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Anotace 

Česká strana sociálně demokratická je jedna ze čtyř politických stran, které soustavně v posledních 

30 letech zásadně ovlivňovaly celostátní, regionální i komunální českou politickou scénu a 

směřování České republiky. V roce 2010 ČSSD vyhrála volby do Poslanecké sněmovny a od roku 

2013 byla vládní stranou, potýkala se však v posledních letech se postupně zhoršujícími se 

výsledky ve volbách na všech úrovních a odlivem svých členů. Současně v českém mediálním 

prostoru v poslední době rezonovalo vnitrostranické napětí a možná frakcionalizace uvnitř strany. 

Tato bakalářská práce se zabývá právě tímto fenoménem a zkoumá, jakým způsobem byla ČSSD 

frakcionalizovaná, tedy vnitřně rozdělena na skupiny hájící specifický politický cíl nebo cíle, a co 

za utvářením takových skupin uvnitř strany stálo. Klíčovým je pro tento výzkum období od roku 

2010 do roku 2020. Práce je rozdělena na tři části. První část se věnuje použitým teoretickým 

konceptům a vybraným metodám zkoumání. Druhá část se zaměřuje na frakcionalizaci ČSSD od 

sametové revoluce, která již byla v odborné literatuře popsána, a následně sleduje vývoj sociální 

demokracie s ohledem na možné frakční tendence v daném období. Ukazuje tak klíčové momenty, 

které měly na formování vnitřních skupin vliv a popisuje okolnosti tohoto vývoje. Třetí a poslední 

část analyzuje frakcionalismus z pohledu vybrané teorie, tedy aplikuje danou teorii na zjištěné 

skutečnosti. 

Annotation 

The Czech Social Democratic Party (CSSD) is one of four political parties, which have been 

constantly forming national, regional, and communal political scene and direction of the Czech 

Republic for last 30 years. In 2010 CSSD won the election to the Chamber of Deputies of the 

Parliament of the Czech Republic and since 2013 it has been a government party. However, in last 

few years it has been facing the deterioration of results in elections at all levels and also leaving of 

members. Concurrently in the media the internal party tension and a possibility of factionalism 

could be seen. This bachelor thesis examines the phenomenon of factionalism, how CSSD has been 

factionalized and internally divided to groups with different political priorities, and why CSSD has 

been factionalised. The key period is set from 2010 to 2020. The research is divided to three parts. 

The first part is theoretical and contains applied theoretical concepts and research methods. The 

second part focuses on factionalism in CSSD since the Velvet revolution, which was already 

described in literature, and then reports the social democracy through the time. It shows the key 

moments of forming internal groups and their evolution and other circumastances about their 



 

 

 

creation and dissolution. The third and last part analyses factionalism from the perspective of the 

chosen theory, thus applies this theory to the findings of the author. 
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Úvod 

Česká strana sociálně demokratická je vedle Občanské demokratické strany, Křesťanské 

demokratické unie – České strany lidové a Komunistické strany Čech a Moravy jedna ze čtyř 

politických stran, které soustavně v posledních 30 letech zásadně ovlivňovaly celostátní, regionální 

i komunální českou politickou scénu a směřování České republiky. Je to také nejstarší fungující 

politická strana na českém území – v dubnu 2020 oslavila již 142 let od svého vzniku1 – a za dobu 

svojí existence si prošla dlouhým a složitým vývojem. V době, kdy je tato bakalářská práce 

zpracovávána, je ČSSD společně s hnutím ANO stranou vládní. Ovšem jako většina ostatních 

politických stran, ani ČSSD není názorově monolitický útvar.2 Tato práce se věnuje právě tomuto 

fenoménu – nejednotnosti, rozpolcenosti, rozdělení strany na frakce a jejím příčinám. 

V posledních dvaceti letech byla napsána řada publikací zabývající se Českou stranou 

sociálně demokratickou. Existují publikace pojednávající o historii sociální demokracie (například 

Politické strany, Malíř a Marek, 20043; nebo Dějiny českého a československého 

sociálnědemokratického hnutí4), či publikace zaměřující se na osobnosti Sociální demokracie 

(Průkopníci a pokračovatelé: osobnosti v dějinách české sociální demokracie 1878 – 2013, Tomeš, 

2013),5 či publikace o vývoji levice po Sametové revoluci (Levice v České republice a na Slovensku 

1989–2009, Bureš, Charvát, Just, 2010).6 Martin Polášek, Vilém Novotný, Michel Perottino a kol. 

pak vydali studii s názvem Mezi masovou a kartelovou stranou: Možnosti teorie při výkladu vývoje 

ČSSD a KSČM v letech 2000-2010.7 Nebo též byla napsána diplomová práce zabývající se 

stranickou soustavou (Stranická soustava ČSSD, Henzl, 2015)8 a organizační strukturou (ČSSD 

jako stratarchická strana, Touš, 2018)9 Samostatnou kapitolu literatury o sociální demokracii 

představuje memoárová literatura napsaná bývalými nebo i současnými představiteli strany – 

 
1 Stalo se tak v dubnu 1878 v Hostinci u Kaštanu v Břevnově u Prahy, kdy se jako autonomní organizace v 

rámci rakouské sociální demokracie ustavila Socialistická českoslovanská strana v Rakousku (Malíř, Marek a 

kol., 2005, s. 214). Do té doby fungovala jako národnostní frakce uvnitř rakouské sociální demokracie (ta 

vznikla o 4 roky dříve v dubnu 1874). Na 2. sjezdu v Českých Budějovicích o Vánocích roku 1893 přijala 

strana organizační řád a stvrdila tak svoji autonomii. Definitivně pak byla federalizace ustavena na 

celorakouském sjezdu v roce 1897, kdy vzniklo 6 rovnoprávných sociálně demokratických stran (Jiří Kořalka 

v Malíř, Marek a kol., 2005, s. 215) 
2 „It is well documented in the parties‘ literature that factionalism is a fact of life within most political 

parties.“ Harmel et al., 1995, s. 7 
3 Malíř a Marek, 2005 
4 Slavomír Klaban v Hrubec a Bárta, 2006  
5 Tomeš, 2013 
6 Bureš, Charvát, Just, 2010 
7 Polášek, Novotný, Perottino a kol, 2012 
8 Henzl, 2015 
9 Touš, 2018 
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například Vzestup a pád české sociální demokracie a Jak jsem se mýlil v politice od Miloše Zemana, 

nebo Můj život v politice obsahující soubor publikační činnosti Jiřího Paroubka. Avšak odborná 

literatura zejména v posledních pěti letech takřka chybí. Vědecká či diplomová práce zabývající se 

přímo frakcionalizací ČSSD světlo světa dosud nespatřila. 

Práce je rozdělena do tří částí: 1) metodologicko-teoretické části, kde jsou popsány 

teoretické koncepty a teorie, s nimiž jsem pracoval; 2) historicko-analytické části, kde je nejdříve 

shrnut vývoj po obnovení strany z hlediska přítomnosti frakcí a následně analyzována 

frakcionalizace ve zkoumaném období; 3) aplikace vybrané teorie, kde je výsledek analýzy 

vztáhnut k teorii. 
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1 Metodologicko-teoretický podklad práce 

 V této kapitole v prvé řadě definuji cíl výzkumu. Dále představím teorii frakcí, a nakonec 

vyberu a popíšu metody, jimiž budu danou otázku zkoumat 

1.1 Metodologie práce 

Tato práce je interpretativní případovou studií. K jejímu stručnému popisu využiji knihu 

Metodologie výzkumu politiky od Víta Beneše a Petra Druláka10. Podstatou této metodologie, a 

obecně případové studie, je příběh (jede i více případů), který je založený na specifických 

odborných pojmech (často jen jeden či dva pojmy) s jasně stanoveným obdobím, které zkoumá. 

Příběh je tak důležitým výstupem, který seznamuje s dosud systematicky nezachycenými politicky 

významnými událostmi a současně na tyto události aplikuje dané odborné pojmy. 

Často se tak ukáže, že současné definice daných pojmů či typologie jsou nedostatečné, a 

dochází pak k jejich přehodnocení či rozšíření. Studie tak vědecky obohacuje výsledky 

empirickými i teoretickými. Množství vědeckých prací spojených se zásadním posunem 

pojmového aparátu či typologií v sociálních vědách nesla znaky právě interpretativní případové 

studie, Beneš a Drulák uvádějí mimo jiné například Lijphartem zavedený pojem konsociační 

demokracie v jeho práci The Politics of Accommodation. Pluralism and Democracy in the 

Netherlands. 

Metodologie interpretativní případové studie neurčuje striktní, předem daný návod, jak 

výzkumem postupovat, především se tak opírá o základní standardy interpretativního výzkumu a 

vědeckou praxi. Jak Beneš a Drulák poukazují, každá taková vědecká práce je do jisté míry 

z hlediska metod a nástrojů výzkumu jedinečná. Interpretative case study tak má blízko k vědně-

filozofickému pragmatismu, který nabízí výzkumníkovi širokou metodologickou volnost.   

Interpretativní případová studie využívá především tři okruhy zdrojů – primární dokumenty 

zachycující zkoumané události (zpravodajství, projevy, prohlášení, chronologie atd.), rozhovory 

s účastníky a sekundární zdroje analyzující zkoumané události (především odborné články a 

knihy). Práce s příběhem a jednotlivými odbornými pojmy probíhá současně a analýza tak využívá 

metody abdukce, tedy kombinace induktivního dovozování a deduktivního vyvozování, z něhož 

interpretuje své závěry. 

 

 
10 Beneš a Drulák, 2019 
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1.2 Cíl výzkumu 

 Cílem výzkumu je analyzovat, jakým způsobem je Česká strana sociálně demokratická 

uvnitř rozdělená na frakce. Frakce lze triviálně definovat jako skupiny uvnitř větších uskupení, 

jejichž členové mají určitý společný cíl – například zastávání určité ideologie, prosazování politik 

nebo získání moci pro svou vůdčí osobnost. Předpoklad existence frakcí v ČSSD vychází z faktů, 

že 1) ČSSD již byla frakcionalizovaná v minulosti (viz níže), 2) sociálně demokratické strany jsou 

náchylné na vnitřní konflikty a frakcionalismus se objevuje v řadě sociálních demokracií po celé 

Evropě.11 

Aktuální (od 2019) Stanovy České strany sociálně demokratické ohledně možného vzniku 

a institucionálního zakotvení či případného zákazu frakcí uvnitř strany mlčí a omezují se jen na 

nevyčerpávající výčet existujících vnitrostranických zájmových hnutí a partnerských organizací.12 

Předchozí stanovy (2007–2019) pak navíc podmiňovaly vznik nových zájmových hnutí 

schválením ÚVV.13  

Výzkumná otázka zní: Jakým způsobem byla Česká strana sociálně demokratická 

frakcionalizovaná od začátku 6. volebního období Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky do začátku května roku 2020?  

Cílem této práce není zkoumání organizační struktury strany a výše zmíněných podřízených 

organizací a partnerských zájmových hnutí, jakými jsou Masarykova demokratická akademie 

(think-tank), Mladí sociální demokraté, Klub seniorů, hnutí Sociálně demokratické ženy, nebo 

zahraniční region ČSSD. Zároveň tato práce nemá ambici, ani není jejím cílem, jakkoliv navrhovat 

řešení případného rozkolu, či vytvářet hypotézy možného vývoje. 

1.3 Exit, Voice and Loyalty 

 Ještě před tím, než představím použité teorie, zmíním koncept Exit, Voice and Loyalty 

představený Albertem Hirschmannem ve stejnojmenném pojednání Exit, Voice, And Loyalty: 

Responses to Decline in Firms, Organizations, and States. Tento koncept popisuje základní 

 
11 Hine, 1982, s. 47 
12 Článek 21, bod 13): „V zahraničním regionu působí členové ČSSD – občané České republiky žijící 

v zahraničí“ a bod 14) „Zájmovými hnutími v rámci ČSSD jsou SDŽ, KS, popř. další zájmová hnutí, to vše 

až do doby, než zvolí vlastní spolkovou formu. ČSSD spolupracuje s MSD, Masarykovou demokratickou 

akademií (MDA) a Svazem dělnických tělovýchovných jednot ČR (SDTJČR).“ Stanovy České strany 

sociálně demokratické, 2019, str. 10, Česká strana sociálně demokratická [online]. 2019. Dostupné z: 

https://www.cssd.cz/data/files/registrovane-stanovy-19_1.pdf 
13 Stanovy samozřejmě v čase doznávaly změn, ne však ve sledované oblasti. Česká strana sociálně 

demokratická [online]. 2018a. Dostupné z: https://www.cssd.cz/data/files/stanovy-cssd-2018.pdf 

https://www.cssd.cz/data/files/registrovane-stanovy-19_1.pdf
https://www.cssd.cz/data/files/stanovy-cssd-2018.pdf
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možnosti, jak se „spotřebitel“ může vyrovnat se zhoršující se kvalitou „produktu“. Koncept je 

aplikovatelný na různé případy, kromě obchodu je to například zaměstnání, členství 

v organizacích, emigrace a politické situace, kam spadá i členství v politické straně. V tom 

posledním případě pak pojem „spotřebitele“ zaměníme za pojem „člena strany“ a zhoršující se 

kvalitu „produktu“ za z jejich pohledu změnu směřování strany, ať už ideologickou, personální, 

taktickou, či například lze zmínit pokles voličských preferecí. 

 Členové strany tak mají 3 možnosti odpovědi na zhoršující se kvalitu „produktu“ – 1) odejít 

ze strany (exit), 2) vznést protestní hlas (voice), nebo 3) v případě, že odchod pro daného člena 

není z jakéhokoliv důvodu myslitelný a ke zlepšení zhoršeného „produktu“ neexistuje dostatečná 

síla, být nadále loajální (loyalty). Volba mezi exit a voice pak závisí na tom, která z těchto možností 

bude vyžadovat menší náklady a poskytovat větší benefity. 

1.4 Teorie frakcí 

V následující kapitole představím teoretický základ této práce. V první fázi výzkumu jsem 

pracoval s teorií frakcí Francoise Boucekové, kterou představil ve své práci s názvem Rethinking 

Factionalism: Typologies, Intra-Party Dynamics and Three Faces of Factionalism, kterou zde 

stručně shrnu. Z důvodů, které jsou popsané na konci teorie frakcí Francoise Boucekové, jsem ale 

tuto teorii opustil a dále pracoval s teorií koherence Kennetha Jandy. Její představení následuje 

v další podkapitole 

1.4.1 Teorie frakcí podle Francoise Boucekové 

Francoise Bouceková vychází z definice frakce, kterou představil Zariski14 (stejně tak i 

Janda, viz níže). Bouceková pohlíží na frakce jako na skupiny uvnitř větších skupin – v jeho práci 

to představuje politické strany, ale také politická hnutí, občanské iniciativy, mezinárodní 

organizace, atd. Sama Bouceková definuje frakcionalismus jako „rozdělení politické strany (nebo 

jiné organizace a skupiny) do menších skupin, které jsou více či méně institucionalizované a 

zapojují se do kolektivních akcí za účelem dosažení konkrétních cílů svých členů.“15 Poukazuje, 

že zájmy frakcí se mohou lišit od zájmů strany a mohou se za určitých okolností měnit (např. změna 

leadera, nové agendy, nové strany, atd.).  

Bouceková tvrdí, že „frakcionalizace může nabývat rozdílných podob, v různých stranách 

a různém čase“ a na základě případových studií frakcionalizovaných stran v zavedených 

 
14 Zariski, 1960, s. 33 
15 Bouceková, 2009, s. 468 
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demokraciích v Itálii, Kanadě, Francii a Japonsku stanovil 3 hlavní typy „tváří“ frakcí uvnitř stran 

– spolupracující, soutěživý a degenerativní. Hlavním zkoumaným případem jsou italští křesťanští 

demokraté, kteří si prošli všemi třemi typy. 

Ve spolupracujícím modelu frakcionalizace, který obvykle vzniká buď při ustavování 

strany, případně po změně režimu, jsou jednotlivé frakce schopny díky vzájemné spolupráci účinně 

diverzifikovat a rozšiřovat své požadavky a cíle, kterými se jim daří oslovovat různé sociální 

skupiny, potenciální voliče a členy strany. Jsou tak schopny hrát pozitivní roli v integraci strany. 

Kooperativní forma dokáže zmírňovat politický extremismus uvnitř uskupení a posouvat pozici 

leaderů do ideologického středu. Charakteristickým znakem tohoto typu je fúze názorových 

rozporů. 

Soutěživý typ frakcionalizace, který může nastat po fázi formování uskupení, je často 

výsledkem vnitřních hluboce zakořeněných neshod, které jsou těžce ideologicky slučitelné. Můžou 

se ale objevit i zcela nová témata, která vnesou rozkol do (i dlouho) existujících stran (Boucek 

zmiňuje například otázku evropské integrace). Na rozdíl od předchozího typu, pro soutěživý model 

je charakteristickým znakem fragmentace a rozkol. Jistou míru soutěživosti Bouceková nezbytně 

nepokládá za špatnou, naopak říká, že „Evidence suggests that competitive factionalism can 

improve party performance, policy-making and intra-party democracy.“16 Je ale nutné podle něj 

tento stav držet pod kontrolou (ať už dobrým vedením strany, tak i vnitřními mechanismy brzd a 

protivah). Silně polarizovaná strana a rozdílné cíle a preference jednotlivých frakcí totiž mají za 

následek uvolňování vnitřních vazeb a nárůst odstředivých tendencí uvnitř strany. Navíc takový 

stav ztěžuje vedení, rozhodování uvnitř strany a prosazování politik strany.  

Nezvládnutí řízení strany může vyústit v degenerativní typ frakcionalizace. Bouceková to 

spojuje s přidělováním oficiálního statusu frakcím jako legitimních jednotek reprezentace a 

rozhodování uvnitř strany. Příliš mnoho frakcí sledující spíše vlastní zájmy a přílišná fragmentace 

moci může vést k transformaci frakcí do role ‚veto players‘. Tento stav pak vede k patovým 

situacím a nestabilitě ve vedení (potenciálně ve vládách). Degenerativní frakcionalismus může 

následně vést až k rozpadu strany. 

Zásadním problémem u této teorie je její přílišná obecnost – teorie Boucekové nemá 

schopnost dostatečně vysvětlovat důvody vzniku jednotlivých frakcí. Autor normativně stanovuje, 

jak situace vypadá a pouze ji dokumentuje na několika vybraných případech. Její operacionalizace 

 
16 Bouceková, 2009, s. 476 
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a následná aplikace zkoumaného případu je velmi obtížně proveditelná. Tato teorie se tedy ukázala 

jako nevyhovující a teoretický základ této práce tvoří níže popsaná teorie koherence Kennetha 

Jandy.  Ta je na rozdíl od předchozí zmíněné praktičtější. Její autor provedl rozsáhlé měření a 

analýzu více než 150 stran po celém světě. 

1.4.2 Teorie koherence Kennetha Jandy 

Teoretický podklad pro tuto práci tvoří teorie frakcí dle Kennetha Jandy. Ten se svým 

týmem v projektu s názvem Political Parties: A Cross-National Survey17 provedl rozsáhlou 

analýzu fungování (vzniku, cílů, rolí a dalších charakteristik) 158 stran v 53 státech napříč 

kontinenty mezi lety 1950 až 196218. V 11. kapitole se Janda věnuje vnitřní soudržnosti stran.  

Klíčový je pro tuto kapitolu koncept koherence (při pohledu z ”druhé” strany Boucekové 

koncept frakcionalizace), který Janda definuje jako „stupeň soudržnosti v postojích a chování členů 

strany“.19 Navazuje tak na Huntingtona20, který koncept koherence představil a navrhl postupy 

jejího měření.  

Janda pro svou práci využil definici frakce, kterou představil Zariski: „We might define a 

faction as any intra-party combination, clique, or grouping whose members share a sense of 

common identity and common purpose and are organized to act collectively – as a distinct bloc 

within the party – to achieve their goals. These goals may include any, several, or all of the 

following: patronage (control of party and government office by members of the faction), the 

fulfilment of local, regional, or group interests, influence on party strategy, influence on party and 

governmental policy, and the promotion of a discrete set of values to which members of the faction 

subscribe.“21 Zariski dále ve své práci stanovuje kritérium délky trvání frakce. Minimální trvání by 

mělo dosáhnout „alespoň několika měsíců“22, čímž se z výzkumu odstraní „pomíjivé frakce“.  

Koherence stran je měřena podle 6 kritérií – mírou legislativní koheze, přítomností 

ideologického frakcionalismu, tematického frakcionalismu, vůdcovského frakcionalismu, 

strategicko-taktického frakcionalismu a posledním kritériem je přítomnost provádění stranických 

čistek. Janda tedy stanovil 2 všeobecné indikátory frakcionalismu (míru shody při hlasování a 

přítomnost čistek) a 4 druhy podnětů, na základě kterých frakce vznikají (ideologie, stranické téma, 

 
17 Janda, 1980 
18 Janda, 1980, s. 3 
19 Janda, 1980, s. 118 
20 Huntington, 1965, s. 405 
21 Zariski, 1960, s. 33 
22 Zariski, 1960, s. 37 



 

 

10 

 

leadership, strategie).  

