoretické části s praktickou a to prostřednictvím 

teorie generací, kterou ve své původní podobě nebylo možné aplikovat na všechny 

zkoumané subjekty. SPD přiřadili již sami autoři do třetí generace stran a STAN byli na 

základě obdobných kritérií, jako TOP 09, charakterizováni jako reprezentanti 

mezigeneračního případu. Pro organizaci odpovídající Pirátům nebyla v teorii předurčena 

konkrétní generace. Práce si tedy dovolila typologii doplnit a vytvořit tak další 

mezigenerační případ, jenž bude odpovídat právě třetímu zkoumanému subjektu.  

Na základě zjištěných údajů může práce říci, že jsou strany v mnoha ohledech rozdílné. 

Odlišnosti lze nalézt jak v podobě složení kandidátních listin, tak i ve financování volební 

kampaně nebo v hlavních apelech, kterými se strany prezentovaly. Právě ve složení 

kandidátních listin a financování nacházely strany pravděpodobně nejmenší shodu. 

STAN disponovali kandidátní listinou složenou z mnoha regionálních uskupení, přičemž 

Piráti a SPD stavěli více na stranické příslušnosti k uskupení. Vzdělanost kandidátů se 

ukázala být nejnižší u SPD a STAN představovali subjekt s průměrně nejstaršími 

kandidáty napříč všemi úspěšnými stranami.  

Spolupráce všech zkoumaných subjektů na půdě PS je málo pravděpodobná z důvodu 

poměrně slabé shody v programových bodech. Shoda může povětšinou existovat pouze 

mezi dvěma subjekty, přičemž největší programový průnik byl zaznamenán v otázkách 

zemědělství a životního prostředí nebo zájmu o navyšování důchodů či platů učitelů. 

Nejméně jasnou budoucnost ohledně své budoucí působnosti v PS má právě nejmenší 
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uskupení, STAN, kteří disponují podporou především v menších městech a obcích  a 

netěší se potřebné přízni voličů ve větších městech. Je tak otázkou, zda by pro stranu 

nebylo lepší do budoucna opět kandidovat po boku spojenecké strany, či v koalici s jiným 

subjektem.  

Rozsah bakalářské práce bohužel nedovoluje bližší analýzu ostatních aspektů 

zkoumaných voleb a vyvodit z nich více potřebných poznatků, jenž by byly pro 

politologické prostředí dozajista přínosem. Nezbývá než dodat, že nové politické strany 

v posledních letech nebývale obohatily českou politickou scénu a zůstává otázkou, jak se 

bude tento trend vyvíjet do budoucna. 
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Summary 
 

The aim of this work is to describe the Czech Parliamentary Elections from 2017 and to 

analyse new political parties, which made it to the parliament for the first time. The 

theoretical part worked with a definition of political parties, novelty concept and the 

theory of generations from L. Kopeček and P. Svačinová. The main and the most 

important part of the thesis compares parties concerning their leaders, members, 

candidates, programs, campaigns and finances. Other than that, the application of the 

theory of generations on each subject connected the theoretical and practical one. 

SPD fits into the 3rd generation, STAN represents intergenerational case and Pirates 

obtained a new intergenerational category due to its specificity that has not been included 

in the existing theory. Tu sum up, the thesis‘ outcome says that examined political parties 

are different in many ways, such as structure of lists of candidates, campaign finance or 

main political appeals presented by the parties. There is only little chance of these parties 

cooperating according to the small number of common interests. The only consensus lies 

on agriculture, the environment, raising pensions and teachers' salaries. The research also 

found out that STAN is the most endangered party in the future due to their support 

mainly coming from smaller cities.  

There is not possible to conduct a complete analysis of the election because of the limited 

scope of the thesis, but all acquired data prove that new political parties really enriched 

the Czech political scene and at the same, it proposes a question about the future evolution 

of this trend. 
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Teze bakalářské práce 
 

Zdůvodnění výběru práce 

Bakalářská práce se bude zabývat volbami do Poslanecké sněmovny (PS) Parlamentu 

České republiky konaných v roce 2017. V tomto roce zaznamenalo úspěch hned devět 

kandidujících subjektů a volby se staly přelomovými, co se počtu úspěšných stran týče. 