1.4.2.1 Legislativní koheze 

Podle Jandy jsou zákonodárné sbory, v tomto případě Poslanecká sněmovna Parlamentu 

České republiky, jedny z hlavních oblastí, kde lze získat obraz o soudržnosti strany, a to pomocí 

výpočtu indexu koheze (tzv. Rice index, podle Stuarta A. Rice) při hlasování. Jednotnost při 

hlasování je základní a jasně počitatelný ukazatel soudržnosti strany – strany soudržnější by měly 

vykazovat jednotnější výsledky hlasování a strany méně soudržné by měly vykazovat méně 

jednotné výsledky hlasování. Proměnná byla operacionalizována vztahem: 

Index of Cohesion = Rice index = 
|Y - N | 

|Y + N| 
= | %Y - %N | 

   

kde Y (Yes) je počet hlasů pro návrh a N (No) je počet hlasů proti návrhu. Jde tedy o absolutní 

hodnotu rozdílu mezi počtem hlasů pro a počtem hlasů proti návrhu dělený absolutní hodnotou 

součtu hlasů pro a hlasů proti návrhu. Výsledkem pak je číslo v intervalu od 0 do 1. Pokud tedy 

bude hlasovat 20 zákonodárců pro a 0 proti návrhu, bude výsledná hodnota Rice indexu 1, pokud 

bude hlasovat 10 zákonodárců pro a 10 proti, bude výsledná hodnota Rice indexu 0. Podle hodnoty 

tohoto indexu byla stanovena míra koheze podle tabulky níže: 

 

Problém použití výše zmíněného vzorce spočívá v tom, že vzorec nepočítá s variantou hlasování 

„zdržel se”. Modifikaci vzorce představil Simon Hix ve své práci Power to the Parties: Cohesion 

and Competition in the European Parliament, 1979–2001.23 Hix uvádí, že Rice index nezohledňuje 

situaci, kdy se skupina zákonodárců uchyluje k hlasování „zdržel se” strategicky, a uvádí příklad: 

pokud 10 zákonodárců hlasuje pro návrh, 10 zákonodárců hlasuje proti návrhu a 100 se zdrží, Rice 

index bude nabývat hodnoty 0, tedy zcela rozdělenou skupinu zákonodárců, zatímco Agreement 

index vykáže hodnotu 0,75, tedy výsledek znamenající poměrně kohezivní skupinu. Jím 

 
23 Hix, 2005, s. 215 
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představený Agreement index má následující vzorec:  

Agreement index = 
max{Y, N, A} - 0,5[(Y + N + A) - max{Y, N, A}] 

(Y + N + A) 
 

 

kde Y (Yes) je počet hlasů pro návrh N (No) je počet hlasů proti návrhu a A (Abstain) je počet 

hlasů „zdržel se”. To znamená rozdíl mezi největší hodnotou hlasování a polovinou rozdílu všech 

hlasování a největší hodnotou hlasování dělený součtem všech hlasování. Výsledkem je stejně jako 

u Rice indexu číslo v intervalu od 0 do 1. Hodnota indexu 0 nastane tehdy, pokud budou mít 

všechny tři varianty hlasování stejný počet hlasů. Nutno podotknout, že ani Rice index, ani na něj 

navazující Agreement index nejsou metodami váženými, tudíž všechna hlasování mají stejnou 

váhu. 

Janda na závěr dodává, že některé studie naznačují, že určitý vliv na jednotnost hlasování 

má politický systém země – prezidentský, parlamentní, hybridní24, a dále pak ty případy, kde byla 

tvorba legislativy v monopolním držení jedné strany a kde parlament nepředstavoval pole pro 

vnitrostranický konflikt. 

1.4.2.2 Ideologický frakcionalismus 

Ideologický frakcionalismus Janda definuje jako rozdílné vnímání celkové filozofie strany. 

Ideologický frakcionalismus může být obzvláště obtížné oddělit od frakcionalismu tematického, 

jehož podstatou je rozdílný názor na jednotlivé politiky strany. Jako příklad ideologického 

frakcionalismu Janda uvádí členy demokratické strany v Kongresu USA zvolenými v jižních 

státech, naproti tomu spor o zapojení ve válce ve Vietnamu řadí k frakcionalismu tematickému. 

1.4.2.3 Tematický frakcionalismus 

 Tematický frakcionalismus je založen na rozdílném názoru na jedno či více dílčích témat 

politiky. Jak již bylo řečeno výše, ideologický frakcionalismus se tak liší tím, že se soustředí na 

celkovou filozofii strany. K odlišení pouze přechodných rozdělení strany od frakcionalizace na 

jisté téma Janda zavádí podmínku trvání těchto sporů alespoň po dobu jednoho roku. 

1.4.2.4 Vůdcovský frakcionalismus 

 Podstatou vůdcovského frakcionalismu jsou rozdílné osobní sympatie, respektive antipatie 

k jednotlivým vůdcům strany. Klíčový je tedy osobnostní aspekt tzv. charismatického vůdcovství. 

Tento frakcionalismus může doprovázet i v jisté míře frakcionalismus ideologický i tematický (ty 

 
24 Janda, 1980, s. 118 
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však i v tomto případě zůstávají předmětem první a druhé proměnné). 

1.4.2.5 Strategicko-taktický frakcionalismus 

O Strategicko-taktickém frakcionalismu mluvíme v případě, kdy ve straně vznikne rozkol 

ohledně celkové strategie k dosahování politických cílů, či na dílčích taktických úkonech. 

 

Tato čtyři kritéria popisující důvod vzniku frakce byla operacionalizována každá svojí 

sedmibodovou škálou (od 0 do 6, kde nula znamená nulovou hypotézu) a přidány dílčí podmínky. 

Podle Jandy jsou frakce více či méně rozpoznatelné, což závisí na tom, do jaké míry je frakce 

formalizovaná – do jaké míry je samotná frakce přiznaná, zda je identifikovatelné členství, zda má 

frakce nějakou organizační strukturu, organizační zázemí a tím i určitou nezávislost. Dále je pak 

důležitá velikost frakce, absolutní i relativní k počtu členů – menší frakce jsou oproti velkým 

považovány za méně nebezpečné. Daný frakcionalismus pak může přerůst buď v oddělení frakce 

či rozdělení strany, popřípadě může vyústit ve stranickou čistku (viz níže). Všechny 4 stupnice si 

až na formulační nuance odpovídají, proto je lze pro zjednodušení sloučit v jednu společnou. Čím 

vyšší bodování na škále, tím větší frakcionalizace uvnitř strany. 

 

0. Podnět25 frakcionalizace není předmětem diskuse a nesouhlasu mezi stranickými 

funkcionáři a členy strany. 

1. Podnět frakcionalizace je předmětem diskuse a nesouhlasu mezi stranickými funkcionáři, 

ale míra není dostačující pro vznik frakcí. 

2. Podnět frakcionalizace je předmětem diskuse a nesouhlasu, jsou přítomny tendence ke 

vzniku frakcí, ale frakce nejsou jasně odlišeny ve smyslu označených skupin s identifikovatelným 

členstvím. 

3. Podnět frakcionalizace vytváří malé frakce uvnitř strany (definováno jako méně než 25 

% členské základny), ovšem bez vlastní formální organizace. 

4. Podnět frakcionalizace vytváří malé frakce uvnitř strany (definováno jako méně než 25 

% členské základny) s určitou formální organizací nebo potenciálem pro rozdělení strany. 

5. Podnět frakcionalizace vytváří velké frakce uvnitř strany (definováno jako více než 25 

 
25 Ideologický, tematický, vůdcovský, strategicko-taktický 
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% členské základny), ovšem bez vlastní formální organizace. 

6. Podnět frakcionalizace vytváří velké frakce uvnitř strany (definováno jako více než 25 

% členské základny) s určitou formální organizací nebo potenciálem pro rozdělení strany.26 

1.4.2.6 Čistky 

Pro tuto práci je použita definice čistky od Rigbyho, se kterou pracuje i Janda: Čistka je 

vyloučení jednotlivců nebo skupiny členů strany, jejichž jednání pokládá vedení strany za 

nepřátelské nebo nepřijatelné vůči straně.27 Janda ve své práci stanovil minimální hranice 

vyloučených členů, aby bylo možné tuto akci definovat jako čistku. Minoritní čistku definuje 

vyloučením alespoň 10 % členské základny nebo 25 % vedení strany, majoritní čistku pak alespoň 

25 % členské základny nebo 33 % vedení strany. Nezahrnuje tedy případy, kdy bylo vyloučeno 

příliš malé množství členů. Janda ve své práci nijak nezdůvodňuje výběr zrovna těchto hranic, 

navíc v prostředí české politiky jsou tyto hranice prakticky neaplikovatelné. Jedním důvodem je 

kontext komunistické minulosti – vylučování ze strany má velmi negativní konotaci. Dalším 

důvodem je malý počet členů stran, a to jak absolutně, tak relativně k počtu populace ve srovnání 

s jinými evropskými zeměmi. 10 % vyloučených členů nebo čtvrtina leadershipu se v zásadě jeví 

jako rozpad strany. V případě potřeby nedává smysl vylučovat řadové členy, ale spíše jednotlivce 

z řad leadershipu. Zmíněné hranice je tedy nutné pro tuto práci revidovat, a to následovně. Za 

minoritní čistku budu považovat takovou, při které došlo k vyloučení alespoň 5 % členské základny 

(v případě ČSSD by to v současné době znamenalo 657 z 13 134 členů28) nebo 7,5 % leadershipu, 

majoritní pak takovou, při které bylo vyloučeno alespoň 10 % členů strany nebo 15 % vedení. 

 Přítomnost provádění čistek se jeví jako jasný znak nejednotnosti strany. Klíčový je však 

výsledek – pokud strana přijde o členy podle výše zmíněné definice, logicky to pak vede k větší 

jednotě strany. 

 

 Podle Jandy tedy může stranická frakcionalizace vyústit v krajním případě buď v rozdělení 

strany, nebo v čistku. V obou případech ale původní strana přichází o členy, sympatizanty. Rozdíl 

mezi oběma krajními situacemi je ten, že odchod člena strany při rozdělení je dobrovolný, odchod 

ze strany z důvodu vyloučení – čistky, je nedobrovolný.  

 V polistopadové historii najdeme několik událostí, při kterých některá ze stran přišla o velké 

 
26 Janda, 1980, str. 120 
27 Rigby, 1964, s. 566 
28 Údaj získaný od ČSSD platný ke konci roku 2019.  
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množství členů. V případě odtržení Unie svobody v roce 1998 přišla ODS o cca 20 % členů, 30 ze 

69 poslanců a 3 senátory.29 30 Šlo však o dobrovolný odchod, nikoli o čistku. 

 Dalším případem je odchod části členů z KDU-ČSL a založené nové strany TOP 09. O tom, 

kolik členů KDU-ČSL přešlo k TOP 09, jsou k dispozici pouze informace z evidence TOP 09, 

které hovoří o 269 členech, mezi nimi i vlivní straníci.31 32 Tehdejší předseda lidovců Cyril 

Svoboda komentoval situaci pro Hospodářské noviny slovy „Kdo chce odejít, ať odejde. My ale 

nikoho nevyháníme.”33 Ani v tomto případě nešlo o čistku. 

 Posledním případem, který zmíním, je vylučování členů KSČ krátce po listopadových 

událostech roku 1989. Už v prosinci 1989 strana vyloučila Miloše Jakeše, Miroslava Štěpána a 

Vasila Bilaka, následovali i Gustav Husák, Alois Indra, Antonína Kapka, Josef Lenárt, Lubomír 

Štrougal a další.34 35 Značný počet členů odcházel i z vlastní iniciativy. 

Nevýhodou této teorie je, jak přiznává sám Janda a zmiňuje ji i Bouceková, že jednotlivé 

proměnné nejsou stoprocentně oddělené, ale naopak interaktivní. Původ frakcionalizace tak není 

nutně pouze jeden, ale může to být kombinace vícera z nich.36 

1.5 Sběr dat 

Jak jsem již popsal výše, interpretativní případová studie využívá především tři okruhy 

zdrojů – primární dokumenty zachycující zkoumané události (zpravodajství, projevy, prohlášení, 

chronologie atd.), rozhovory s účastníky a sekundární zdroje analyzující zkoumané události 

(především odborné články a knihy) – a nejinak tomu bude i v této práci. Jedná se tedy o takzvanou 

triangulaci – metodu, kterou rozvedl Norman Denzin ve své práci The Research Act: A Theoretical 

Introduction to Sociological Methods37. Stručnou definici můžeme najít také například 

 
29 Cabada a Šanc, 2005, s. 198 
30 ODS.cz [online], 2020. Dostupné z: https://www.ods.cz/o-nas/historie 
31 Kdu.cz [online]. 2018. Dostupné z: https://www.kdu.cz/o-nas/historie 
32 Aktuálně.cz [online]. 2009a. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/kdu-csl-se-drobi-

vlivni-lidovci-odchazeji-za-kalouskem/r~i:article:639483/ 
33 Ihned.cz [online]. 2009. Dostupné z:  

https://domaci.ihned.cz/c1-37387730-kalouskova-top09-uz-pretahla-sedm-top-lidovcu-svoboda-se-snazi-

udrzet-moc 
34 IRozhlas.cz [online]. 2015. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/veda-technologie_historie/pred-25-lety-

ksc-vyloucila-husaka-a-dalsi-funkcionare-povest-si-tim-

nevylepsila_201502180455_kbrezovska?fbclid=IwAR3K4sPO5p-

TalGlszoeDIJhuyCoDIwm6yhi6yo5Mo7M8WMCHnlTxnGnOac 
35 Macháček, 2017, s. 512 
36 „The main problem with operationalizing factionalism by identifying different features and forms of 

subparty groups is that many of the selected variables turn out to be interactive rather than separate, as 

acknowledged by ICPP researchers and by Sartori.“ Bouceková, 2009, s. 465 
37 Denzin, 1978, s. 291 

https://www.ods.cz/o-nas/historie
https://www.ods.cz/o-nas/historie
https://www.kdu.cz/o-nas/historie
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/kdu-csl-se-drobi-vlivni-lidovci-odchazeji-za-kalouskem/r~i:article:639483/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/kdu-csl-se-drobi-vlivni-lidovci-odchazeji-za-kalouskem/r~i:article:639483/
https://domaci.ihned.cz/c1-37387730-kalouskova-top09-uz-pretahla-sedm-top-lidovcu-svoboda-se-snazi-udrzet-moc
https://domaci.ihned.cz/c1-37387730-kalouskova-top09-uz-pretahla-sedm-top-lidovcu-svoboda-se-snazi-udrzet-moc
https://www.irozhlas.cz/veda-technologie_historie/pred-25-lety-ksc-vyloucila-husaka-a-dalsi-funkcionare-povest-si-tim-nevylepsila_201502180455_kbrezovska?fbclid=IwAR3K4sPO5p-TalGlszoeDIJhuyCoDIwm6yhi6yo5Mo7M8WMCHnlTxnGnOac
https://www.irozhlas.cz/veda-technologie_historie/pred-25-lety-ksc-vyloucila-husaka-a-dalsi-funkcionare-povest-si-tim-nevylepsila_201502180455_kbrezovska?fbclid=IwAR3K4sPO5p-TalGlszoeDIJhuyCoDIwm6yhi6yo5Mo7M8WMCHnlTxnGnOac
https://www.irozhlas.cz/veda-technologie_historie/pred-25-lety-ksc-vyloucila-husaka-a-dalsi-funkcionare-povest-si-tim-nevylepsila_201502180455_kbrezovska?fbclid=IwAR3K4sPO5p-TalGlszoeDIJhuyCoDIwm6yhi6yo5Mo7M8WMCHnlTxnGnOac
https://www.irozhlas.cz/veda-technologie_historie/pred-25-lety-ksc-vyloucila-husaka-a-dalsi-funkcionare-povest-si-tim-nevylepsila_201502180455_kbrezovska?fbclid=IwAR3K4sPO5p-TalGlszoeDIJhuyCoDIwm6yhi6yo5Mo7M8WMCHnlTxnGnOac
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v Drulákovi: „Triangulace se týká zahrnutí alternativních zdrojů dat či alternativních metod 

interpretace týchž dat, které se týkají zkoumané otázky a které mohou potvrdit či vyvrátit výsledky 

dosažené na základě původních dat původními metodami.38 Triangulace je metodou kontroly, při 

které jsou fakta ověřována z různých na sobě nezávislých zdrojů, jako například z publikovaných 

a psaných dokumentů, osobních diskusí či rozhovorů s různými osobami.39“ Či je možné definici 

najít i v Hendlovi: „Pod pojmem triangulace se rozumí kombinace různých metod, různých 

výzkumníků, různých zkoumaných skupin nebo osob, různých lokálních a časových okolností a 

teoretických perspektiv, jež se uplatňují při zkoumání určitého jevu.“40 Zdroje v této práci tedy 

tvoří 1) primární dokumenty – zpravodajství, mediální výstupy, a projevy (zejména na stranických 

sjezdech) představitelů ČSSD, 2) polostrukturované rozhovory s aktéry přímo zapojenými do 

chodu strany, a to ať v současnosti, nebo v nedávné minulosti, a 3) odborná literatura. Jedním ze 

zdrojů pak měl být archiv ČSSD, ale bohužel podle vyjádření na stranických internetových 

stránkách „novodobé archiválie z činnosti vedení strany, s dobou vzniku po roce 1990 (…) až na 

výjimky (např. propagační a volební tiskoviny, sjezdové protokoly apod.) nejsou veřejnosti 

přístupné.“41 

Jak již bylo napsáno výše, důležitou část zdrojů tvoří polostrukturované rozhovory 

doplněné prvkem narativního rozhovoru (biografická část rozhovoru). Polostrukturovaný rozhovor 

leží někde mezi strukturovaným a neformálním rozhovorem. Vyznačuje se tím, že je méně striktní 

a více osobní než strukturovaný a zároveň systematičtější a formálnější než neformální či narativní 

rozhovor. Má předem dané okruhy témat a otázek, tazatel ovšem může měnit jejich pořadí, či 

dokonce otázky vyřadit nebo přidat42. „Polostrukturovaná varianta interview v zásadě kombinuje 

výhody a minimalizuje nevýhody obou krajních forem rozhovoru.“43 Informace o vedení interview 

mi poskytla publikace Kapitoly metodologie sociálních výzkumů, napsaná Jiřím Reichlem. Další 

informace pak lze najít v Bergovi a jeho publikaci Qualitative research methods for the social 

 
38 Drulák, 2005, s. 26 
39 Drulák, 2005, s. 160 
40 Hendl, 2016, s. 151 
41 Česká strana sociálně demokratická [online]. 2020a. Dostupné z: 

https://www.cssd.cz/aktualne/aktuality/archiv-cssd/ 
42 „Located somewhere between the extremes of completely standardized and 

completely unstandardized interviewing structures is the semistandardized 

interview. This type of interview involves the implementation of a number of 

predetermined questions and/or special topics. These questions are typically 

asked of each interviewee in a systematic and consistent order, but the interviewers 

are allowed freedom to digress; that is, the interviewers are permitted 

(in fact expected) to probe far beyond the answers to their prepared and 

standardized questions.“ (Berg, 2001, s. 70) 
43 Reichel, 2009, s. 112 
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sciences v kapitole A Dramaturgical Interviewing44, nebo též v článku Asking questions: 

Techniques for semistructured interviews od Beth L. Leechové45. 

Rozhovory proběhly v rozmězí od 8. března do 7. května 2019. Všechny rozhovory měly 

na začátku danou kostru, která je popsána níže a jíž jsem se v zásadě držel, avšak – dle výše 

zmíněné charakteristiky polostrukturovaného rozhovoru – s možností v průběhu interview učinit 

úkrok stranou – doptávat se, zaměřit se na jeden díl tématu – a reagovat tak na respondentovu řeč. 

Tato volnější forma rozhovoru mi umožňuje analyzovat kromě obsahu sdělení i způsob a formu 

řeči, myšlenkové pochody a asociace. Narativní část (Hendlova definice narativního rozhovoru zní: 

„Při narativním rozhovoru není subjekt konfrontován se standardizovanými otázkami, nýbrž je 

povzbuzován ke zcela volnému vyprávění. Používá se zejména v biografickém výzkumu. Vychází 

z předpokladu, že existují subjektivní významové struktury o určitých událostech, které se vyjeví 

při volném vyprávění, a naopak neprojeví při cíleném dotazování.“)46 přichází ke slovu na samém 

začátku interview, kdy každý respondent měl mluvit, o svém životě v politice.  

Všichni respondenti svolili s nahráváním rozhovoru, ty jsou tedy součástí práce jako 

příloha. Doslovné přepisy rozhovorů nejsou z důvodu enormní časové i technické náročnosti 

součástí této práce. V textu pak bude z těchto rozhovorů citováno. Někteří kontaktovaní zástupci 

strany, kteří nepřistoupili na osobní rozhovor, ať už z jakýchkoliv důvodů, mi nabízeli jako 

alternativu rozhovor elektronický písemný. Tuto variantu jsem zejména z důvodu nemožnosti klást 

doplňující otázky odmítl.  

Pro aplikaci případu v kapitole legislativní koheze za období od začátku 6. volebního 

období do 6. května 2020 jsou využita otevřená data Poslanecké sněmovny o jednotlivých 

hlasování za každé volební období a o zařazení poslanců do poslaneckých klubů. 

1.5.1 Způsob výběru respondentů 

Oslovovaní zástupci byli vybíráni přednostně z řad vyšších funkcionářů strany – tedy 

poslanci, senátoři a hejtmani, kteří zpravidla strávili v nejvyšší politice poměrně velkou část své 

profesní kariéry. Zároveň byli dotazovaní záměrně vybírání podle mnou předpokládaného 

názorového ukotvení v rámci strany, jinými slovy ti, u kterých byla větší pravděpodobnost 

příslušnosti k určité frakci. Na počátku výzkumu existovala významná obava, že oslovení zástupci 

ČSSD nebudou nakloněni dávat rozhovor studentovi, ať už z časových důvodů nebo z důvodu 

 
44 Berg, 2001, s. 66-110 
45 Leech, 2002, s. 665-668 
46 Hendl, 2016, s. 180 
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potenciálně nepříjemného tématu frakcionalizace jejich strany. Tyto obavy se naštěstí nenaplnily, 

a naopak většina z kontaktovaných zástupců strany byla ochotna poskytnout rozhovor, v některých 

případech i v nadstandartních délkách. V průběhu času, kdy respondenti nad očekávání přibývali, 

podařilo se dosáhnout (předem nezamýšlené) určité diferenciace na základě regionů, ze kterého 

respondenti pocházejí, respektive ve kterém byli zvoleni do funkce. Konkrétně to znamená, že se 

podařilo získat respondenty z hlavního města Prahy, Středočeského kraje, Královéhradeckého 

kraje, Pardubického kraje, Ústeckého kraje, Jihočeského kraje a Jihomoravského kraje. 

Kontakt respondentů proběhl osobně zejména na sjezdu strany konaném 1. a 2. března 2019 

v Hradci Králové. Další vlna získávání respondentů pak proběhla během mé stáže v Poslanecké 

sněmovně. Zároveň jsem při získávání kontaktů hned od prvních rozhovorů využíval metody 

sněhové koule – tedy získávání kontaktů a následně respondentů z cílové skupiny, ke kterým mě 

dovedli respondenti původní47.  

Rozhovor pro tento výzkum mi poskytl předseda České strany sociálně demokratické Jan 

Hamáček, bývalí předsedové strany Vladimír Špidla a Jiří Paroubek, místopředseda Senátu Milan 

Štěch, předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka, poslanec Jaroslav Foldyna, hejtman 

Pardubického kraje Martin Netolický, europoslanec Miroslav Poche, 1. místopředseda 

Masarykovy demokratické akademie a politolog Lukáš Jelínek, bývalá poslankyně Vladimíra 

Lesenská, bývalí poslanci Zdeněk Škromach a Jiří Zimola. 

1.5.2 Sestavení rozhovoru 

Rozhovory byly původně koncipovány přibližně na 30 až 60 minut, a to zejména z důvodu 

předpokladu, že více času nebudou chtít respondenti poskytnout. Rozhovor s většinou z nich ale 

nakonec trval přes hodinu, v některých případech i přes hodinu a půl.  

Rozhovor byl rozdělen na 3 části. Jak již bylo napsáno při definování výzkumných metod, 

začátek každého interview byl spíše narativního charakteru. Dotazovaný byl vyzván, aby hovořil 

o své politické kariéře a motivech vstupu do veřejného života. Následně byl jen korigován, aby 

neodbíhal od tématu, případně byly upřesňovány informace z veřejných zdrojů. Biografie 

jednotlivých respondentů, která není sama o sobě klíčová pro tento výzkum, byla do rozhovorů 

zařazena z několika důvodů. Prvním důvodem je již zmíněná kontrola informací z veřejných zdrojů 

o jejich osobách. Druhým důvodem je jedinečná osobnost a jedinečný případ politického života 

každého respondenta, který se do té pozice, ve které s ním byl dělán rozhovor, dostal určitým 

 
47 Disman, 2011, s. 114 
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způsobem. Jinými slovy pro výzkum je důležitá i samotná osobnost respondenta. Třetím důvodem, 

je, že někteří dotazovaní přistupovali na začátku k interview zdrženlivě, cílem tedy bylo prolomení 

ledů a navození komfortní atmosféry. 

Po této úvodní části jsem volně přešel k hlavnímu tématu rozhovoru. Zvolil jsem přístup 

přímých otázek. Základní sada otázek byla sestavena následovně: Je strana jednotná? Existují 

uvnitř ČSSD nějaké frakce? Jak se tyto frakce projevují? Jak jsou jednotlivé skupiny silné, kdo je 

tvoří? Jak dlouho již existují? Jaký byl důvod jejich vzniku? Kam by se sám respondent zařadil? 

Kam by zařadil některé své spolustraníky? Jaká byla strana za jednotlivých předsedů? Jak se strana 

změnila za dobu respondentovy účasti? Jaký vliv měl v minulosti/má nyní prezident Miloš Zeman? 

Frakcionalizace do budoucna a možné štěpení strany? 

2 Historicko-analytická část 

Jak již bylo zběžně zmíněno výše, Česká strana sociálně demokratická již byla 

frakcionalizovaná v minulosti, což již bylo dokumentováno v odborné literatuře. Následující 

kapitola začíná deskripcí vývoje ČSSD z pohledu frakčních tendencí od obnovení strany po 

Sametové revoluci. Volně a zároveň chronologicky na ni pak navazuje analytická část zaměřující 

se na zkoumané období. 

2.1.1 Obnovení strany a první svobodné volby 

Česká strana sociálně demokratická byla po únoru 1948 (na rozdíl například od lidovců) 

zakázána a byla tedy nucena fungovat pouze v exilu.48 Jak již bylo zmíněno na začátku, Česká 

strana sociálně demokratická byla frakcionalizovaná již v minulosti. Už od začátku činnosti exilové 

sociální demokracie v květnu 1948 docházelo mezi jejími členy k rozporům v určitých otázkách. 

Vedle čistě osobních sporů hrál roli konflikt ohledně názoru na poválečný odsun Němců, který 

rezonoval až do 90. let. Již v roce 1968 proběhl pokus o obnovu strany, ale kvůli srpnové invazi 

vojsk Varšavské smlouvy nebyl úspěšný.49  

Od roku 1968 byly pak významné zejména konflikty ohledně spolupráce s bývalými 

komunisty, kteří se po Pražském jaru rozhodli k emigraci, a konflikty ve vztahu k ČSSR. Většina 

představitelů odmítala spolupráci s bývalými komunisty a vyjadřovala přesvědčení o 

nereformovatelnosti komunistického režimu. Naproti tomu, někteří (mezi nimi byl i pozdější 

předseda Jiří Horák) byli ke komunistickým exulantům poměrně vstřícní a připouštěli postupnou 

 
48 Kopeček a Pšeja v Malíř a Marek, 2005, s. 1463 
49 Kopeček a Pšeja v Malíř a Marek, 2005, s. 1463 
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reformu režimu. Na exilovém (XXII.) sjezdu v roce 1983 ve švýcarském Curychu ovšem skupina 

smířlivější ke komunistům neuspěla a neobsadila žádné místo v předsednictvu.50 

Tyto spory pak ovlivnily i poměry ve straně při oficiální obnově činnosti strany v roce 1989, 

kdy proti sobě stanuly dvě skupiny. Zatímco první skupina, jejímž představitelem byl Rudolf 

Battěk (měl blízko k oficiálním představitelům exilové strany), byla zdrženlivá v obnově strany a 

prosazovala spíše angažování se v rámci Občanského fóra, druhá skupina kolem Slavomíra 

Klabana (naopak měl blízko k opozičním představitelům exilové strany) už dva dny po 

demonstraci 17. listopadu vyhlásila obnovení sociální demokracie v rádiu Svobodná Evropa, které 

Klaban připravoval již od počátku roku 198951, a urychleně ustavila přípravný výbor, který řídil 

stranu až do jeho řádného sjezdu v březnu 1990.52  

Klabana a Battěka pak silně rozděloval odlišný názor na již zmíněný odsun Němců.53 Jak 

ale Klaban píše ve svém článku, rozbroje byly uvnitř obnovující se strany překonány sjednocujícím 

jednáním obou mužů 12. ledna 1990, kdy byl Battěk následně dodatečně zvolen členem 

přípravného výboru.54 Obnovovací (XXIV.) sjezd se konal 24. a 25. března 1990 v Břevnově 

v Praze55, tedy symbolicky na místě, kde proběhl I. (ilegální) sjezd v roce 1878.56 Předsedou strany 

byl 181 hlasy ze 411 možných zvolen Jiří Horák, který se vrátil z exilu.57 I přes to ale mezi nově 

obnovenou domácí sociální demokracií a exilovou sociální demokracií nadále panoval určitý 

odstup, čehož je důkazem fakt, že exilová strana fungovala ve své činnosti paralelně ještě dalších 

pět let.58  

Na tomto sjezdu bylo také rozhodnuto o samostatné kandidatuře strany v prvních 

svobodných parlamentních volbách v červnu 1990. Zároveň ale měli kandidáti ČSSD možnost 

kandidovat i za Občanské fórum. Toho se chopila skupina okolo Rudolfa Battěka, která vytvořila 

Klub sociálních demokratů Občanského fóra.59 ČSSD ve volbách propadla – nezískala žádný 

mandát, zatímco sociální demokraté na kandidátce OF byli úspěšní a získali mandátů 5.60 Krátce 

 
50 Kopeček a Pšeja v Malíř a Marek, 2005, s. 1463 
51 Tomeš, 2013, s. 103 
52 Kopeček a Pšeja v Malíř a Marek, 2005, s. 1464 
53 Klaban v Hrubec a Bárta, 2006, s. 170 
54 Klaban v Hrubec a Bárta, 2006, s. 173 
55 Kopeček a Pšeja v Malíř a Marek, 2005, s. 1464 
56 V srpnu 1980 a v květnu 1982 se v Praze konaly dva ilegální sjezdy sociálních demokratů. V srpnu 1983 a 

v červnu 1989 proběhly (XXII. A XXIII.) sjezdy exilové sociální demokracie ve Švýcarsku a Západním 

Německu (Tomeš, 2013, s. 254). 
57 Klaban v Hrubec a Bárta, 2006, s. 174 
58 Tomeš, 2013, s. 22 
59 Tomeš, 2013, s. 22 
60 Kopeček a Pšeja v Malíř a Marek, 2004, s. 1464 
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po volbách se tato skupina definitivně oddělila od sociální demokracie.61  

 Na podzim 1990 začalo vedení ČSSD jednat o integraci hnutí Obroda – bývalých 

reformních komunistů z událostí roku 1968 – což vyvolalo další ostrý konflikt mezi obnovenou 

stranou a stále fungující exilovou stranou. Integrace ale byla na následujícím sjezdu v dubnu 1991 

schválena. Exiloví představitelé sjezd poté demonstrativně opustili. Předsedou byl znovu zvolen 

přesvědčivě Jiří Horák.62 

2.1.2 Konsolidace strany 

 Po neúspěšných parlamentních (i komunálních) volbách 1990 se strana snažila rozšířit a 

zkonsolidovat svou organizační strukturu (vznik organizací uvnitř strany a organizací 

přidružených, např. Mladí sociální demokraté) a navázat na sociálnědemokratickou tradici 

v českých zemích. Dařilo se jí nabírat nové členy, a to jak z řad umírněných reformních komunistů 

(hnutí Obroda, které na XXV. Sjezdu strana plně integrovala), tak z řad levicovějších členů 

Občanského fóra (Valtr Komárek, Miloš Zeman), které se postupně rozpadalo. Strana se tak 

poměrně výrazně rozkročila v levé části politického spektra. Také program prošel v té době 

zdokonalováním. K ryze krátkodobým volebním programům (a na začátku jediným programovým 

dokumentům) přibyly první náznaky střednědobých a dlouhodobých výhledů a koncepcí, které se 

postupně prohlubovaly. Hlavním tématem byl především ekonomický aspekt – transformace na 

tržní hospodářství. 

 Do parlamentních voleb v roce 1992 vstupovali sociální demokraté již jako stabilizovaná 

strana. ČSSD se již na rozdíl od voleb o dva roky dříve podařilo dostat jak do Sněmovny lidu, 

Sněmovny národů i České národní rady a získat tak několik mandátů, celkově ale dosáhla špatného 

výsledku, když skončila s cca 6-7 % třetí za koalicí ODS a KDS (kolem 30 %) a koalicí Levý blok 

(kolem 14 %).63 ČSSD získala 16 mandátů v ČNR, 10 v SL a 6 v SN.64 V těchto volbách byl již za 

ČSSD zvolen do Sněmovny lidu v Jihočeském kraji Miloš Zeman. 

 Volební neúspěch v roce 1992 je zčásti připisován umírněné, nebo též konstruktivní 

politice, vůči vyhraněné pravicové vládě Václava Klause. Byl to i jeden z důvodů, který vedl 

k odchodu Jiřího Horáka z pozice předsedy strany. Tuto politiku reprezentoval umírněný a více 

středový tzv. rakovnický proud, jejímž hlavním představitelem byl tajemník strany Jiří Paroubek. 

 
61 Kopeček a Pšeja v Malíř a Marek, 2005, s. 1464 
62 Kopeček a Pšeja v Malíř a Marek, 2005, s. 1465 
63 Volby.cz - ČSÚ [online]. 2020. Dostupné z: Volby.cz 
64 Volby.cz - ČSÚ [online]. 2020. Dostupné z: Volby.cz 
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Zásadním byl i negativní postoj k přijímání členů s komunistickou minulostí. Naproti tomu 

postupně nabral na síle radikální proud pod vedením Miloše Zemana. Ten razil ideu tvrdé opoziční 

politiky vůči Klausově vládě a zároveň smířlivější postoj vůči bývalým komunistům, kterým chtěl 

umožnit vstup do strany. Zároveň ale odmítal spolupráci s Komunistickou stranou Čech a Moravy. 

2.1.3 Miloš Zeman předsedou 

 Poté, co došlo k rozdělení státu, se Československá sociální demokracie přejmenovala na 

Českou stranu sociálně demokratickou. Na XXVI. Sjezdu konaném v únoru 1993 v Hradci Králové 

byl těsným výsledkem předsedou zvolen Miloš Zeman.65 Protikandidáty byli již zmíněný Jiří 

Paroubek a centristický Pavel Novák (Jiří Horák již znovu nekandidoval). Veškeré opoziční 

tendence postupně prakticky ztratily váhu. V tuto dobu se zároveň narovnaly vztahy s exilovou 

sociální demokracií, pro níž byl Miloš Zeman přijatelnější než Jiří Horák.66 

Miloš Zeman dokázal za krátkou dobu díky konfrontační, a do jisté míry i populistické 

politice vůči vládě pozvednout sociální demokracii z malé a nevýrazné strany na rozhodující 

opoziční sílu. Hlavním tématem stále zůstávala ekonomická otázka transformace, ve které ČSSD 

prosazovala sociálně tržní ekonomiku a regulaci trhu státem. Kromě vyhraňování se proti 

pravicové vládě se současně sociální demokracie silně vyhraňovala i vůči krajní levici – KSČM, 

která se na rozdíl od jiných komunistických stran v zemích bývalého východního bloku v podstatě 

odmítla reformovat. Na XXVII. Sjezdu v Bohumíně v roce 1995, kde byl již Miloš Zeman zvolen 

předsedou strany drtivou většinou (nyní již bez protikandidáta), bylo přijato tzv. Bohumínské 

usnesení, kterým byla potvrzena nepřijatelnost spolupráce s extrémistickými stranami (KSČM a 

mj. i SPR-RSČ). Epizodní roli pak sehrála v historii strany tzv. bamberská aféra na jaře 1998.67  

 Ve volbách do Sněmovny v roce 1996 sociální demokracie dostala podporu 26,4 % voličů, 

což jí stačilo na druhé místo za ODS (29,6 %) a stala se tak jasným vládcem na levici.68 ČSSD 

následně podpořila menšinovou druhou Klausovu vládu a Miloš Zeman se stal předsedou 

Poslanecké sněmovny. V prvních senátních volbách se také sociální demokracii (i za podpory 

lidovců a komunistů) podařilo získat 25, resp. 26 z 81 křesel.69 70 

 Na podzim 1997 nastala v ODS vnitrostranická a současně i vládní krize, která vyústila 

 
65 Tomeš, 2013, s. 23 
66 Kopeček a Pšeja v Malíř a Marek, 2005, s. 1470 
67 Viz např. Erik Tabery: Vládneme, nerušit, Praha 2008 
68 Volby.cz - ČSÚ [online]. 2020. Dostupné z: Volby.cz 
69 R. Falbr kandidoval s podporou ČSSD 
70 Volby.cz - ČSÚ [online]. 2020. Dostupné z: Volby.cz 
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v tzv. Sarajevský atentát. Důsledkem byl pád Klausovy vlády a předčasné volby v červnu 1998, 

kde sociální demokracie s více než 32 % zvítězila.71 Po neúspěšných povolebních vyjednáváních 

s KDU-ČSL a Unií svobody Miloš Zeman překvapivě sestavil menšinovou vládu, která vydržela 

celé volební období díky Smlouvě o vytvoření stabilního politického prostředí v České republice 

uzavřené mezi Českou stranou sociálně demokratickou a Občanskou demokratickou stranou – 

neboli tzv. opoziční smlouvě,72 která byla v roce 2000 doplněna o tzv. Toleranční patent.73 Strany 

se zavázaly mimo jiné respektovat právo vítězné strany sestavit vládu (neúčastí na hlasování o 

důvěře), dále pak dodržovat dohodu, že opoziční strana nevyvolá hlasování o nedůvěře, ani takové 

hlasování nepodpoří.74 Důležitou součástí pak byl definovaný společný postup při změně Ústavy a 

„nalezení volebního systému, který významně usnadní vznik funkční většinové vlády složené max. 

ze 2 politických subjektů. (…) Zůstane zachován poměrný systém voleb při současném posílení 

většinových prvků.“ 75 76 Cílem bylo posílit vítěznou stranu, oslabit strany menší a vyhnout se tak 

složitým koaličním jednáním. 

 Zmíněná povolební situace a její řešení v podobě opoziční smlouvy však měla dopad na 

vnitřní diskusi sociální demokracie, a to zejména v záležitosti volebních reforem, kde například 

místopředsedkyně Petra Buzková prosazovala umírněnější změny.  Součástí vnitrostranické praxe 

byla i snaha o politickou likvidaci názorového protivníka.77 

S koncem tohoto volebního období se Miloš Zeman rozhodl odejít z čela sociální 

demokracie s úmyslem odchodu do politického ústraní, což vnitrostranickou situaci mírně 

uklidnilo. Jeho nástupcem se na XXX. sjezdu stal velkou většinou Vladimír Špidla,78 kterého Miloš 

Zeman sice zprvu podpořil jako nového předsedu strany, po volbách v roce 2002 se definitivně 

názorově rozešli. Mimo jiné oba muže rozdělovala preference koaličního partnera (koaličních 

partnerů). Špidla podle svých slov prosazoval, a nakonec i prosadil – s výraznou většinovou 

podporu – koalici s KDU-ČSL a US-DEU, zatímco Zeman se navzdory platnému Bohumínskému 

 
71 Volby.cz - ČSÚ [online]. 2020. Dostupné z: Volby.cz 
72 Vlada.cz [online]. 1998. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-

vlad/prehled-vlad-cr/1993-2010-cr/milos-zeman/Opozicni-smlouva.pdf 
73 Vlada.cz [online], 2000. dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-

vlad/prehled-vlad-cr/1993-2010-cr/milos-zeman/Spolecne-prohlaseni-delegaci-ODS-a-CSSD.pdf  
74 Opoziční smlouva 
75 Společné prohlášení delegací ODS a ČSSD ze dne 14.1.2000 
76 Velká část volební reformy byla zrušena Ústavním soudem (Nález ÚS sp. zn. Pl. ÚS 42/2000, tzv. Velký 

volební nález, dostupné online http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3602)  
77 Například protlačení volební reformy přes odpor s použitím hrozby vyloučení, nebo diskreditace názorové 

oponentky Petry Buzkové Zemanovými poradci – viz kauza Olovo. iRozhlas.cz [online], 2020, dostupné z: 

https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/historie/kauza-olovo-buzkova-zeman-cssd-20-

let_2005161430_wei 
78 Kopeček a Pšeja v Malíř a Marek, 2005, s. 1477 

https://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2010-cr/milos-zeman/Opozicni-smlouva.pdf
https://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2010-cr/milos-zeman/Opozicni-smlouva.pdf
https://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2010-cr/milos-zeman/Spolecne-prohlaseni-delegaci-ODS-a-CSSD.pdf
https://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2010-cr/milos-zeman/Spolecne-prohlaseni-delegaci-ODS-a-CSSD.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3602
https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/historie/kauza-olovo-buzkova-zeman-cssd-20-let_2005161430_wei
https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/historie/kauza-olovo-buzkova-zeman-cssd-20-let_2005161430_wei


 

 

23 

 

usnesení klonil k menšinové vládě za podpory KSČM.79 

2.1.4 Éra Vladimíra Špidly a prezidentské volby 

Vladimír Špidla nastavil jiný kurz ve směřování ČSSD. Důležité bylo jeho vypovězení 

opoziční smlouvy ke dni voleb a větší vyhraněnost vůči ODS.80 Tento kalkul se vyplatil. Vítězství 

sociální demokracie ve volbách do Poslanecké sněmovny s výsledkem přes 30 %81 a následná 

možnost skládat novou koaliční vládu bylo i podle tehdejších představitelů do jisté míry 

překvapením.  

Zásadní událostí byla pro ČSSD prezidentská volba v roce 2003, kdy se sociální 

demokracie dlouho nemohla domluvit na vlastním kandidátovi. V kontroverzním vnitrostranickém 

referendu vyhrál Miloš Zeman, druhý skončil Jaroslav Bureš. Předseda Vladimír Špidla 

nepodporoval Zemanovu kandidaturu, prosazoval svého kandidáta, kterým byl Otakar Motejl. 

Zároveň Miloš Zeman odmítl kandidovat v prvním kole volby a chtěl se zúčastnit až kola druhého. 

Do prvního kola tedy nastoupil Jaroslav Bureš. Pro toho část sociálních demokratů – příznivců 

Miloše Zemana – v samotné volbě nehlasovala. Druhá část to pak v druhém kole oplatila a 

nepodpořila Miloše Zemana. Výsledkem bylo zvolení Václava Klause ve třetí volbě, jehož 

protikandidátem byl Jan Sokol.  

Podle Kopečka a Pšeji tak vznikla z dosavadních tendencí dvě křídla – tzv. ideologické, 

jehož hlavním představitelem byl Vladimír Špidla, a pragmatické, zemanovské.82 Na XXXI. sjezdu 

v březnu 2003 čelil Vladimír Špidla tvrdé kritice z pragmatické větve za blamáž v prezidentských 

volbách. Pozici předsedy ale nakonec těsně obhájila zůstal po volebním fiasku ve vedení strany.83 

Ke konci Vladimíra Špidly vedl až výsledek ČSSD v prvních volbách do Evropského parlamentu, 

který dosáhnul pouze necelých 9 %,84 a vyjádření Ústředního výkonného výboru o nepokračování 

ve stávající koalici ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU. Špidla rezignoval na předsednické a posléze i 

premiérské křeslo a nahradil ho Stanislav Gross85. 