Složení PS doplnily 3 subjekty, které poprvé uspěly ve volbách do PS a zařadily se mezi 

dosavadní strany, které již participovaly na rozhodováních na celostátní úrovni v 

předešlém volebním období. Z historie známe mnoho případů, kdy uspěly nové politické 

subjekty, avšak nikdy se nestalo, že by současně dosáhlo minimální hranice pro vstup do 

PS tolik subjektů, jako se tomu stalo v roce 2017. Nabízí se tak otázka, zda lze nalézt 

programové průniky úspěšných politických subjektů a jaká míra interakce mezi nimi 

může v praxi existovat. 

 

Předpokládaný cíl 

Práce bude rozdělena na dvě části, přičemž v první části budou představeny nové politické 

strany z pohledu teorie (Lucardie, 2000 a Sikk, 2012) a budou zde definovány termíny 

jako „nová politická strana“, se kterými práce bude operovat. Úvod druhé části bude 

věnován vývoji stranického systému v České republice s důrazem na nové politické 

strany, kterým je práce věnována. Každé období před volbami zaznamenává svůj 

dynamický vývoj a šance na úspěch jednotlivých politických subjektů se mohou změnit 

v průběhu pár dní, proto náplň druhé části bakalářské práce bude věnována období před 

volbami, kde se práce zaměří na zvolené lídry jednotlivých politických subjektů, jejich 

volební programy, způsob jakým byla vedena kampaň a z jakých zdrojů byla financována. 

V závěru této části budou porovnány hlavní apely politických subjektů, se kterými 

vstoupily na politický trh. Hlavní zdroj informací v této části poskytnou volební programy 

subjektů, zpravodajské články, vyjádření představitelů stran či data Českého statistického 

úřadu. Výstupem této práce bude zjištění, do jak velké míry jsou si subjekty podobné či 

odlišné a jaké faktory mohly být pro jejich volební úspěch určující. 
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Metodologie práce 

Práce bude pojata jako komparativní případová studie (Hendl, 2005) a stane se tak 

srovnávací analýzou nových politických stran v PS. Teoretická část práce bude věnována 

politickým stranám a bude zde vysvětleno slovní spojení „nová politická strana“ za níž 

budou označovány subjekty, které jsou poprvé od svého vzniku součástí PS a ačkoliv se 

některé ze subjektů označují ve veřejném prostoru za „hnutí“, tak v této práci budou 

vnímány jako politické strany, z důvodu právní úpravy České republiky, jenž nečiní 

rozdíly mezi politickým hnutím a politickou stranou.Práce se zaměří především na 

politické subjekty Starostové a nezávislí, Česká pirátská strana a Svoboda a přímá 

demokracie – Tomio Okamura, jako nositele dynamické proměny stranického systému. 

Zkoumaným obdobím bude doba před volbami, kdy jednotlivé subjekty soupeřily o 

přízeň voličů. Pozornost se tak nevyhne komparaci jejich volebních programů, způsobu 

vedení volebních kampaně a financování. Tyto zmiňované subjekty byly za předmět 

práce vybrány z důvodu jejich prvního působení na půdě PS. 

 

Základní charakteristika tématu 

Překvapující výsledek zaznamenaly volby do Parlamentu České republiky v roce 2017, 

po nichž v jeho dolní komoře usedlo dosud historicky nejvíce politických subjektů. Pro 

třetinu z těchto subjektů je to dokonce první zkušenost na celonárodní politické scéně. I 

přes to, že tyto subjekty uspěly v těchto volbách poprvé, už dříve byli někteří jejich 

členové součástí PS a disponují tak zkušenostmi s fungováním dolní komory z posledního 

volebního období. Jedná se zejména o subjekty Starostové a nezávislí a Svoboda a přímá 

demokracie – Tomio Okamura. V případě prvního zmíněného subjektu se tak stalo, když 

v předchozích volbách podpořili stranu TOP 09, která jim poskytla posty na své 

kandidátní listině. V souvislosti s druhým uvedeným příkladem stojí v pozadí spory v 

subjektu Úsvit přímé demokracie, po nichž stranu opustili Tomio Okamura a Radim Fiala, 

kteří založili nový politický subjekt Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura, se 

kterým se jim podařilo opět uspět. Pouze jediný ze subjektů, kterému se bude práce taktéž 

věnovat, se pokoušel o úspěch ve volbách do PS již v předešlém volebním období.  Česká 

pirátská strana v roce 2013 obdržela 2,66 % platných hlasů a zůstala s výsledkem pod 

minimální hranicí 5 % mimo PS. Tak široká roztříštěnost politických stran není v PS 

obvyklá a představuje výzvu pro bližší zkoumání. 
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Předpokládaná struktura práce 
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