2.1.5 Krátká epizoda Stanislava Grosse 

Grossova nová vláda stanula na stejném půdorysu jako vláda Špidlova, a to i navzdory 

 
79 Kárník a kol, 2005, s. 124-125 
80 Kopeček a Pšeja v Malíř a Marek, 2005, s. 1477 
81 Volby.cz - ČSÚ [online]. 2020. Dostupné z: Volby.cz 
82 Kopeček a Pšeja v Malíř a Marek, 2005, s. 1478 
83 Kopeček a Pšeja v Malíř a Marek, 2005, s 1478 
84 Volby.cz - ČSÚ [online]. 2020. Dostupné z: Volby.cz 
85 Stanislav Gross byl jako statutární místopředseda od června 2004 do března 2005 pověřen řízením strany, 

v březnu 2005 byl pak na sjezdu ve funkci předsedy potvrzen. 
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tomu, že byla tato koalice vypovězena ÚVV. Stanislav Gross byl představitelem nové nastupující 

generace mladých sociálních demokratů, který charakterizoval příklon k politickému středu. Dále 

k němu patří například Bohuslav Sobotka.86 

V lednu 2005 se začala objevovat kritika Grossových majetkových poměrů, konkrétně 

kontroverzní financování soukromého bytu.87 Tato událost přerostla ve vládní krizi, kdy se koaliční 

KDU-ČSL postavila proti ČSSD. Na sjezdu v březnu 2005 poznamenaném touto aférou, se silně 

vymezilo proti Grossovi levicové konzervativní křídlo, reprezentované zejména Zdeňkem 

Škromachem. Ten navíc proti Grossovi neúspěšně kandidoval na předsedu strany. Ačkoliv byl 

Gross v březnu na sjezdu znovuzvolen předsedou, byl nakonec v dubnu nucen podat demisi vlády. 

Vedení strany opustil až v záři 200688.  

2.1.6 Volební pat Jiřího Paroubka 

Statutární místopředseda Bohuslav Sobotka odmítl premiérské křeslo po Stanislavu 

Grossovi. Premiérem se tak stal do té doby ne moc viditelný Jiří Paroubek. Ten dokázal stranu 

svým tvrdým vedením velice rychle zkonsolidovat, uklidnit vnitřní boje, zlepšit veřejné mínění a 

stabilizovat pád voličských preferencí.89 Na mimořádném XXXIII. sjezdu byl pak Jiří Paroubek 

zvolen předsedou strany, a to s veřejně deklarovanou podporou od Miloše Zemana.90 91 Na řádném 

sjezdu o rok později představil Jiří Paroubek projekt modernizace strany. Součástí byla vize 

manažerského řízení strany, implementace politického marketingu a modernizace metod práce a 

organizační struktury. Jedním z cílů bylo tímto krokem přilákat nové skupiny středových voličů 

při zachování stávajícího elektorátu.92 Jiří Paroubek ale postupem času čelil kritice svého projektu 

modernizace strany. Už po volbách v roce 2006 se s ním rozešel místopředseda pro řízení Martin 

Starec. Kritika se pak nepřímo vystupňovala v podobě tzv. Vyšehradské výzvy, kde byl hlavním 

tématem odpor vůči vlivu reklamních agentur na volební kampaně.93 

Kampaň před sněmovními volbami v červnu 2006 byla od všech politických stran velmi 

vyhrocená, negativní a konfrontační. Vrcholem byla několik dnů před volbami zveřejněná 

 
86 Tomeš, 2013, s. 24 
87 Peníze si podle svých slov měl půjčit od svého strýce Františka Vika. Shoda příjmení je náhodná a mezi 

Františkem Vikem a mnou neexistuje žádný příbuzenský ani jiný vztah. 
88 Bohuslav Sobotka byl do sjezdu pověřen řízením strany. 
89 … které v dubnu klesly podle agentury STEM na hodnotu necelých 12 %. (Stem.cz [online].2005. 

Dostupné z: https://www.stem.cz/stranicke-preference-duben-2005/) 
90 Tomeš, 2013, s. 25 
91 iRozhlas.cz [online]. 2005. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/zeman-slibil-paroubkovi-

podporu-ve-volbach_200507172022_mhromadka  
92 Polášek a kol., 2012, s. 72-73 a 157-158 
93 Polášek a kol, 2012, s. 76 

https://www.stem.cz/stranicke-preference-duben-2005/
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/zeman-slibil-paroubkovi-podporu-ve-volbach_200507172022_mhromadka
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/zeman-slibil-paroubkovi-podporu-ve-volbach_200507172022_mhromadka
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Kubiceho zpráva, která varuje, že organizovaný zločin pronikl do státní správy. Tomeš ji označuje 

za „informační konglomerát jen zčásti zpracovaných informací nejrůznějšího původu, a hlavně 

často pochybných kvalit jak jejich zdrojů, tak obsahu s dodatečně uměle připravenými mediálními 

průsaky.“94 Její dopad na volební výsledek není zcela jasný. Volby dopadly patem. Důvěru dostala 

vláda ODS, KDU-ČSL a Strana zelených až v lednu 2007 a to díky dvěma poslancům z ČSSD – 

Miloši Melčákovi a Michalu Pohankovi – kteří před hlasováním odešli ze sálu a tím snížili kvórum. 

I přes získanou důvěru měla ale nová vláda problémy prosazovat svůj program a zákony, ke kterým 

musela shánět ad hoc podporu. Složité vládní situace využili sociální demokraté při krajských a 

senátních volbách v roce 2008, kdy vyhráli ve všech krajích a ve 23 ze 27 senátních obvodů.95 O 

rok později v březnu 2009 se pak ČSSD, KSČM a čtyřem přeběhnuvším poslancům – Vlastimilu 

Tlustému a Janu Schwipellovi za ODS a Věře Jakubkové a Olze Zubové za Zelené – podařilo 

nečekaně vyslovit Topolánkově vládě nedůvěru, a to uprostřed předsednictví České republiky 

v Radě Evropské unie.96 Období od voleb 2006 do pádu vlády v roce 2009 je charakterizováno 

velmi tvrdými mediálními střety a rétorickými přestřelkami mezi levicí a pravicí. Po pádu 

Topolánkovy vlády se situace zmírnila, strany byly nuceny se domluvit na kompromisní vládě 

(nakonec vládě Jana Fischera) a termínu předčasných voleb. Do toho ale zasáhlo rozhodnutí 

Ústavního soudu, které ústavní zákon o předčasných volbách zrušilo a konaly se tak až řádné volby 

v roce 2010.97 Jak už bylo řečeno výše, v tomto období dokázal Jiří Paroubek svým řízením potlačit 

vnitřní spory. Milan Štěch k tomu v rozhovoru poznamenal: „Za Paroubka rozkol nebyl. On tu 

stranu postavil do latě silou osobnosti. To byl Babiš v sociální demokracii. Ale když neuspěl, tak 

to bouchlo znova.“ 

Do sněmovních voleb 2010 pak zasáhnul bývalý předseda ČSSD Miloš Zeman s nově 

založenou Stranou Práv Občanů ZEMANOVCI. SPOZ se transformovala ze sdružení Přátel Miloše 

Zemana, za jehož vznikem stál lobbista Miroslav Šlouf. Jak uvádí Pink, „hlavním bodem vedoucím 

ke vzniku tohoto uskupení bylo podání trestního oznámení na Miloše Zemana v kauze „Altner“ a 

další nespokojenost s působením Jiřího Paroubka v čele ČSSD. Do této strany se zapojila většina 

bývalých ministrů a blízkých spolupracovníků Miloše Zemana z dob jeho vládnutí v letech 1998–

2002.“98 Do SPOZ tak postupně odcházeli členové ČSSD, kteří měli k Zemanovi blízko, a 

 
94 Tomeš, 2013, s. 25 
95 Též známé jako oranžová tsunami 
96 Tomeš, 2013, s. 25 
97 Tzv. nález Melčák (nález ÚS sp. zn. Pl. ÚS 27/09) 
98 Volby do Poslanecké sněmovny České republiky 2010 a jejich „alternativní“ výstupy. Pink, Valterová, 

2010. s. 142-158. 
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například v lednu před volbami přešel poslanec Kosta Dimitrov,99 či v srpnu následujícího roku 

senátor Vladimír Dryml.100 Strana získala 4,33 % hlasů a nedostala se tak do Sněmovny, odčerpala 

ale část voličů právě ČSSD. 

Kombinace výše popsaných událostí a podoby politiky vedla k silnému znechucení 

veřejnosti a vzniku nových stran, ke kterým se přelila poměrně velká část elektorátu jak od ČSSD, 

tak od ODS. Polášek a kol. mluví v této souvislosti o dekonsolidaci dosavadního stranického 

systému a jeho faktické změně.101 To v praxi znamenalo, že ačkoliv ve sněmovních volbách v roce 

2010 oba dosavadní hegemoni české politické scény zvítězili, jejich volební výsledek byl výrazně 

slabší na úkor TOP 09 a Věcí veřejných, navíc KDU-ČSL se do Poslanecké sněmovny nedostala 

vůbec. Bezprostředně po vyhlášení výsledků voleb, kdy navíc bylo jasné, že sociální demokracie 

zůstane v opozici, Jiří Paroubek rezignoval na předsednický post. Po konci ve vedení strany složil 

i své členství v sociální demokracii a založil novou stranu Národní socialisté – levice 21. století 

(později LEV 21 – Národní socialisté)102, která ale nezaznamenala žádný volební úspěch. 

Předsedou byl do prosince 2014, kdy na funkci i členství rezignoval a stáhnul se do ústraní.103 

2.1.7 I přes vítězství znovu v opozici, první přímá prezidentská volba a vládní 

krize 

Po odchodu Jiřího Paroubka byl již podruhé Bohuslav Sobotka jako statutární 

místopředseda pověřen řízením strany. Vzhledem k jasné povolební situaci nebyl úřadující 

předseda ČSSD, jakožto vítěz voleb, pověřen sestavením vlády. ČSSD tedy zamířila do opozičních 

lavic.  

Bezprostředně po Paroubkově odchodu oznámili kandidaturu na předsedu na následujícím 

řádném sjezdu v březnu 2011 právě Bohuslav Sobotka a tehdejší hejtman Jihomoravského kraje 

Michal Hašek. Již od tohoto okamžiku se oba snažili získat podporu členské základny a začalo 

docházet i na mediální výpady. Bohuslav Sobotka a jeho příznivci vyčítali údajnou spojitost 

Jaroslava Tvrdíka, někdejšího volebního manažera blízkého Jiřímu Paroubkovi, a Michala Haška. 

Sám Sobotka řekl: „Za Jiřího Paroubka o politických krocích rozhodoval volební manažer Jaroslav 

 
99 IRozhlas.cz [online]. 2010. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/k-zemanovi-uz-prebehl-

prvni-poslanec-cssd_201001082022_akottova 
100 Denik.cz [online]. 2012a. Dostupné z: https://www.denik.cz/z_domova/senator-dryml-odesel-z-cssd-k-

zemanovi-tvrde-kritizoval-byvalou-stranu-20120802.html 
101 Viz Mezi masovou a kartelovou stranou, Martin Polášek, Vilém Novotný, Michel Perottino a kol., 2012 
102 Lidovky.cz [online]. 2011. Dostupní z: https://www.lidovky.cz/domov/socialista-telem-i-dusi-paroubek-

uz-zase-sefuje-strane.A111126_091329_ln_domov_pta 
103 Denik.cz [online]. 2014. Dostupné z: https://www.denik.cz/z_domova/paroubek-odesel-z-cela-strany-lev-

21-nahradil-ho-michek-20141201.html 
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Tvrdík. To už se nesmí opakovat,“ další spolustraníci z jeho okolí pak upozorňovali na Haškův 

kontakt s poradcem Miloše Zemana Miroslavem Šloufem. Na druhé straně se zase hovořilo o 

vlivném právníkovi Radku Pokorném.104 Před sjezdem se pak mediální přestřelky vyhrotily, kdy 

například Hašek obvinil Sobotku, že chce z ČSSD udělat druhé komunisty. Ten kontroval 

tvrzením, že je Hašek ochotný přizpůsobovat se vládní reformní rétorice.105 

Kromě dvou výše zmíněných se nikdo další nakonec do předsednického souboje 

nepřihlásil. Bohuslav Sobotka se ve svém kandidátském programu a projevu věnoval zejména tvrdé 

kritice pravicové vlády a reflexi volebního neúspěchu strany o rok dříve a razil ideu, aby ČSSD 

byla nekompromisní opozicí. S ambicemi, že by mu rád dělal prvního místopředsedu, se netajil 

David Rath, který byl terčem kritiky svých spolustraníků kvůli stylu veřejného vystupování.106 107  

Michal Hašek kromě podobné kritiky pravicové vlády akcentoval návrat k tradičním 

sociálnědemokratickým tématům (konkrétně průběžný důchodový systém a jejich výše, 

progresivní zdanění, podpora rodin, zaměstnanců, přístupnost vzdělání, zdravotnictví) a vedení 

předvolební kampaně, která podle něho straně ve volbách uškodila. To glosoval slovy: „Vedle 

tradičních programových poselství jsme začali na část společnosti působit jako strana negativní, 

agresivní a strana, která se neštítí osobních útoků. (…) Buďme nadále opozicí razantní, ale zároveň 

věcnou, nikoli opozicí za každou cenu.“108 Haškovi zase kryl záda Zdeněk Škromach. 

Zásadní ideologická polemika mezi oběma kandidáty není patrná, cíl sociálního státu měli 

oba kandidáti na předsedu v zásadě stejný. Zároveň se oba shodují na dosavadních strategicko-

taktických nedostatcích strany, každý z nich ale chce cíle dosáhnout jinou strategií: Hašek zastával 

prosazování zásadnějších reforem směrem k sociálnímu státu, Sobotka naproti tomu se klonil spíše 

k dílčím změnám. Rozdílný pak byl pohled na to, jak má strana v opozici vystupovat. 

 Po velmi těsném výsledku 304 ku 285 byl Bohuslav Sobotka potvrzen předsedou strany. 

Protikandidát Michal Hašek byl nakonec zvolen statutárním místopředsedou strany.109 Sociální 

 
104 Valášková a Kreč in Hospodářské noviny, 2010 
105 IDnes.cz [online]. 2011a. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/sobotka-chce-podle-haska-

udelat-z-cssd-druhe-komunisty.A110317_142701_domaci_jj  
106 Aktuálně.cz [online]. 2011a. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/boj-o-sefa-cssd-je-

nerozhodne-hasek-vs-sobotka-77/r~i:article:690202/ 
107 "Bohužel se kvůli Rathovi vytrácí z naší politiky obsah a vážně hrozí, že kvůli němu prohrajeme příští 

krajské volby," řekl například tehdejší místopředseda Milan Urban. (IDnes.cz [online]. 2011b. Dostupné z 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/stredoceska-konference-rozhoduje-o-davidu-rathovi-a-o-nominaci-na-

sjezd.A110205_123015_domaci_kop ) 
108 ČT24 - ceskatelevize.cz [online]. 2011. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1278287-sjezd-

cssd-sobotka-vladu-zahrnul-zdrcujici-kritikou 
109 Aktuálně.cz [online]. 2011b. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/cssd-dal-povede-

sobotka-hasek-je-mistopredsedou/r~i:article:694403/  
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demokracie se tedy snažila být velmi tvrdou opozicí. Už v prosinci 2010 vyvolala hlasování o 

nedůvěře vládě, které nebylo úspěšné.110 Totéž zopakovala už po necelém půlroce v dubnu 2011, 

a poté ještě třikrát.111  

V květnu 2012 zasáhla ČSSD kauza poslance a hejtmana Davida Ratha, který byl zadržen112 

a obviněn z přijetí úplatku, zneužívání evropských dotací a dalších trestných činů.113 Rath následně 

rezignoval na funkci hejtmana, vystoupil z ČSSD a poslaneckého klubu ČSSD, poslanecký mandát 

ale i přes výzvy svých spolustraníků složit odmítl.114 Po složitém soudním řízení a rozdělení kauzy 

do dvou větví byl David Rath v červnu 2019 Vrchním soudem v Praze definitivně uznán vinným 

a odsouzen na 7 let vězení a propadnutí 17 milionů korun.115 

Zásadní politickou událostí v tomto volebním období byla první přímá volba prezidenta 

republiky v lednu 2013. ČSSD do ní nasadila svého kandidáta, jímž byl místopředseda strany Jiří 

Dienstbier (druhá možná volba byl ekonom Jan Švejnar, který nakonec kandidaturu odmítl)116. 

Kromě dalších protikandidátů získal potřebný počet podpisů občanů ke kandidatuře Miloš Zeman, 

a to i díky kampani, kterou vedla jeho Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Ve straně tak rezonoval 

silný hlas, že by místo vlastního kandidáta měla strana podpořit právě expředsedu Miloše Zemana. 

Místopředseda Lubomír Zaorálek pak naproti tomu v prosinci vyzval Zemanovy příznivce uvnitř 

strany, mezi kterými byla například i exministryně spravedlnosti ze Zemanovy vlády Marie 

Benešová, toho času ve vedení strany, aby opustili řady ČSSD. Benešová a senátor Jaroslav Palas, 

který také podporoval Zemana, Zaorálkovy výzvy k odchodu odmítli. Oba poznamenali, že z ČSSD 

by už dávno měl odejít sám Zaorálek, protože v roce 2003 navzdory oficiálnímu stanovisku své 

strany nevolil právě Zemana a umožnil tak vítězství pravicového kandidáta Václava Klause.117 

Tato konstrukce napovídá, že jde o hluboce zakořeněný konflikt sahající až do osudné prezidentské 

volby v roce 2003.  

 
110 Novinky.cz [online]. 2011. Dostupné z: https://www.novinky.cz/domaci/231782-snemovna-podporila-

necasovu-vladu.html  
111 Lidovky.cz [online]. 2010. Dostupné z: https://www.lidovky.cz/domov/necasova-vlada-pokracuje-

opozice-nemela-na-vysloveni-neduvery-dost-hlasu.A101221_184324_ln_domov_spa  
112 Kedroň, 2015, s. 139 - 153 
113 Ct24.ceskatelevize.cz [online]. 2012. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1171746-rath-si-

vyslechl-obvineni-z-prevzeti-nekolikamilionoveho-uplatku  
114 Psp.cz [online]. 2013. Dostupné z:  https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=5406&t=11,1&o=6  
115 IRozhlas.cz [online]. 2019. Dostupné z:https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/david-rath-kauza-rath-

korupce-vrchni-soud-rozsudek-katerina-kottova-petr-kott_1906260928_ogo 
116 Denik.cz [online]. 2012. Dostupné z: https://www.denik.cz/z_domova/cssd-chce-vyslat-na-hrad-

svejn20120218.html 
117 Novinky.cz [online]. 2012b. Dostupné z: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/cssd-bere-zpatecku-

zemanovy-priznivce-neplanuje-vyhanet-175174 
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Zeman postoupil do druhého kola z prvního místa, z druhého místa pak postoupil tehdejší 

ministr zahraničních věcí a předseda vládní TOP 09 Karel Schwarzenberg. Ačkoliv vztahy mezi 

Zemanem a části vedení i členské základny ČSSD byly velmi vyhrocené (nejen) kvůli prezidentské 

volbě z roku 2003, nemohla si sociální demokracie dovolit podpořit kandidáta vládní strany, se 

kterým v uplynulých dvou a půl letech vedla lítý politický boj. Oficiálně tak předsednictvo strany 

váhavě „žádalo občany, aby ve druhém kole zvážili podporu Miloše Zemana jako kandidáta, který 

není spojen se současnou vládní koalicí.“118  

Řada výše postavených sociálních demokratů se ale oficiálnímu stanovisku strany 

nepodřídila. Neúspěšný stranický kandidát Jiří Dienstbier po prvním kole řekl, že Miloš Zeman je 

"plně odpovědný za těch šest, sedm let pravicových vlád, které tady máme, zároveň je přes pány 

Mynáře, Šloufa napojen na pražské mafiánské prostředí".119 Místopředseda Lubomír Zaorálek 

kritizoval neprůhledné financování Zemanovy kampaně a například expředseda Vladimír Špidla 

otevřeně deklaroval podporu Zemanovu protikandidátovi se slovy "jakkoliv to zní paradoxně, 

myslím, že podpora Karla Schwarzenberga je výhodnější, protože on je jasný protivník, nemá 

schopnost narušit strukturu levice a její mobilizaci. Miloš Zeman je zatížen tisíci různými vztahy 

na levici, má jasný cíl sociální demokracii oslabit."120 

Druhé kolo vyhrál poměrně přesvědčivým rozdílem 54,8 % ku 45,19 % Miloš Zeman. 

Sociální demokracie tak mohla s napětím čekat, zda a případně jak nový prezident a bývalý 

předseda bude chtít promlouvat do vnitrostranických záležitostí. Již za necelé dva týdny tak Miloš 

Zeman naznačil, když se sešel dříve s prvním místopředsedou Michalem Haškem než s předsedou 

Bohuslavem Sobotkou.121 

Krátce na to v březnu 2013 došlo na řádný sjezd, na kterém se neočekával takový zásadní 

a těsný střet dvou kandidátů jako na sjezdu minulém. Sjezd navštívil i čerstvě zvolený prezident 

Miloš Zeman na pozvání Bohuslava Sobotky, patrně s cílem otupit hrany konfliktu, a přestože 

panovaly obavy, jakým způsobem do sjezdu promluví, žádná kontroverzní vyjádření ke 

vnitrostranické situaci nepronesl.122  

 
118 Český rozhlas – Radiožurnál, 2013 
119 . Ihned.cz [online]. 2013. Dostupné z: https://archiv.ihned.cz/c1-59113020-cssd-podpora-zeman-spidla-

volba-prezidenta 
120 . Ihned.cz [online]. 2013. Dostupné z: https://archiv.ihned.cz/c1-59113020-cssd-podpora-zeman-spidla-

volba-prezidenta  
121 IRozhlas.cz [online]. 2013. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/zeman-se-sesel-s-haskem-

driv-nez-s-predsedou-cssd-sobotkou_201302062017_aholusova 
122 Zeman v projevu nepřímo zkritizoval expremiéra Špidlu a tehdejší vedení, že v roce 2002 místo „stabilní 

menšinové vlády opřené o stabilní levicovou většinu a toleranci levicového partnera“ složil slabou koaliční 
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Předseda Bohuslav Sobotka ve svém programu jasně vyřkl svůj cíl – vyhrát volby do 

Poslanecké sněmovny a složit vládu.123 Podle očekávání přesvědčivě obhájil svůj mandát (neměl 

protikandidáta) a stejně tak i statutární místopředseda Michal Hašek. Hašek pak ve své děkovné 

řeči ke zvolení deklaroval, že „chce být nadále s předsedou strany Bohuslavem Sobotkou ve 

vynikajícím tandemu.“ Dalšími místopředsedy byli zvoleni Zdeněk Škromach, Lubomír Zaorálek, 

Milan Chovanec a Martin Starec.124 

V červnu 2013 zastihla vládní koalici krize – tzv. kauza Nagyová. Výsledkem byla demise 

premiéra Petra Nečase. Strany dosavadní vládní koalice však zahájily jednání o možnosti 

pokračování koaliční spolupráce a vzniku nové vlády, která by dovládla do řádných voleb. 

Navržena na post premiérky byla Miroslava Němcová z ODS. Strany opoziční, tedy včetně ČSSD, 

viděly jako řešení předčasné volby.  

Miloš Zeman přišel s překvapivým řešením, kterým byl vznik úřednické vlády a jmenování 

Jiřího Rusnoka125 premiérem. To Bohuslav Sobotka označil za vytváření prezidentské vlády a 

současně kritizoval Rusnoka za to, že sestavuje vládu ze členů Strany Práv Občanů ZEMANOVCI, 

tedy mimoparlamentní strany126, k tomu navíc vzal do vlády členy ČSSD Marii Benešovou, Jana 

Kohouta a Františka Koníčka, k čemuž poznamenal, že by tito lidé měli ze strany odejít. Nakonec 

to ovšem vyřešilo pouze pozastavení členství ve straně.127 Jediné východisko Sobotka viděl v 

předčasných volbách a podpora Rusnokovu kabinetu podle něj neměla smysl, mimo jiné z důvodu 

deklarované pravicové stojedničky ve Sněmovně.128 Naproti tomu Michal Hašek byl zastáncem 

podpory Rusnokova kabinetu. „Na sjezdu jsme si řekli, že nechceme válku s prezidentem. Já se 

proto chovám tak, aby válka nebyla a snažím se hledat shodu, kde je to možné,“ řekl Hašek. I přes 

výše zmíněné ale bylo v zásadě pro sociální demokracii důležité, že skončila vláda pravice a 

 

vládu s KDU-ČSL a US-DEU, a varoval před opakováním této chyby. Dále deklaroval, že mu nejde o to, aby 

sociální demokracii poškodil. Projev Miloše Zemana (ČSSD, 2013a, dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=VTyKfXDUzNU) 
123 Projev Bohuslava Sobotky (ČSSD, 2013b, dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=HywbBYOAv5M) 
124 Moravskoslezsky.denik.cz [online]. 2013. Dostupné z: 

https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/cssd-hleda-noveho-predsedu-na-sjezd-dorazi-i-prezident-

20130315.html 
125 Ministr financí v Zemanově vládě, bývalý člen ČSSD. 
126 IDnes.cz [online]. 2013b. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/rusnok-sestavuje-vladu-spoz-

kritizuje-ho-sef-cssd-sobotka.A130626_090419_domaci_kop 
127 Denik.cz [online]. 2013. Dostupné z: https://www.denik.cz/z_domova/nova-ministryne-benesova-

prerusila-clenstvi-v-cssd-20130710.html 
128Česká strana sociálně demokratická [online]. 2013A. Dostupné z: 

https://www.cssd.cz/aktualne/blogy/vlada-jako-

siditko/?fbclid=IwAR1QxEMp6i3bPYi44pVYIRyyHsXJF7mCRE2a4EhUS2A2xc_PLqiRSay2J88 
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prosazovala rozpuštění Sněmovny a předčasné volby.129 „Můžeme podpořit obojí. Rusnokův 

kabinet může klidně dostat důvěru, ale jen jako udržovací. (…) Nedostane tak žádný bianco šek. 

Vládu nijak neadoptujeme,“ doplnil Hašek.130 Sobotka nakonec změnil názor, a tak při hlasování 

o důvěře Rusnokovu vládu ČSSD podpořila.131 Ta ale dostatečnou podporu ve Sněmovně nezískala 

a otevřela se tak cesta k rozpuštění sněmovny a předčasným volbám.132 

Ještě před volbami, na konci srpna na zasedání Ústředního výkonného výboru, došlo 

k neobvyklému hlasování. Aby získal pro Sobotku jistou podporu, navrhl Lubomír Zaorálek 

hlasovat, že kandidátem na premiéra má být předseda sociální demokracie. Zdeněk Škromach ale 

navrhl, aby se hlasovalo tajně a ne veřejně, což nejspíše změnilo situaci. Povzbudit ty, kteří 

hlasovali proti Sobotkovi tak patrně mohl dřívější výrok prezidenta Zemana, který řekl: 

„Samozřejmě po volbách jmenuji předsedou vlády představitele vítězné strany, a to nezávisle na 

tom, jaká strana to bude…,"133 což si mohli (i cíleně) vyložit tak, že to i navzdory stranické praxi 

nutně nemusí být předseda strany, ale například ten zástupce, který získá více preferenčních hlasů 

(Hašek dostal v minulých volbách více než Sobotka, oba kandidovali společně v Jihomoravském 

kraji). Sobotka dostal podporu jen 57 % členů ÚVV (86 ze 151), což byl velmi slabý výsledek, 

zvláště v kontextu toho, že na jaře obhájil předsednický post s více než 80% podporou. Sobotka 

údajně i zvažoval rezignaci.134 Jiří Dienstbier pak obviňoval Michala Haška a Zdeňka Škromacha 

z pokusu o puč, sám Sobotka pohrozil, že by straničtí oponenti nemuseli usednou ve vládě: 

„Jednotu musíme prokázat před volbami, ale budeme ji každý den muset prokazovat i ve vládě – i 

to je hledisko, podle kterého budu sestavovat náš případný vládní tým,“ řekl Sobotka.135 Na to 

kontroval Škromach, že „personální věci se v ČSSD vždy hlasují tajnou volbou. Ostatně pro tajné 

hlasování se vyslovili takřka všichni členové ÚVV,“ dodal Škromach.136 

 
129  Česká strana sociálně demokratická [online]. 2013b. Dostupné z: 

https://www.cssd.cz/aktualne/aktuality/uvv-cssd-schvaluje-usneseni-cssd-odmita-pokracovani-neuspesne-

pravicove-politiky-a-pozaduje-nove-volby-do-poslanecke-snemovny/ 
130 E15.cz [online]. 2013. Dostupné z. https://www.e15.cz/domaci/hasek-cssd-by-mela-uvazovat-o-podpore-

rusnokova-kabinetu-1005300? 
131 Aktuálně.cz [online]. 2013a. Dostupné z. https://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/jsem-silny-lidr-rika-

sobotka-po-ustupu-kritikum/r~afdb3080018311e38fe8002590604f2e/ 
132 Charvát, Just a kol, 2014, s. 190-194 
133 Aktuálně.cz [online]. 2013b. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/nazory-a-komentare/rusnok-

bez-duvery-ale-zeman-vyhral-opanoval-cssd/r~3f34882cff9e11e28b280025900fea04/ 
134 Ačkoliv je tato informace publikována seriózním médiem, vzhledem k tomu, že autorem článku je 

pozdější tiskový mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček, tvrzení není v textu podpořeno citací, je dle mého 

názoru nutné tuto informaci brát s rezervou. Lidé ze Sobotkova okolí informaci dementovali. Na druhou 

stranu tuto informaci převzala i další seriózní média. (Právo, 2013a) 
135 Právo, 2013a 
136 Právo, 2013b 

https://www.cssd.cz/aktualne/aktuality/uvv-cssd-schvaluje-usneseni-cssd-odmita-pokracovani-neuspesne-pravicove-politiky-a-pozaduje-nove-volby-do-poslanecke-snemovny/
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2.1.8 „Lánský puč“ a vstup do vlády 

Do předčasných sněmovních voleb v říjnu 2013 šla sociální demokracie s heslem 

„prosadíme dobře fungující stát“ a věřila si na výsledek atakující 30 %. Ačkoliv ČSSD vyhrála, 

výsledek byl velmi slabý – jen necelých 20,5 %.137 Bezprostředně po vyhlášení výsledku 

předčasných voleb 26. října 2013 došlo k události, která vešla ve známost jako Lánský puč, či 

Lánská schůzka138. Bez vědomí předsedy Bohuslava Sobotky se sešla skupina sociálně 

demokratických politiků – statutární místopředseda Michal Hašek, místopředsedové Milan 

Chovanec a Zdeněk Škromach, předseda poslaneckého klubu Jeroným Tejc a jihočeský hejtman 

Jiří Zimola – s prezidentem Milošem Zemanem na zámku v Lánech.  

Svoji účast na této schůzce všichni zpočátku popírali. Zároveň se veřejně neshodli na tom, 

kdo schůzku inicioval – například Milan Chovanec řekl, že „když vás prezident republiky pozve 

na schůzku k sobě, tak ta schůzka se neodmítá, a já znovu říkám, že když jsem tam dojel, tak jsem 

zjistil, že nás pan prezident nepozval.“139 Následující den vyzvalo předsednictvo strany, v němž 

byli i účastníci schůzky, na návrh tehdejšího primátora Brna Romana Onderky, Bohuslava Sobotku 

poměrem hlasů 20 ku 13 k rezignaci a odvolalo ho z vyjednávacího týmu o budoucí koalici.140 

Nepřímo ho tak vyzval i Miloš Zeman. Bohuslav Sobotka odstoupit odmítl, získal podporu 

stranického grémia a vlivných sociálních demokratů, např. Milana Štěcha a Lubomíra Zaorálka, a 

postupně i krajských organizací. Defacto tak v jednu chvíli existovaly dva vyjednávací týmy. 

Důležité bylo také stanovisko potenciálních stran k jednání – jak Pavel Bělobrádek z KDU-ČSL, 

tak Andrej Babiš z hnutí ANO 2011 deklarovali, že budou vyjednávat s předsedou Bohuslavem 

Sobotkou.141 Tři dny po schůzce Milan Chovanec jako první přiznal konání schůzky v Lánech. 

Posléze přiznali konání schůzky všichni účastníci.142 O dva dny později grémium strany potvrdilo, 

že Bohuslav Sobotka povede vyjednávací tým. Postupně Bohuslavu Sobotkovi vyjadřovaly 

podporu i krajské organizace. 

 
137 Volby.cz - ČSÚ [online]. 2020. Dostupné z: Volby.cz 
138 Lánská schůzka – rok poté. In: IVysílání – Česká televize [online]. 2014. Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/214411034000108-lanska-schuzka-rok-

pote/  
139 Lánská schůzka – rok poté. In: IVysílání – Česká televize [online]. 2014. Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/214411034000108-lanska-schuzka-rok-

pote/ 
140 Lidovky.cz [online]. 2013 Dostupné z: https://www.lidovky.cz/domov/vzpoura-proti-sobotkovi-prosla-

vyzva-k-jeho-odstoupeni.A131027_184733_ln_domov_sk 
141 Eurozpravy.cz [online]. 2013. Dostupné z: https://eurozpravy.cz/domaci/politika/80302-babis-a-

belobradek-se-rozhodli-s-kym-chteji-jednat-v-cssd-o-koalici/ 
142 IDnes.cz [online]. 2013a. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/hasek-skromach-tejc-a-

zimola-jednali-se-zemanem.A131030_122826_domaci_neh 
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8. listopadu Michal Hašek, Zdeněk Škromach, Jeroným Tejc a Jiří Zimola po tlaku médií, 

veřejnosti i spolustraníků rezignovali na své stranické funkce. „Abychom umožnili Bohuslavu 

Sobotkovi plně uplatnit mandát předsedy a osobní odpovědnost za vytvoření a fungování vlády, 

rozhodli jsme se k dnešnímu dni rezignovat na své funkce ve vedení ČSSD,“ prohlásil Michal 

Hašek a společně s Jeronýmem Tejcem mluvili o štvavé kampani: „Věříme, že tím přispějeme ke 

zklidnění situace v ČSSD a zastavíme nesmyslný hon na všechny sociální demokraty, kteří se 

provinili tím, že svobodně vyjádřili svůj názor,“ řekl Michal Hašek. „Nechtěl bych, aby se ze 

sociální demokracie stala strana, kde budu mít právo jen na názor, který konvenuje předsedovi 

strany, a nechci, aby se místopředsedy mohli v budoucnu stát jen lidé, kteří mají stejný názor jako 

většina. Odmítám normalizační slovník a metody likvidace vnitrostranických odpůrců, kterých 

jsme byli svědky,“ dodal Jeroným Tejc.143 Z účastníků schůzky pouze Milan Chovanec, který jako 

první setkání přiznal, ve vedení setrval. Následně pak v nové Sobotkově vládě usedl jako ministr 

vnitra. Sám Sobotka k tomu s odstupem řekl, že „Milan Chovanec nebyl iniciátorem, natož 

organizátorem pokusu o puč, ani událostí, které mu uvnitř ČSSD předcházely.“144  

Vypovídající je v této věci také „Manifest Oranžového klubu: ČSSD se musí změnit“ z 9. 

listopadu, ve kterém se k aktuální situaci píše: „Jednota ČSSD musí vycházet z férového soupeření 

argumentů jednotlivých frakcí, ne z čistě mocenských bojů hnaných osobními zájmy. (…) V 

současné době nedochází v ČSSD k souboji nápadů a idejí, ale k mocenskému boji mezi 

jednotlivými regiony.“145  

Předseda Bohuslav Sobotka situaci po takzvaném Lánském puči ustál a byl pověřen 

sestavením vlády. Koaliční vláda s novým hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL navrátivší se do 

Poslanecké sněmovny byla prezidentem jmenována 17. ledna a důvěru dostala 18. února 2014.146 

Zatímco před takzvaným Lánským pučem mělo zemanovské křídlo místy i navrch, po něm se jeho 

vliv začal rychle zmenšovat, což je zejména vidět na sjezdech strany a jejich (ne)obsazení do 

nejvyšších stranických postů. Dalším důvodem je pak neobhájení mandátů ve veřejných 

politických funkcích – Michal Hašek propadl na podzim 2016 ve volbách do zastupitelstva 

 
143 Ct24.ceskatelevize.cz [online]. 2013. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1066381-hasek-a-

tejc-odstoupili-z-vedeni-cssd-mluvi-o-likvidaci-odpurcu 
144 IDnes.cz [online]. 2015. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/sobotka-dostal-varovani-

chovanec-prosel-az-napodruhe-zatopil-mu-tejc.A150313_135429_domaci_kop 
145 Oranžový klub je partnerská organizace ČSSD – občanské sdružení prosazující rovné zastoupení žen a 

mužů ve veřejném a stranickém životě (Česká strana sociálně demokratická [online]. 2013C Dostupné z: 

https://www.cssd.cz/aktualne/aktuality/manifest-oranzoveho-klubu-cssd-se-musi-zmenit/, Manifest ke stažení 

dostupný z: https://www.cssd.cz/data/files/manifest-ok_finalni_verze_9_listopadu_2013.pdf)  
146 Ct24.ceskatelevize.cz [online]. 2014. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1047686-

sobotkova-vlada-dostala-duveru-po-11-hodinach-recneni 
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Jihomoravského kraje a Zdeněk Škromach neobhájil mandát Senátora. Jejich stranický vliv 

postupně upadal. 

Rok po těchto událostech se již začalo mluvit o kandidátech zejména na místopředsedy 

strany. Kandidaturu na pozici statutárního místopředsedy ohlásili i účastníci puče Milan Chovanec 

a Jeroným Tejc, k nim se připojil Jiří Dienstbier. Ostatní zapletení do takzvané Lánské schůzky 

na sjezdu zůstali v ústraní. Předseda Bohuslav Sobotka na Adresu Jeronýma Tejce pro Českou 

televizi prohlásil, že „organizátoři puče by se do vedení sociální demokracie vracet neměli.“147  

Sjezd v březnu 2015 se nesl i ve znamení bilancování vnitrostranických událostí, které se 

odehrály o rok a půl dříve. Bohuslav Sobotka ve zprávě k 38. sjezdu, kterou předseda předkládá, 

uvádí, že „počínaje neúspěšnou prezidentskou volbou v roce 2003 lze u Miloše Zemana pozorovat 

změnu chování k vlastní straně a v jeho dalším politickém angažmá pozorovat příklady jednání, 

které sociální demokracii poškozovaly – například podpora Václava Klause při prezidentské volbě 

2008 namísto podpory sociálnědemokratického kandidáta Jana Švejnara, nebo (již zmíněné) 

založení SPOZ.“ Dále se zpráva zmiňuje o špatném výsledku posledních voleb, na kterém se údajně 

„mimořádně negativně podepsala velká nejednotnost strany způsobená dlouhodobými ostrými 

konflikty v jejím vedení,“ a zpráva výslovně hovoří o pučistech a tzv. haškovském či zemanovském 

křídle ve straně, do kterého kromě Haška výslovně řadí účastníky takzvané Lánské schůzky, 

opomíjí však Milana Chovance, a naopak navíc zmiňuje Romana Onderku.148 

Bohuslav Sobotka ve svém kandidátském projevu akcentoval zejména větší demokratizaci 

(výsledkem proběhnuvšího stranického referenda v srpnu 2014 bylo mimo jiné souhlas se změnou 

stanov, aby o konečné podobě kandidátní listiny rozhodovali v přímém hlasování všichni členové 

v příslušném volebním obvodu) a otevření strany novým členům.149 Ke změnám stanov pro média 

řekl: „Myslím, že nemůžeme zůstat na místě. Jeroným Tejc prezentuje názory konzervativní 

funkcionářské základny, která doufá, že není potřeba dělat jakékoliv změny.“150 V podobném 

duchu se nesl i projev Jiřího Dienstbiera, který při tom kritizoval, že strana občas působí příliš 

konzervativně a vyzval k otevřenosti tzv. novým tématům.151 Jeroným Tejc jako nejhlasitější 

 
147 Lánská schůzka – rok poté. In: IVysílání – Česká televize [online]. 2014. Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/214411034000108-lanska-schuzka-rok-

pote/ 
148 Česká strana sociálně demokratická [online]. 2015a Dostupné z:  https://www.cssd.cz/data/files/sjezd-38-

05-predseda-sobotka.pdf.pdf 
149 ČSSD [Youtube video], 2015a. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=cH5-

TWwte4Q&feature=emb_logo 
150 Česká strana sociálně demokratická [online]. 2015b. Dostupné z: https://www.cssd.cz/media/cssd-v-

mediich/b-sobotka-v-socialni-demoracii-probiha-revoluce/ 
151 ČSSD [Youtube video], 2015b. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=3QGOzSfBi-
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https://www.youtube.com/watch?v=cH5-TWwte4Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=cH5-TWwte4Q&feature=emb_logo
https://www.cssd.cz/media/cssd-v-mediich/b-sobotka-v-socialni-demoracii-probiha-revoluce/
https://www.cssd.cz/media/cssd-v-mediich/b-sobotka-v-socialni-demoracii-probiha-revoluce/
https://www.youtube.com/watch?v=3QGOzSfBi-M&feature=emb_logo


 

 

35 

 

Sobotkův oponent v nominačním projevu varoval, že pokud delegáti vyslyší Sobotkovo přání a 

zvolí tým, který v předsednictvu chtěl (Milan Chovanec), bude vedení zaslepené. Projev Milana 

Chovance pak byl velmi krátký a neurčitý a v zásadě nijak neakcentoval ideové či programové 

myšlenky a priority.152 

Sobotka tak na sjezdu podruhé obhájil předsednický post, a to znovu velkou většinou 85 % 

delegátů. 1. místopředsedou se stal ve druhém kole Milan Chovanec (Chovanec získal 433 hlasů, 

Tejc 253 hlasů, Dienstbier vypadl v prvním kole).153 Řadovými místopředsedy pak byli zvoleni 

Lubomír Zaorálek, Jan Hamáček, Michaela Marksová Tominová, Martin Starec a Lenka Teska 

Arnoštová. Všechny místopředsedy lze považovat za blízké Sobotkovi. Tomu se tak podařilo 

účastníky takzvaného Lánského puče odsunout do ústraní. 

Krátce po sjezdu strany založil Jaroslav Foldyna, který neúspěšně kandidoval na 

místopředsedu, levicovou platformu Doleva! Ta měla podle něj za cíl zabránit postupnému 

posouvání partaje směrem k politickému středu a navrátit se k levicovým kořenům. Stala se 

součástí uskupení Spojenectví práce a solidarity, který založila KSČM.154 „Chceme jen diskusní 

levicovou platformu, na které bude možné diskutovat o problémech a formovat názory,“ deklaroval 

Foldyna.155 K Foldynovi se připojil exministr zahraničí Jan Kavan, ekonomka Ilona 

Švihlíková a Lukáš Ulrych z Mladých sociálních demokratů. Po odchodu Jaroslava Foldyny 

platforma existovala nadále a její tváří zůstal Jan Kavan. Rozsah činnosti, počet členů i dopad na 

fungování strany platformy Doleva! byly marginální. Sám Jaroslav Foldyna v rozhovoru uvedl: 

„Nemyslím si, že můžu v sociální demokracii prosazovat svoji ideu. Já jsem naprosto jasně cítil, 

že tady není poptávka. My jsme šli po nějakém volebním výsledku a po neúspěchu měla nastat 

nějaká změna. Když jsem byl zvolen místopředsedou (v roce 2018), tak jsem si myslel, že tu změnu 

dokážu prosazovat a v průběhu toho roku jsem zjistil, že jsem exot pro celou řadu lidí. S názory 

nejsem osamocen, ale ten liberální názor těch pro mě liberálních svazáků Praha opanovala.“ 

Ačkoliv Bohuslav Sobotka vedl zezačátku poměrně populární vládu156, v průzkumech 

 

M&feature=emb_logo 
152 ČSSD [Youtube video], 2015c. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=fQ2VHu6YpGM 
153 IDnes.cz [online]. 2015. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/sobotka-dostal-varovani-

chovanec-prosel-az-napodruhe-zatopil-mu-tejc.A150313_135429_domaci_kop 
154 „SpaS je uskupení politických stran, občanských sdružení a veřejných iniciativ, vymezující se jako širší 

levicová struktura, která se charakterem svých deklarovaných politických priorit brání příchodu a zapojení 

asociálně konzervativních a nacionalistických uskupení“ KSCM.cz [online]. 2017. Dostupné z: 

https://www.kscm.cz/sites/default/files/soubory/Odborne%20zazemi/SPaS/informace_o_cinnosti_spas_spoje

nectvi_prace_a_solidarity_a_situaci_v_obcanskem_sektoru.pdf 
155Novinky.cz [online]. 2015. Dostupné z: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/foldyna-zaklada-v-cssd-

platformu-chce-branit-posunu-strany-doprava-292105 
156 V dubnu 2014 jí věřilo 43 %. (Denik.cz [online]. 2015. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=3QGOzSfBi-M&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=fQ2VHu6YpGM
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/sobotka-dostal-varovani-chovanec-prosel-az-napodruhe-zatopil-mu-tejc.A150313_135429_domaci_kop
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/sobotka-dostal-varovani-chovanec-prosel-az-napodruhe-zatopil-mu-tejc.A150313_135429_domaci_kop
https://www.kscm.cz/sites/default/files/soubory/Odborne%20zazemi/SPaS/informace_o_cinnosti_spas_spojenectvi_prace_a_solidarity_a_situaci_v_obcanskem_sektoru.pdf
https://www.kscm.cz/sites/default/files/soubory/Odborne%20zazemi/SPaS/informace_o_cinnosti_spas_spojenectvi_prace_a_solidarity_a_situaci_v_obcanskem_sektoru.pdf
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/foldyna-zaklada-v-cssd-platformu-chce-branit-posunu-strany-doprava-292105
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/foldyna-zaklada-v-cssd-platformu-chce-branit-posunu-strany-doprava-292105


 

 

36 

 

veřejného mínění ČSSD klesala.157 To dokládá i výsledek krajských voleb v roce 2016. Sociální 

demokracie obhájila vítězství jen ve dvou z devíti krajů.158 

Strana na sjezdu v roce 2017 schválila Dlouhodobý program, který měl za úkol vytvořit 

místopředseda Lubomír Zaorálek. Pro schválení stačila takzvaná optická většina. Proti tomuto 

programu na sněmu vystoupil Jeroným Tejc, a dosavadní vedení strany kritizoval za nulovou 

reflexi po výsledcích předcházejících voleb, za neschopnost udržet členy (od předchozího sjezdu 

ČSSD ztratila cca dva tisíce členů) a za to, že vedení žije v bublině a nenaslouchá voličům. Na 

programu kritizoval například podle něj málo levicovou daňovou politiku.159 Podporu od delegátů 

si ale nezískal, neuspěl ani na pozici statutárního místopředsedy, ani na pozici řadového 

místopředsedy. Po sjezdu oznámil, že už nebude kandidovat.160 

Předsedou byl opět zvolen Bohuslav Sobotka, tentokrát 67% většinou, což sice nebyla tak 

výrazná většina jako v posledních dvou volbách, ale stále to byl silný mandát. Sobotka pak médiím 

řekl, že by chtěl, aby byl prvním místopředsedou zvolen ministr vnitra Milan Chovanec.161 

Celé volební období se neslo v duchu velmi vyostřených vztahů mezi prezidentem Milošem 

Zemanem a premiérem Bohuslavem Sobotkou. Zeman se nadále snažil sociální demokracii 

ostřelovat. Například v lednu 2016 Miloš Zeman v mediích Bohuslava Sobotku obvinil, že sociální 

demokracii ničí.162 Tento spor dvou ústavních činitelů vyvrcholil v květnu 2017, kdy se rozhodl 

reagovat na nejasné majetkové poměry tehdejšího ministra financí Andreje Babiše (ANO) tím, že 

podá demisi vlády. Sobotka se domníval, že pokud by Babiše pouze odvolal, hnutí ANO by na tom 

vytěžilo politické body.163 Prezident Zeman ale následně přišel s překvapivým výkladem Ústavy, 

kdy prohlásil, že případně podaná demise bude demisí pouze předsedy vlády, nikoliv celé vlády. 

Sobotka tedy svůj postup přehodnotil a rozhodl se nepodávat demisi, ale pouze odvolat Babiše.164 

 

https://www.denik.cz/z_domova/pruzkum-sobotkove-vlade-veri-43-procent-lidi-20150419.html) 
157 Např. zde volební model: Stem.cz [online]. 2017. Dostupné z: http://www.median.eu/cs/wp-

content/uploads/2017/09/MEDIAN_Snemovni_volebni_model_2017_09.pdf nebo zde voličské preference 

Median.eu [online]. 2017. Dostupné z: https://www.stem.cz/stem-volebni-preference-na-konci-cervna-2017/ 
158 Volby.cz [online]. 2020. Dostupné z: 

https://www.volby.cz/pls/kz2016/kz2?xjazyk=CZ&xdatum=20161007https://www.volby.cz/pls/kz2016/kz2?

xjazyk=CZ&xdatum=20161007 
159 Projev: ČT 24 [Televizní vysílání], 2017. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10997918455-

mimoradne-porady-ct24/217411034000013-studio-ct24/ 
160 Ct24.ceskatelevize.cz [online]. 2017b. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2072776-tejc-

konci-s-politikou-na-podzim-uz-nebude-kandidovat 
161 IDnes.cz [online]. 2017a. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/cssd-volby-sjezd.B1006485/2 
162 Hrad.cz [online]. 2016. Dostupné z:https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/vybrane-

projevy-a-rozhovory/rozhovor-prezidenta-republiky-pro-denik-14-12431 
163 Ct24.ceskatelevize.cz [online]. 2017. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2106053-kabinet-

bohuslava-sobotky-poda-demisi 
164 Lidovky.cz [online]. 2017a. Dostupné z: https://www.lidovky.cz/domov/premier-sobotka-nebude-

https://www.denik.cz/z_domova/pruzkum-sobotkove-vlade-veri-43-procent-lidi-20150419.html
http://www.median.eu/cs/wp-content/uploads/2017/09/MEDIAN_Snemovni_volebni_model_2017_09.pdf
http://www.median.eu/cs/wp-content/uploads/2017/09/MEDIAN_Snemovni_volebni_model_2017_09.pdf
https://www.stem.cz/stem-volebni-preference-na-konci-cervna-2017/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10997918455-mimoradne-porady-ct24/217411034000013-studio-ct24/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10997918455-mimoradne-porady-ct24/217411034000013-studio-ct24/
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2072776-tejc-konci-s-politikou-na-podzim-uz-nebude-kandidovat
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2072776-tejc-konci-s-politikou-na-podzim-uz-nebude-kandidovat
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/cssd-volby-sjezd.B1006485/2
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2106053-kabinet-bohuslava-sobotky-poda-demisi
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2106053-kabinet-bohuslava-sobotky-poda-demisi
https://www.lidovky.cz/domov/premier-sobotka-nebude-podavat-demisi-vlady.A170505_102228_ln_domov_pev
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V novém složení pak vláda dovládla až do řádných voleb na podzim roku 2017.  

Bohuslav Sobotka však záhy v červnu složil mandát předsedy strany (premiérem zůstal), 

dočasným předsedou strany se stal do té doby statutární místopředseda Milan Chovanec, a 

volebním leaderem Lubomír Zaorálek. Vznikl tak neobvyklý triumvirát, který měl zabránit dalšímu 

úbytku voličů.165 

2.1.9 Volební debakl 2017 a další vládní angažmá 

 Tyto volby ovlivnila tzv. kauza Lithium, ze kterého se stalo hlavní volební téma.166 Sociální 

demokracie získala pouhých 7,27 % hlasů a 15 mandátů, což byl nejhorší volební výsledek strany 

za posledních 25 let. Bezprostředně po volbách se začaly ozývat krajské organizace volající po 

mimořádném sjezdu, který byl naplánován na duben, později se sjezd posunul už na únor.167 

Vítězné hnutí ANO se nejprve samo pokusilo sestavit menšinovou vládu, která ovšem nezískala 

důvěru Poslanecké sněmovny.  

 Krátce po Novém roce vznikla v reakci na katastrofální výsledek ve volbách platforma 

Zachraňme ČSSD, která se deklarovala jako diskusní a programová platforma. V jejím čele stanul 

jeden z účastníků takzvané Lánské schůzky Jiří Zimola, dalšími zakladateli byli Michal Hašek, 

Zdeněk Škromach, Jaroslav Foldyna nebo hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.168 Personálně 

tedy uskupení tvořili mimo dalších účastníci takzvaného Lánského puče. „Tohle není ohlášení 

žádného frontálního útoku do vedení sociální demokracie. My oznamujeme vznik neformální 

diskusní platformy a zveme každého, kdo se bude chtít vyjádřit. Nehovoříme o funkcích nebo 

prebendách,“ řekl Zimola.169 Platforma, která měla podle zakladatelů zastavit propad strany, vytkla 

požadavek na sněm – přímá volba předsedy všemi členy strany namísto volby delegátů. 

V lednu 2018 se pak konaly druhé přímé volby prezidenta republiky. Sociální demokracie 

tentokrát nepostavila svého vlastního kandidáta, uvnitř strany ale znovu došlo na dilema, zda má 

 

podavat-demisi-vlady.A170505_102228_ln_domov_pev 
165 Lidovky.cz [online]. 2017b. Dostupné z:https://www.lidovky.cz/domov/plan-cssd-vznikne-triumvirat-

zaoralek-chovanec-sobotka.A170613_152127_ln_domov_sij 
166 Šlo o podpis memoranda ministerstvem životního prostředí, tč. resortu ČSSD, a australské těžební firmy 

ohledně možného průzkumu těžby lithiové rudy v okolí Cínovce, které hnutí ANO v předvolební kampani 

vykreslilo jako loupež ČSSD. Do jaké míry kauza volby ovlivnila, není zcela jasné. 
167 Lidovky.cz [online]. 2017c. Dostupné z: https://www.lidovky.cz/domov/sjezd-cssd-bude-v-unoru-noveho-

sefa-vyberou-delegati-nestranik-jim-nebude.A171103_170559_ln_domov_ele 
168 Zachraňme ČSSD [online]. 2018. Dostupné z: 

https://www.zachranmecssd.cz/Zakl%C3%A1daj%C3%ADc%C3%AD-signat%C3%A1%C5%99i.php 
169 Lidovky.cz [online]. 2018. Dostupné z: https://www.lidovky.cz/domov/zachranme-cssd-nova-platforma-

socialni-demokracie-chce-primou-volbu-predsedy.A180105_143448_ln_domov_ele  

https://www.lidovky.cz/domov/premier-sobotka-nebude-podavat-demisi-vlady.A170505_102228_ln_domov_pev
https://www.lidovky.cz/domov/plan-cssd-vznikne-triumvirat-zaoralek-chovanec-sobotka.A170613_152127_ln_domov_sij
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strana dát oficiální doporučení k volbě Miloše Zemana nebo jiného kandidáta.170 Nakonec vedení 

strany oficiální doporučení nevydalo. „Necháme to volně, ať se rozhodnou členové sociální 

demokracie, koho chtějí volit,“ uvedl úřadující předseda Milan Chovanec.171 Podporu Miloši 

Zemanovi vyjádřili jak Milan Chovanec, tak Jan Hamáček, tak Jiří Zimola, tedy tři (nakonec z 

osmi) kandidáti na předsedu strany s největším počtem krajských nominací (3, 5, 1) a nejvyšší 

šancí získat předsednické křeslo na únorovém mimořádném sjezdu.172  

Klíčovým tématem mimořádného sjezdu kromě volebního neúspěchu se stala možná 

podpora nebo vstup ČSSD do vlády. V zásadě šlo o to, zda by se případná participace na vládě 

straně po minulém vládním angažmá vyplatila, a zda by měla strana akceptovat, že by v jejím čele 

stál Andrej Babiš, toho času obviněný v kauze Čapí hnízdo. Milan Chovanec zastával spíše 

variantu zdrženlivosti. „Po čtyřleté zkušenosti je pro ČSSD velké riziko vstoupit znovu do vlády 

se stejnými partnery. Vítěz voleb má právo nominovat premiéra, ve vládě ale nesmí být trestně 

stíhaná osoba. Pokud ale bude koalice s ČSSD jedinou možností, jak zabránit destrukční vládě 

populistů, polofašistů a komunistů, pak je třeba o ní jednat," uvedl Chovanec. Proti vstupu do vlády 

se například postavila ústecká sociální demokracie s předsedou Miroslavem Andrtem, nebo 

plzeňský hejtman Josef Bernard. Naproti tomu Jan Hamáček a Jiří Zimola poukazovali na 

programovou shodu s hnutím ANO, jehož politiku by pro ČSSD bylo z opozičních lavic velmi 

obtížné kritizovat.173 Předsedou strany byl zvolen Jan Hamáček, který byl jakýmsi kompromisem. 

Prvním místopředsedou se stal Jiří Zimola (v souboji s Romanem Onderkou), dalšími 

místopředsedy pak Jana Fialová, Martin Netolický, Jaroslav Foldyna a Roman Onderka.174 175 

Platforma Zachraňme ČSSD tak nezískala v nejužším vedení klíčový a rozhodující vliv na 

směřování strany. 

Vstup do vlády si vedení sociální demokracie nakonec nechalo posvětit ve stranickém 

referendu, kdy 58,5 % členů bylo pro vstup do vlády.176 V červnu tak vznikla menšinová vláda 

 
170 Ihned.cz [online]. 2018. Dostupné z: https://archiv.ihned.cz/c1-66011310-cssd-se-pred-volbami-deli-na-

volice-zemana-a-drahose 
171 Ct24.ceskatelevize.cz [online]. 2018b. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2358253-

politicke-strany-se-od-prezidentske-volby-drzi-dal-doporuceni-vydaly-jen-tri 
172 Reflex.cz [online]. 2018. Dostupné z: https://www.reflex.cz/sjezd-cssd-hamacek-chovanec-zimola-stanek-

krejcik-jukl-zatecka-wiki-profil 
173 Aktuálně.cz [online]. 2018. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/nazory-na-vladu-s-hnutim-ano-

a-andreje-babise-tristi-pred-

sj/r~1de762e6131e11e8a72bac1f6b220ee8/v~sl:ea646b617fec0f1b3d361ba106e34b30/ 
174 CSSD.cz [online]. 2018b. Dostupné z: https://www.cssd.cz/40-sjezd/cssd-ma-nove-vedeni-predsedou-

strany-se-stal-jan-hamacek/ 
175 CSSD.cz [online]. 2018c. Dostupné z: https://www.cssd.cz/40-sjezd/sjezd-cssd-zvolil-ctyri-

mistopredsedy-strany/ 
176 IDnes.cz [online]. 2018a. Dostupné z:https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vysledky-referenda-cssd-
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https://zpravy.aktualne.cz/domaci/nazory-na-vladu-s-hnutim-ano-a-andreje-babise-tristi-pred-sj/r~1de762e6131e11e8a72bac1f6b220ee8/v~sl:ea646b617fec0f1b3d361ba106e34b30/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/nazory-na-vladu-s-hnutim-ano-a-andreje-babise-tristi-pred-sj/r~1de762e6131e11e8a72bac1f6b220ee8/v~sl:ea646b617fec0f1b3d361ba106e34b30/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/nazory-na-vladu-s-hnutim-ano-a-andreje-babise-tristi-pred-sj/r~1de762e6131e11e8a72bac1f6b220ee8/v~sl:ea646b617fec0f1b3d361ba106e34b30/
https://www.cssd.cz/40-sjezd/cssd-ma-nove-vedeni-predsedou-strany-se-stal-jan-hamacek/
https://www.cssd.cz/40-sjezd/cssd-ma-nove-vedeni-predsedou-strany-se-stal-jan-hamacek/
https://www.cssd.cz/40-sjezd/sjezd-cssd-zvolil-ctyri-mistopredsedy-strany/
https://www.cssd.cz/40-sjezd/sjezd-cssd-zvolil-ctyri-mistopredsedy-strany/
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vysledky-referenda-cssd-vlada-ano.A180615_143057_domaci_kop
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ANO a ČSSD disponující ve Sněmovně 93 hlasy s podporou KSČM. 177 178 Prezident se i nadále 

snažil ovlivňovat dění uvnitř sociální demokracie a například mluvit do personálií strany. Prvním 

takovým případem bylo při sestavování vlády odmítnutí jmenovat Miroslava Pocheho ministrem 

zahraničních věcí kterého předsednictvo ČSSD schválilo jako kandidáta na tento post. Dočasným 

vedením resortu tak byl pověřen předseda Jan Hamáček. Spor nakonec trval až do října, kdy 

Hamáček ustoupil a na místo nominoval Tomáše Petříčka. 

V listopadu 2018 vyvolala opozice jednání a hlasování o nedůvěře vládě kvůli údajnému 

únosu syna premiéra Andreje Babiše na Krym v souvislosti s kauzou farmy Čapí hnízdo. Předseda 

Jan Hamáček deklaroval nutnost vysvětlení situace a nevyloučil přitom žádný postup. Platforma 

Zachraňme ČSSD pak vyzvala vedení, aby sociální demokracie ve vládě zůstala. „Platforma 

vyzývá poslanecký klub, aby dodržel platnou koaliční smlouvu a neúčastnil se hlasování o 

nedůvěře vládě vyvolané opozicí,” uvedla platforma.179 

Podobná situace s jmenováním, respektive výměnou sociálnědemokratického člena vlády 

se opakovala v dubnu následujícího roku, kdy prezident Zeman nejdříve dlouho otálel s odvoláním 

ministra kultury Antonína Staňka, a pak odmítl jmenovat Michala Šmardu, což zdůvodňoval jeho 

neodborností. Na stůl se dostala i otázka, zda má sociální demokracie ještě zůstávat za těchto 

okolností ve vládě.180 Poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna na konto možného opuštění vlády pro tisk 

uvedl, že by podpořil případnou rekonstruovanou vládu bez účasti jeho strany. To pobouřilo mimo 

jiné i předsedu Jana Hamáčka, který na to odpověděl, že pokud Foldyna nebude respektovat 

rozhodnutí a politiku ČSSD, nebude členem strany.181 Foldyna ale zůstal mezi poslanci s tímto 

názorem osamocen. Řešením celé situace nakonec bylo upuštění od prosazování Michala Šmardy 

a obsazení postu ministra kultury Lubomírem Zaorálkem. Na to reagovala místní organizace v Ústí 

nad Labem, která s postupem nesouhlasila a vyzvala předsedu Hamáčka k rezignaci.182 

Foldynovými výroky na veřejnosti a výzvou k rezignaci se pak zabývalo předsednictvo strany (viz 

 

vlada-ano.A180615_143057_domaci_kop 
177 IDnes.cz [online]. 2018b. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koalicni-smlouva-ano-cssd-

dohoda-o-toleranci-kscm.A180710_135950_domaci_kop 
178 Ct24.ceskatelevize.cz [online]. 2018a. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2534680-po-

celodennim-maratonu-ma-babisova-druha-vlada-duveru 
179 Novinky.cz [online]. 2018. Dostupné z: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/platforma-zachranme-

cssd-vyzyva-k-setrvani-ve-vlade-40257311 
180 Ct24.ceskatelevize.cz [online]. 2019. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2881052-cssd-je-

rozpolcena-krajsti-lidri-nemaji-jasno-v-tom-jestli-zustat-ve-vlade-nebo-zda 
181 Novinky.cz. [online]. 2019. Dostupné z: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/hamacek-zostra-k-

foldynovi-bud-bude-respektovat-politiku-cssd-nebo-nebude-clenem-strany-40293031 
182 Irozhlas.cz [online]. 2019. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/cssd-predseda-rezignace-

jan-hamacek-ustecka-organizace-foldyna_1908201034_tec 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vysledky-referenda-cssd-vlada-ano.A180615_143057_domaci_kop
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koalicni-smlouva-ano-cssd-dohoda-o-toleranci-kscm.A180710_135950_domaci_kop
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koalicni-smlouva-ano-cssd-dohoda-o-toleranci-kscm.A180710_135950_domaci_kop
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2534680-po-celodennim-maratonu-ma-babisova-druha-vlada-duveru
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2534680-po-celodennim-maratonu-ma-babisova-druha-vlada-duveru
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/platforma-zachranme-cssd-vyzyva-k-setrvani-ve-vlade-40257311
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/platforma-zachranme-cssd-vyzyva-k-setrvani-ve-vlade-40257311
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2881052-cssd-je-rozpolcena-krajsti-lidri-nemaji-jasno-v-tom-jestli-zustat-ve-vlade-nebo-zda
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2881052-cssd-je-rozpolcena-krajsti-lidri-nemaji-jasno-v-tom-jestli-zustat-ve-vlade-nebo-zda
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níže). Zaorálkovo angažmá ale nakonec stranu uklidnilo a sociální demokracie tak nadále setrvala 

ve vládě.  

V listopadu 2019 oznámil jeden z účastníků takzvaného Lánského puče a bývalý jihočeský 

hejtman Jiří Zimola, že do krajských voleb na podzim následujícího roku kandiduje za hnutí Změna 

2020.183 „Nemáme v plánu střílet do nohy ČSSD a ani stranu nějak štěpit,“ vyjádřil se do médií 

Zimola s dovětkem, že v komunálních volbách takto postupoval i Michal Šmarda. Předseda Jan 

Hamáček se k tomu vyjádřil, by se měl Zimola rozhodnout pouze pro jednu stranu. Jiří Zimola 

nejdříve chtěl ve straně setrvat, už v lednu ale rezignoval na funkci krajského předsedy a v červnu 

stranu opustil.184 185 Společně s Jiřím Zimolou kandiduje za Změnu 2020 dalších 11 lidí, kteří se 

v minulých krajských volbách ucházeli o hlasy pod vlajkou ČSSD.186 O jejich členství ve straně či 

hnutí však nejsou dostupné žádné informace. 

V dubnu se zpět z politického ústraní vrátil Michal Hašek, hlavní aktér takzvaného 

Lánského puče. Předseda Jan Hamáček si ho vybral jako volebního manažera. Výběr následně 

posvětilo grémium strany. Proti tomuto kroku se ovšem postavili například pražští sociální 

demokraté v čele s poslancem Petrem Dolínkem, který poukazoval na Haškovu 

nedůvěryhodnost.187 Krátce poté v červenci téhož roku se k ČSSD přiblížil zpět bývalý premiér a 

předseda strany Jiří Paroubek, a to jako Hamáčkův neformální poradce. Společně s ním se vrátil 

k sociální demokracii i Paroubkův blízký člověk a bývalý předseda ústecké buňky Petr Benda, 

který v krajských volbách na podzim 2020 kandiduje za sociální demokracii právě na Ústecku. 

Ústecká organizace však nejdříve sestavila vlastní kandidátku, se kterou chtěla kandidovat pod 

značkou regionálního uskupení Lepší Sever společně s dalšími regionálními uskupeními. To jí však 

předsednictvo strany nedovolilo. Ústečtí sociální demokraté však zákazu nedbali a kandidátku 

podali. ČSSD pak podala novou vlastní kandidátní listinu, kde figuruje právě zmiňovaný Petr 

Benda. Celý spor o kandidátní listiny tak skončil u soudu.188 

Na tomto místě stojí za zmínku, že podle oficiálních čísel ČSSD přišla strana ve 

 
183 Seznamzpravy.cz [online]. 2019. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zimola-bude-

kandidovat-za-zmenu-2020-v-cssd-chce-ale-zustat-82662 
184 Seznamzpravy.cz [online]. 2020. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zemanuv-oblibenec-

zimola-je-na-ceste-z-cssd-citim-se-zrazen-rekl-85822 
185 Irozhlas.cz [online]. 2020. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/jiri-zimola-cssd-zmena-

2020_2006011342_cen 
186 Volby.cz [online]. Dostupné z: https://www.volby.cz/ 
187 Novinky.cz [online]. 2020. Dostupné z: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/cast-straniku-se-bouri-

kvuli-zvoleni-haska-volebnim-manazerem-40321625 
188 Denik.cz [online]. 2020. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/volby-lepsi-sever-i-cssd-

nakonec-podaly-vlastni-kandidatky-20200729.html 
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sledovaném období o více než 11 tisíc členů – z cca 24 a půl tisíce na cca 13 tisíc, tedy o více než 

46 %. Jakékoliv detailní informace o bývalých členech ČSSD odmítla poskytnout, z uvedených dat 

tedy není možné rozklíčovat, jaký je důvod takového úbytku členů. Nápovědu nabízí dvě veřejně 

dostupné informace - stručná zmínka ve Zprávě předsedy k 38. sjezdu strany, kde píše, že „v 

posledních dvou letech nám ubylo zhruba 2 000 členů, z části i v důsledku proběhlých kontrol a 

přeregistrací členské základny,“ a zpráva o nezaplacení dvou a půl tisíce členských příspěvků a 

z toho důvodu zániku členství.189 Jisté ovšem je, že v posledních XY letech odešla z ČSSD řada 

výrazných tváří sociální demokracie – již zmínění Jeroným Tejc, Jaroslav Foldyna, Jiří Zimola, a 

dále pak plzeňský hejtman Josef Bernard.190 Ve volbách do Senátu na podzim 2020 také někteří 

dosavadní senátoři zvolení za ČSSD obhajují mandát za jiná uskupení nebo jako nezávislí kandidáti 

– například Miroslav Antl nebo Emilie Třísková. 

 

Uvnitř ČSSD existují také uskupení, která se pohybovala nebo pohybují mimo 

nejdůležitější a nejsledovanější tok událostí, ať už kvůli slabé nebo žádné participaci stranických 

špiček, nízkému počtu členů nebo míry aktivity a jejího dopadu na stranu.  

Takovým uskupením je platforma Idealisté.cz. Idealisté jako spolek vznikli v roce 2015, do 

té doby fungovali jako součást Mladých sociálních demokratů, odkud se postupně osamostatnili a 

stali se přidruženým spolkem k sociální demokracii. Jeho členem se stal například Jiří Dienstbier, 

spolek měl blízko i k Bohuslavu Sobotkovi. Idealisté sami sebe chápou jako strážce dodržování 

sociálnědemokratických a levicově liberálních hodnot.191 Idealisté svým zaměřením cílili zejména 

na mladší liberální a městské voliče. Ačkoliv bylo uskupení spojené se sociální demokracií, jejími 

členy se po osamostatnění začali stávat i členové jiných politických stran než ČSSD, například 

pirátů.192 V červnu 2020 pak spolek Idealisté založilo hnutí Idealisté, které plánuje kandidovat 

v podzimních krajských volbách. Například v Jihomoravském kraji budou zástupci Idealistů 

kandidovat společně v koalici s TOP 09, zelenými a Liberálně ekologickou stranou, tedy už jako 

 
189 Seznamzpravy.cz [online]. 2020 Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/cssd-vysycha-tradicni-

zdroj-prisla-o-miliony-od-clenu-kteri-ji-opustili-

98576?fbclid=IwAR2GZE4mwQvuaqL7IResqS5Tmg7yXwRiG09922xi6iUGR181E0b0oEB-su4 
190 Idnes.cz [online]. 2020. Dostupné z: https://www.idnes.cz/plzen/zpravy/hejtman-josef-bernard-odchazi-z-

cssd-plzensky-kraj.A200506_111122_praha-zpravy_alh 
191 Zpráva předsedy k 38. sjezdu (Česká strana sociálně demokratická [online]. 2015a. Dostupné z: 

https://www.cssd.cz/data/files/sjezd-38-05-predseda-sobotka.pdf.pdf) 
192 Novinky.cz [online]. 2019 Dostupné z: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/oranzovi-idealiste-

koketuji-s-piraty-40269252 

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/oranzovi-idealiste-koketuji-s-piraty-40269252
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/oranzovi-idealiste-koketuji-s-piraty-40269252
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konkurenční uskupení k ČSSD.193  

Další platformou je Oranžový klub, jejímž cílem je „podpora a prosazování ideje 

spravedlivého zastoupení žen a mužů ve veřejném a stranickém životě,“194 založený v roce 2012. 

Nedatovaná webová stránka ČSSD uvádí, že v současné době má Oranžový klub cca 15 členek a 

několik desítek členů a členek v Klubu přátel Oranžového klubu.195 Ke konkrétní činnosti klubu 

připomenu snad jen výše zmíněný Manifest. Vzhledem k zaměření činnosti na jeden aspekt 

sociálnědemokratické politiky a délce fungování je možné toto uskupení označit za tematickou 

frakci. 

 Dalším uskupením byla Křesťansko-sociální platforma vzniknuvší v roce 2009 s cílem 

přilákat voliče křesťanského vyznání.196 „Křesťansko-sociální platforma ČSSD je neformálním 

občanským seskupením členů i nečlenů ČSSD, kteří kladou důraz na ukotvení 

sociálnědemokratických snah v oblasti, jež přesahuje materiální zájmy každodenního života.“ 

Členy byli například bývalý ministr vnitra František Bublan, Bohuslav Sobotka nebo pozdější 

veřejná obhájkyně práv Anna Šabatová. Platforma v současné době není aktivní, poslední aktivitou 

na stránkách platformy bylo podpoření Bohuslava Sobotky po takzvané Lánské schůzce197 a 

poslední vůbec v roce 2015 vyjádření k zacházení s uprchlíky v České republice.198 

 Posledním takovým uskupením je ekologická platforma Zvonečník. Ta vznikla v roce 2008 

v důsledku nárustu zájmu o ekologická témata (obecně je to vidět na úspěchu Strany zelených ve 

volbách v roce 2006).199 Podle platných stanov platformy schválených v červnu letošního roku, je 

„Ekologická platforma (dále jen Ekoplatforma) neformálním nezávislým uskupením příznivců 

sociálně demokratického hnutí. Je otevřená nestraníkům i členům různých politických stran.“ 200 

Působí od července 2008. Cílem Ekoplatformy je popularizace a prosazování ekologické politiky 

a otevírání společenské diskuse o ekologických tématech. Platforma je aktivní, její zaměření je 

 
193 Novinky.cz [online]. 2019 Dostupné z: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/vyzva-pro-cssd-zleva-

idealiste-a-budoucnost-40326821 
194 Oranžový klub [online]. 2018. Dostupné z: http://www.oranzovy-klub.cz/index.php/o-nas 
195 Česká strana sociálně demokratická [online]. 2020b. Dostupné z: https://www.cssd.cz/strana/partneri-a-

podporovatele/partneri/evropske-zpravy-cz-1/ 
196 Aktuálně.cz [online]. 2009b. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/bublan-organizuje-

verici-cleny-cssd-svoboda-se-posmiva/r~i:article:640700/ 
197 Dnes již platforma nemá ani funkční webové stránky, přístup je možný přes web archive 

https://web.archive.org/web/20150727041213/http://www.sonapa.cz/ 
198 Denikreferendum.cz [online]. 2015. Dostupné z: https://denikreferendum.cz/clanek/21458-prohlaseni-

krestanskosocialni-platformy-cssd-k-zachazeni-s-uprchliky-v-ceske-republice 
199 Henzl, 2015 
200 . Zvonečník - ekologická platforma [online]. 2020a. Dostupné z: 

https://zvonecnik.estranky.cz/clanky/onas.html 

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/vyzva-pro-cssd-zleva-idealiste-a-budoucnost-40326821
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https://www.cssd.cz/strana/partneri-a-podporovatele/partneri/evropske-zpravy-cz-1/
https://www.cssd.cz/strana/partneri-a-podporovatele/partneri/evropske-zpravy-cz-1/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/bublan-organizuje-verici-cleny-cssd-svoboda-se-posmiva/r~i:article:640700/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/bublan-organizuje-verici-cleny-cssd-svoboda-se-posmiva/r~i:article:640700/
https://web.archive.org/web/20150727041213/http:/www.sonapa.cz/
https://denikreferendum.cz/clanek/21458-prohlaseni-krestanskosocialni-platformy-cssd-k-zachazeni-s-uprchliky-v-ceske-republice
https://denikreferendum.cz/clanek/21458-prohlaseni-krestanskosocialni-platformy-cssd-k-zachazeni-s-uprchliky-v-ceske-republice
https://zvonecnik.estranky.cz/clanky/onas.html
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striktně vymezené a počet členů jako v minulých dvou případech poměrně omezený, oficiální 

stránky hovoří o přibližně dvou stech.201 

Za zcela okrajovou zmínku pak stojí Evropská levicová platforma vzniklá v roce 2011 a 

Socialistická frakce ČSSD založená v roce 2009. Informace o těchto subjektech prakticky nejsou 

a jejich aktivita i význam jsou zcela zanedbatelné. 

3.0 Frakcionalizace ČSSD z pohledu teorie koherence Kenetha Jandy 

 V poslední kapitole budou poznatky o frakcích aplikovány na teorii Kenetha Jandy. 

3.1 Legislativní koheze 

 Následuje výpočet Agreement indexů ve sledovaném období. Zahrnuti jsou poslanci, kteří 

byli v dané době každého hlasování členy poslaneckého klubu ČSSD. Agreement index byl 

spočítán odděleně pro procedurální hlasování, všechna ostatní hlasování a dohromady za každé 

volební období 2010-2013, 2013-2017 a 2017-6. května 2020, kdy byla získána data o hlasování. 

Všechny výpočty byly prováděny v programovacím jazyce Python, výsledný kód programu je v 

příloze práce (viz příloha č. 1). Výsledky jsou znázorněné v následující tabulce a grafu (pozn. 

autora: graf začíná na hodnotě 0,5): 

Agreement index Volební období 

Typ hlasování 2010 – 2013 2013 – 2017 2017 – nyní 

Procedurální hlasování 0,743 0,744 0,785 

Ostatní hlasování 0,731 0,773 0,703 

Všechna hlasování 0,734 0,767 0,717 

 

Pro orientaci a porovnání uvádím i agreement indexy dalších poslaneckých klubů. 

Agreement index Volební období 

Typ hlasování 2010 – 2013 2013 – 2017 2017 – nyní 

KSČM 0,854 0,859 0,785 

ODS 0,823 0,876 0,896 

ANO   0,854 0,864 

TOP 09 0,874 0,843 0,864 

KDU-ČSL   0,8 0,875 

 

 
201 Zvonečník - ekologická platforma [online]. 2020b. Dostupné z: 

https://zvonecnik.estranky.cz/clanky/lide.html 

https://zvonecnik.estranky.cz/clanky/lide.html
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Počet poslanců v poslaneckém klubu ČSSD byl podle volebních výsledků v jednotlivých 

volebních obdobích rozdílný, období od období klesal – v roce 2010 56 členů, v roce 2013 50 členů 

a v roce 2017 15 členů. Z tabulky vyplývá, že se Agreement index u ČSSD dlouhodobě pohybuje 

mezi 0,7 a 0,8. Nejvyšší Agreement index, čili nejvyšší míru shody, měla v 7. volebním období od 

roku 2013 do roku 2017, a to 0,767, nejnižší pak má v právě probíhajícím 8. volebním období od 

roku 2017, a to 0,717. Zásadní rozdíl mezi obdobími ovšem není znatelný. Marginální je také rozdíl 

mezi AI u procedurálních hlasování a ostatních hlasování. Ze všech poslaneckých klubů, které jsou 

zde pro porovnání je v každém období AI u ČSSD nejnižší, a to rozdílem o 0,1 až 0,15, je tedy z 

těchto stran podle definice Agreement indexu nejméně jednotným poslaneckým klubem.  

Podle tabulky Kenetha Jandy prezentované výše tedy výsledkem je, že ČSSD se pohybuje 

ve sněmovním hlasování na hranici hodnocení Somewhat cohesive a Highly cohesive, což i 

s přihlédnutím k tomu, že je nejméně jednotným klubem v poslanecké sněmovně, neukazuje na 

zásadní roztříštěnost. 

3.2 Ideologický, tematický, vůdcovský a strategicko-taktický frakcionalismus v ČSSD 

Tato práce potvrdila, že frakcionalismus byl a je součástí života ČSSD, a je zjevné, že 

v České straně sociálně demokratické vznikly a fungovaly a stále v nějaké míře fungují frakce. Jak 

již bylo zmíněno na začátku, aktuální Stanovy České strany sociálně demokratické přijaté na 41. 

sjezdu v březnu 2019, byly oproti předchozím poměrně radikálně obsahově zredukovány, a to 

zejména v organizační struktuře strany. Ohledně možného vzniku a institucionálního zakotvení či 
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případného zákazu platforem a frakcí uvnitř strany mlčí a omezují se jen na nevyčerpávající výčet 

existujících vnitrostranických zájmových hnutí a partnerských organizací.202 Předchozí stanovy 

platné od roku 2007 pak navíc zmiňovaly cíle jednotlivých zájmových hnutí a výslovně 

stanovovaly, že v rámci strany mohou působit další zájmová hnutí, jejichž činnost je podmíněna 

schválením ÚVV. O jiných formách sdružování, vytváření platforem či přímo frakcí se Stanovy 

nezmiňují.203 Formální organizační strukturu daných zájmových uskupení pak upravují samostatné 

stanovy těchto spolků. Z toho vyplývá, že ve sledovaném období platformy z hlediska stanov a 

možného formálního ukotvení v rámci strany nemají institucionální zázemí.  

Sociální demokracie je historicky poměrně široce rozkročená na ideologické ose, kde jeden 

konec lze označit za konzervativní, národně-sociální a druhý konec liberální, idealistický. Lze tedy 

mluvit o 1. stupni Jandovy typologie. Ideologický frakcionalismus ve straně tedy fakticky existuje, 

zásadní či jakkoli vyhrocená ideová debata uvnitř strany ve sledovaném období neprobíhala a 

neprobíhá. Zejména na sjezdech strany, kde by měl být takovýto střet patrný, se žádné zásadní 

ideové otázky neprojednávaly. Za formalizované ideové frakce lze pokládat dvě uskupení. Jedním 

z nich byla platforma Doleva!, která měla jakousi organizační strukturu, deklarované členství, ale 

její činnost byla zcela marginální. Druhou ideovou frakcí byl spolek Idealisté.cz, který se později 

od strany oddělil a v nadcházejících volbách bude kandidovat bez ČSSD. V případě Idealistů.cz 

tedy hovoříme podle Jandovy typologie o stupni 4, tedy že podnět frakcionalizace vytváří malé 

frakce uvnitř strany s určitou formální organizací nebo potenciálem pro rozdělení strany. 

V současné době pak žádná jiná aktivní formalizovaná skupina s definovaným členstvím či 

organizační strukturou neexistuje.  

Stejně jako u předchozího ideologického frakcionalismu, podnět frakcionalismu 

tematického vygeneroval několik identifikovatelných frakcí. Byly jimi Oranžový klub, 

Křesťansko-sociální platforma a Zvonečník, které dle Jandovy definice trvaly alespoň jeden rok. 

Vzhledem k přítomnosti formální organizace a členství lze tyto frakce definovat 4. stupněm 

Jandovy škály, ovšem nutno dodat, že jejich činnost i potenciál pro štěpení strany jsou velmi nízké. 

 
202 Článek 21, bod 13): „V zahraničním regionu působí členové ČSSD – občané České republiky žijící 

v zahraničí“ a bod 14) „Zájmovými hnutími v rámci ČSSD jsou SDŽ, KS, popř. další zájmová hnutí, to vše 

až do doby, než zvolí vlastní spolkovou formu. ČSSD spolupracuje s MSD, Masarykovou demokratickou 

akademií (MDA) a Svazem dělnických tělovýchovných jednot ČR (SDTJČR).“ Stanovy České strany 

sociálně demokratické, 2019, str. 10, Česká strana sociálně demokratická [online]. 2019. Dostupné z: 

https://www.cssd.cz/data/files/registrovane-stanovy-19_1.pdf 
203 Stanovy samozřejmě v čase doznávaly změn, ne však ve sledované oblasti. Co se týče zájmových skupit, 

stanovy uváděly jejich potenciální vznik a nutnost schválení Ústředním výkonným výborem. Česká strana 

sociálně demokratická [online]. 2018a. Dostupné z: https://www.cssd.cz/data/files/stanovy-cssd-2018.pdf 

https://www.cssd.cz/data/files/registrovane-stanovy-19_1.pdf
https://www.cssd.cz/data/files/stanovy-cssd-2018.pdf
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Nejvýznamnější frakcí co do vlivu na dění ve straně, která se snažila po volbách v roce 

2013 o převzetí moci, byla skupina okolo Michala Haška. Ta si však nevytvořila žádnou 

organizační strukturu, ani neměla formální členství a lze ji považovat jen za volné uskupení 

jednotlivých osobností. Motiv skupiny ke vzniku neformální frakce byl zejména vůdcovský a 

strategicko-taktický. Michal Hašek měl bezesporu ambice nahradit Bohuslava Sobotku v čele 

strany a stát se předsedou vlády. Zároveň dlouhodobě poukazoval na špatné vedení strany a 

kritizoval prosazované programové priority tehdejšího vedení. Klíčovou roli v celé časové lince 

hraje Miloš Zeman, který byl pro podstatnou část členů, a pro velkou část z nich stále je, 

neformálním vůdcem strany. Jeho vyjádření tedy pro tuto skupinu měla a mají velkou váhu. 

Bohuslav Sobotka po lánských událostech posílil svou pozici ve straně a podařilo se mu 

aktéry oné schůzky na čas stáhnout do ústraní. Po velmi neuspokojivém výsledku ve volbách v roce 

2017 pak vznikla platforma Zachraňme ČSSD personálně velmi podobná s účastníky takzvaného 

Lánského puče. Zároveň rétorika uskupení proti vedení strany byla podobná. Platforma oficiálně 

deklarovala svůj vznik a seznam zakládajících členů. Organizační strukturu si však nevybudovala 

a svou činnost postupem času utlumila. Navíc někteří její klíčové tváře mezitím opustili řady 

sociální demokracie. Platformu Zachraňme ČSSD tedy můžeme z pohledu Jandovy typologie 

definovat jako malou frakci uvnitř strany bez vlastní formální organizace, tedy ve stupni 3. 

Jistou opozicí ke zbytku republikových organizací a celostátnímu vedení pak byli členové 

strany z krajské organizace v Ústí nad Labem, kteří velmi často oponovali ve strategicko-

taktických krocích vedení. Řada členů pak fakticky narychlo opustila stranu z důvodu konfliktu 

s vedením strany o podobu kandidátní listiny pro krajské volby na podzim 2020 ve prospěch 

místního hnutí Lepší Sever. Podobný osud sdílí i skupina členů z jihu Čech okolo Jiřího Zimoly, 

která odešla do stejných voleb jako kandidáti místního uskupení Změna 2020. Obě skupiny tedy 

lze do odchodu definovat stupněm 2, tedy že frakce nejsou jasně odlišeny ve smyslu označených 

skupin s identifikovatelným členstvím. 

3.3 Čistky 

Jak již bylo zmíněno výše, podle oficiálních dat přímo získaných od ČSSD vyplývá, že 

strana od konce roku 2010 do konce roku 2019 přišla z původních 24 486 členů o 11 347 členů, 

tedy o více než 46% členské základny. Jakékoliv informace o bývalých členech ČSSD odmítla 

poskytnout, podle vyjádření mluvčí Barbory Gavendy strana za sledované období nevyloučila ani 

jednoho jediného člena. Ve veřejně dostupných zdrojích se ale dají dohledat případy vylučování 

ze strany, které ovšem nejsou masového charakteru a nejsou důsledkem činnosti nebo členství ve 
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výše zmíněných frakcích. Jsou to například případ bývalého primátora Ostravy Petra Kajnara na 

začátku roku 2014 kvůli sestavování kandidátní listiny do voleb předcházející rok204 nebo členů 

strany z důvodu konfliktů na lokální úrovni.205 

Za zmínku tady stojí také případ poslance a bývalého místopředsedy Jaroslava Foldyny, o 

jehož vyloučení z důvodu kontroverzních výroků ke svým spolustraníkům rozhodovalo 

předsednictvo strany v září 2019. Pro vyloučení Jaroslava Foldyny hlasovalo 29 členů 

předsednictva z 60. Současně předsednictvo hlasovalo i o Miroslavu Andrtovi, který vedl ústeckou 

ČSSD, kvůli vyzvání předsedy Hamáčka k rezignaci. V jeho případě bylo pro vyloučení 27, tudíž 

ani jeden z nich nakonec vyloučen nebyl. Jaroslav Foldyna se nakonec v únoru 2020 rozhodl 

k odchodu ze strany sám.206 

Mimo vylučování členů má strana ještě jeden instrument – může zrušit místní organizaci a 

jejím členům pak neumožnit registraci u jiné nebo nástupnické místní organizace. Nejvýznamnější 

takovou operaci provedlo předsednictvo strany v září 2019, kdy zrušilo 17 z 26 ostravských 

organizací, což se týkalo 293 členů. Důvodem měl být špatný výsledek v komunálních volbách a 

takzvané černé duše v těchto místních organizacích. Spor skončil u soudu.207 208 Dalším minoritním 

případem je zrušení buňky ve Vlašimi opět kvůli takzvaným černým duším.209 Poměrně mediálně 

sledovaným pak byl případ z roku 2014, kdy bylo na stole zrušení místní buňky v Duchcově 

z důvodu angažmá ČSSD v radě obce společně s DSSS. Krajský výkonný výbor ale nakonec ke 

zrušení buňky nepřistoupil.210 

Hranice mezi dobrovolností a nedobrovolností opuštění strany může být v mnoha případech 

 
204 Moravskoslezsky.denik.cz [online]. 2015. Dostupné z: 

https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/soud-byvaleho-primatora-ostravy-s-cssd-skoncil-

20150602.html? 
205 Např. v roce 2013 v Šumperku nebo v roce 2014 v Praze. Idnes.cz [online]. 2019. Dostupné 

z:https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/mohelnice-cssd-vylouceny-clen-pavel-nemec-navrat-do-strany-

omluva-odskodneni.A191217_521845_olomouc-zpravy_stk ; Metro.cz [online]. 2014. Dostupné z: 

https://www.metro.cz/vzdal-se-funkce-mistostarosta-prahy-11-je-znechuceny-chovanim-nekterych-kolegu-

1y9-/praha.aspx?c=A140304_095653_co-se-deje_jbs&galerie 
206 IRozhlas.cz [online]. 2020b. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/jaroslav-foldyna-cssd-

odchod-socialni-demokracie-spory_2002241455_tzr 
207 Aktuálně.cz [online]. 2019. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/regiony/moravskoslezsky/cssd-chce-

kvuli-cernym-dusim-zrusit-17-organizaci-v-ostrave/r~793b438ed93c11e9b1410cc47ab5f122/ 
208 Ct24.ceskatelevize.cz [online]. 2020. Dostupné z https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/moravskoslezsky-

kraj/3040487-socialni-demokrate-zaluji-socialni-demokraty-vyzaduji-navrat-do 
209 Lidovky.cz [online]. 2020. Dostupné z: 

 https://www.lidovky.cz/domov/vedeni-cssd-zrusilo-svoji-mistni-organizaci-ve-vlasimi-falsovala-

dokumenty-ze-schuzi.A200228_201310_ln_domov_ele 
210 Novinky.cz [online]. 2014. Dostupné z:  

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/ustecka-cssd-prekvapive-nezrusila-bunku-v-duchcove-ktera-je-v-

koalici-s-dsss-256671 

https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/soud-byvaleho-primatora-ostravy-s-cssd-skoncil-20150602.html?
https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/soud-byvaleho-primatora-ostravy-s-cssd-skoncil-20150602.html?
https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/mohelnice-cssd-vylouceny-clen-pavel-nemec-navrat-do-strany-omluva-odskodneni.A191217_521845_olomouc-zpravy_stk
https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/mohelnice-cssd-vylouceny-clen-pavel-nemec-navrat-do-strany-omluva-odskodneni.A191217_521845_olomouc-zpravy_stk
https://www.metro.cz/vzdal-se-funkce-mistostarosta-prahy-11-je-znechuceny-chovanim-nekterych-kolegu-1y9-/praha.aspx?c=A140304_095653_co-se-deje_jbs&galerie
https://www.metro.cz/vzdal-se-funkce-mistostarosta-prahy-11-je-znechuceny-chovanim-nekterych-kolegu-1y9-/praha.aspx?c=A140304_095653_co-se-deje_jbs&galerie
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velmi tenká, nicméně k vylučování ze strany, které by splnilo definici čistky a překročilo stanovené 

hranice pro minoritní nebo majoritní čistku tak, jak byly stanoveny výše, ve sledovaném období 

nedošlo. 

 

Závěr 

Tato práce potvrdila, že frakcionalismus byl v minulosti a je i dnes součástí ČSSD. V letech 

2010 až 2020 se v ČSSD objevily všechny 4 popsané druhy frakcionalismu. V celém období a na 

konci tohoto období lze sledovat přítomný frakcionalismus ideologický a strategicko taktický. Ty 

sice jsou předmětem široké diskuse a nesouhlasu ve straně, ale jejich míra není dostačující pro vznik 

identifikovatelných frakcí. Ve zkoumaném období vygeneroval ideologický frakcionalismus co do 

počtu členů malý spolek Idealisté.cz, který se postupně od strany oddělil. Dále pak je uvnitř strany 

přítomen frakcionalismus tematický, kterému odpovídají výše zmíněné vnitrostranické spolky jako 

Oranžový klub a další, které disponují velmi omezenou členskou základnou a jejich činnost je velmi 

malá.  

Nejvýraznější frakcí ve zkoumaném období byla skupina okolo bývalého poslance Michala 

Haška, vzniknuvší na základě vůdcovském a strategicko-taktickém. Ta však byla po takzvaném 

Lánském puči na čas potlačena a její osobnosti se stáhli do pozadí. Personálně i programově na ni 

pak navázala platforma Zachraňme ČSSD. Ta si však nevybudovala žádnou organizační strukturu 

a dosáhla jen dílčích úspěchů, kdy se jí podařilo zvolit několik osobností do předsednictva strany. 

Její vliv však postupem času zeslábl a vytratil se a některé tváře platformy opustily sociální 

demokracii nadobro. V době dokončení této práce se tak v ČSSD nenacházejí žádné frakce, které 

by měly potenciál pro rozdělení strany, ani frakce s více jak čtvrtinou členské základny. 

Ačkoliv podle výpočtu legislativní koheze je ČSSD nejméně jednotnou stranou 

v Poslanecké sněmovně, její výsledek neimplikuje výraznou roztříštěnost strany. Stejně tak se 

nepotvrdila ani přítomnost masového vylučování členů, tedy přítomnost čistek. Za posledních 10 

let však přišla sociální demokracie o významnou část členské základny, důvody k tomu ale nejsou 

jasné. Zásadní problém pro ČSSD představuje postupný pokles volebních výsledků a volebních 

preferencí, a to až na takovou úroveň, že jí hrozí, že se v příštích volbách na podzim 2021 nedostane 

do Poslanecké sněmovny. Nejstarší české politické straně tak reálně hrozí, že minimálně na čas 

vyklidí pozice v českém politickém prostoru. 



 

 

49 

 

 

Summary 

In this thesis it was confirmed that the factionalism was and nowadays is a part of the Czech 

Social Democracy. All four described types of factions have appeared in the period of 2010 to 

2020. In the whole period we can observe an ideological and strategic or tactical factionalism. Both 

types are not strong enough to establish identifiable factions. Ideological factionalism created a 

small group named Idealiste.cz, which did separate from the party afterwards. There was also 

confirmed an issue factionalism in which we can include Oranzovy klub and others which had 

merely a few members and very limited action. 

The most significant faction was a Michal Hasek’s group after 2013 election, which 

established based on leadership and strategic or tactical factionalism. The group was suppressed a 

few days after so called Lansky coup and its members withdrawn from political life. A platform 

Zachranme ČSSD personally and programmatically followed. Zachranme CSSD was able to elect 

a few of its members to presidium of the party. However, this group did not establish any 

organizational structure, thus it tends to be merely an informal faction of individuals. Its influence 

on party vanished and some of the members withdrawn the party. In the time of finishing this thesis, 

there is not any faction which would have any potential to split the party or any faction with more 

than 25 percent of the members of the party. 

Although according to calculation of the legislative cohesion the CSSD is the least cohesive 

party in the Chamber of deputies, the result does not imply distinct party split. Also, the thesis did 

not confirm any massive expulsion of the members and therefore party purges. But in the last 10 

years the Czech social democracy lost a significant number of members, but the cause is not 

evident. Nowadays, the key problem for the party is the decrease of preferences and the thread that 

the party will not be in the Chamber of deputies after 2021 election. 
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Teze bakalářské práce  

Zásady pro vypracování 

Tato bakalářská práce bude jedinečnou případovou studií. Nebudu se v ní spoléhat pouze na 

jediný zdroj. K dosažení cíle hodlám využít tří následujících metod. Za prvé je to metoda vedení 

osobních polostrukturovaných rozhovorů s aktéry a jejich následná analýza. Nejsem ani členem 

strany, ani nejsem v byrokratickém aparátu strany, ale mám nyní stáž v Poslanecké sněmovně 

PČR, tudíž budu nejdříve oslovovat respondenty z řad poslanců a ministrů za ČSSD. Díky těmto 

kontaktům pak chci navázat dalšími respondenty mezi současnými i bývalými funkcionáři strany, 

poslanci a senátory, případně i krajskými zastupiteli. Druhou metodou výzkumu pak bude 

analýza primárních dokumentů, jakými mohou být například záznamy z jednání vedení strany. 

Poslední metodou je pak analýza sekundárních zdrojů, jakými jsou odborná literatura zabývající 

se sociální demokracií a výstupy v médiích. 

V úvodu své bakalářské práce stručně českou sociální demokracii představím, zejména z hlediska 

vnitřní struktury a členské základny. Následně pak zmíním její historii po obnovení v roce 1990. 

Hlavní část se pak bude sestávat z analýzy provedených polostrukturovaných rozhovorů, 

primárních a sekundárních pramenů. V rámci hlavní části pak popíšu, jakým způsobem je strana 

rozdělená, jak dlouho takové rozdělení existuje a na základě čeho se tak stalo, kdo se k jaké 

frakci hlásí nebo koho je možné z výstupu výzkumu k nějaké frakci zařadit, a která frakce 

reprezentuje jaký myšlenkový proud. 

 

Úvod 

Metodologie 

Stručná charakteristika strany (podle typologie vnitřní struktury, členové, demografie, 
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sociologická data) 

Stručná historie ČSSD po revoluci 

Hlavní část 

Analýza rozhovorů a zkoumání primárních a sekundárních pramenů 

Definice jednotlivých frakcí, 

Představitelé, 

Popis jejich pozice v rámci strany 

Závěr 
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Předběžná náplň práce 

Důvodů, které mě vedly k výběru tématu Frakcionalizace České strany sociálně demokratické, 

bylo několik. Nejdůležitějším kritériem pro mě bylo, že se téma týká české politické scény, o 

kterou mám dlouhodobě zájem. Dalším faktorem výběru, který hrál velkou roli, je předpoklad 

práce v terénu, respektive přímá konfrontace s funkcionáři sociální demokracie. V neposlední 

řadě je to pak společenská relevance tématu, neboť sociální demokracie byla od sametové 

revoluce důležitým hráčem české politiky a toho času je vládní stranou. Čímž se dostávám k 

poslednímu důvodu a tím je aktuálnost. 

Česká strana sociálně demokratická je nejstarší fungující stranou v českých zemích. Je jednou ze 

čtyř politických stran (ČSSD, ODS, KDU-ČSL a KSČM), které za posledních 25 let kontinuálně 

zásadně ovlivňovaly českou politickou scénu a směřování České republiky. Nyní je sociální 

demokracie již druhé volební období za sebou vládní stranou, avšak její pozice se oproti prvnímu 

období značně oslabila. Z prostého náhledu do médií lze usoudit, že strana minimálně v poslední 

době nebyla uvnitř zcela jednotná. Tento rozkol je patrnější po odchodu Jiřího Paroubka z funkce 

předsedy a nástup Bohuslava Sobotky v červnu 2010. Největším důkazem tohoto rozpolcení 

budiž takzvaný Lánský puč, který provedla skupina sociálních demokratů krátce po volbách v 

roce 2013. Otázkou tedy je, do jaké míry se tyto rány zacelily nebo naopak ještě více otevřely. 

Mým cílem je tedy zjistit zda je Česká strana sociálně demokratická vnitřně zásadně názorově 

rozpolcená a rozdělená do menších skupin (předpokládaná odpověď je ano). Pokud rozdělená je, 

pak se pokusím zjistit, jaké frakce se uvnitř strany vytvořily, jaký názorový proud prosazují a kdo 

kterou frakci reprezentuje a jaký má reálný vliv na rozhodování ve straně i ve vládě. Důraz budu 
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klást na dobu od poloviny roku 2010 až do současnosti, kdy jako místopředseda převzal vedení 

strany Bohuslav Sobotka od Jiřího Paroubka a následně byl na sjezdu zvolen předsedou. Cíl je 

postavit bakalářskou práci na polostrukturovaných rozhovorech se současnými i minulými členy 

sociální demokracie ve vedení strany, poslanci či senátory. Zajisté si uvědomuji riziko, že můžu 

být při žádostech o rozhovory hojně odmítán. Zároveň neočekávám přemíru otevřenosti a 

předpokládám, že se dotazovaní nebudou sami explicitně k některé z frakcí hlásit, ale spíše budou 

mít snahu navenek působit jako jednotní. Z těchto důvodů bude výzkum obsahovat i primární 

zdroje, v tomto případě na obsahu archivů poslanecké sněmovny, případně archivy ČSSD (pokud 

to okolnosti dovolí). A konečně budou zahrnuty i sekundární zdroje, tedy literatura zabývající se 

sociální demokracií a výstupy médií. 

 

 

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce 

There are many motives why I chose the topic Fractionalization of the Czech Social Democratic 

Party of my bachelor thesis. The most important motive is that this topic relates to Czech political 

scene in which I am interested for a long time. Next major aspect of my choice is an assumption 

of fieldwork and confrontation with officials of the Social Democracy. Last but not least purpose 

is social relevance of the topic because Czech Social Democratic Party has had an important role 

in Czech political scene since the Velvet Revolution and nowadays Social Democracy is a 

governing party. Thus, the last reason is topicality of this topic. 

Czech Social Democratic Party is the oldest functional party in the Czech lands. Social 

Democracy is one of four parties (Czech Social Democratic Party, Civic Democratic Party, 

Christian and Democratic Union – Czechoslovak People's Party, Communist Party of Bohemia 

and Moravia), which have had fundamental influence on the Czech political scene and the course 

of the Czech Republic for last 25 years. Presently, Social Democracy is a governing party in two 

subsequent election periods. However, the position of Social Democracy has weakened compared 

to the first election period. When we take a look into media it could be inferred that Social 

Democracy is not completely unanimous inside the party. This division can be more evident after 

Jiří Paroubek’s leaving the function of the leader of Social Democracy and ascension of Bohuslav 

Sobotka as a leader of the party in June 2010. The main proof of this division is an affair called 
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Lánský puč, which was realized by a group of social democrats shortly after the election in 2013. 

The aim of this bachelor thesis is to discover whether Social Democracy is divided inside to 

smaller groups (presumed answer is that it is). If Social Democracy was divide, I will examine 

which fractions have been created, their point of view, the members of fractions and their 

influence on decision-making in the party and in the government. I will place great emphasis on 

the period from June 2010 to the present. The bachelor thesis will be based on semi-structured 

interviews with current and former members of Social Democracy, officials, MPs or senators. I 

am aware of the risks of denying interview by members of Social Democracy and I do not expect 

a lot of openness and claiming a membership to one of the fractions, I expect that the respondents 

will declare that Social Democracy is united. For these reasons the research will contain also 

primary data sources such as archives of the Chamber of Deputies, eventually archives of Social 

Democracy (this depends on conditions). Finally, the bachelor thesis will include secondary data 

sources, literature dealing with Social Democracy and media outputs. 
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Příloha č. 1: Program k výpočtu legislativní koheze (text)211 

import datetime as dt 

import pandas as pd 

 

 

filePlacement="zarazeni.unl" 

fileRepresentative="poslanec.unl" 

fileIndividualVotes="hl2017h.unl" 

fileVoteResults="hl2017s.unl" 

 

dateStart = dt.datetime(2000, 2, 25) 

dateEnd   = dt.datetime(2020, 2, 25) 

 

organs = [1294, 1107, 863] 

 

voteTypeMin = 0 

voteTypeMax = 10000 

 

abst_equalto_K_plus_at = False 

 

doPrintOverallTable = False 

 

doPrintIndividualVotes = False 

printVoteID = 52361 

 

 

 

### prepare fileVoteResults 

 

colVote = 0 # kód hlasování 

colType = 4 # bod pořadu schůze (0 = procedurální hlasování, >0 ostatní typy 

hlasování) 

colDate = 5 # datum 

colTime = 6 

 

cols = [colVote, colType, colDate, colTime] 

names = ["voteID", "type", "date", "time"] 

 

 
211 Vlastní výpočet autora 
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def date_parser_voteResults(x): 

    return dt.datetime.strptime(x, '%d.%m.%Y') 

 

voteInfo = pd.read_csv( fileVoteResults, sep="|", usecols = cols, 

names=names, parse_dates=["date"], date_parser=date_parser_voteResults) 

dateMin = voteInfo["date"].min() 

dateMax = voteInfo["date"].max() 

 

# filter the desired dates and voting types 

voteInfo = voteInfo[ voteInfo["date"] >= dateStart ] 

voteInfo = voteInfo[ voteInfo["date"] <= dateEnd ] 

voteInfo = voteInfo[ voteInfo["type"] >= voteTypeMin ] 

voteInfo = voteInfo[ voteInfo["type"] <= voteTypeMax ] 

 

def date_DatetimeToDate(x): 

    return x.date() 

 

def time_StrtoTime(time): 

    x = dt.datetime.strptime(time, '%H:%M') 

    return x.time() 

 

voteInfo["date"] = voteInfo["date"].apply( date_DatetimeToDate ) 

voteInfo["time"] = voteInfo["time"].apply( time_StrtoTime ) 

voteInfo["datetime"] = voteInfo.apply(lambda x: 

dt.datetime.combine(x["date"], x["time"]), axis=1) 

 

 

 

### prepare filePlacement 

 

colPersonID = 0 

colOrganID = 1 

colDateFrom = 3 

colDateTo = 4 

 

cols = [colPersonID, colOrganID, colDateFrom, colDateTo] 

names = ["personID", "organID", "dateFrom", "dateTo"] 

 

 

def date_parser_placement(x): 

    if str(x) == "nan": # dateTo can be empty when the tenure hasn't ended 

yet 

        return dt.datetime(2100, 12, 31) # safely far in future 

         

    return dt.datetime.strptime(x, '%Y-%m-%d %H') 

 

placeInfo = pd.read_csv( filePlacement, sep="|", usecols = cols, 

names=names, parse_dates=["dateFrom","dateTo"], 

date_parser=date_parser_placement) 
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# filter the desired representatives (but possibly someone changed 

allegiances somewhere in the middle) 

placeInfo = placeInfo[ placeInfo["organID"].isin(organs) ] 

 

 

 

### prepare fileIndividualVotes 

 

colRepreID = 0 # representative 

colVoteID = 1 

colVoteValue = 2 

 

cols = [colRepreID, colVoteID, colVoteValue] 

names = ["repreID", "voteID", "vote"] 

 

individualVoteInfo = pd.read_csv( fileIndividualVotes, sep="|", usecols = 

cols, names=names) 

 

# filter representatives that attended the chosen votings 

voteID_range = voteInfo["voteID"].unique() 

individualVoteInfo = individualVoteInfo[ individualVoteInfo["voteID"].isin( 

voteID_range ) ] 

 

 

 

### prepare fileRepresentative 

 

colRepreID = 0 

colPersonID = 1 

 

cols = [colRepreID, colPersonID] 

names = ["repreID", "personID"] 

 

repreInfo = pd.read_csv( fileRepresentative, sep="|", usecols = cols, 

names=names) 

 

# restrict on an interval of repreID that is relevant for the chosen tenure 

repreID_range = individualVoteInfo["repreID"].unique() 

repreInfo = repreInfo[ repreInfo["repreID"].isin( repreID_range ) ] 

 

personMultiplicity = repreInfo["personID"].value_counts() 

personMultiplicity = personMultiplicity[ personMultiplicity.values > 1 ] 

if personMultiplicity.count() > 0: 

    print("There are repreID-personID non-ambiguities! Computation not 

correct!\n", personMultiplicity) 

 

# filter desired representatives 

repreInfo = repreInfo[ repreInfo["personID"].isin( placeInfo["personID"] ) 

] 
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### compute all statistics 

 

# filter desired representatives also from individualVoteInfo 

individualVoteInfo = individualVoteInfo [ individualVoteInfo 

["repreID"].isin( repreInfo["repreID"] ) ] 

 

 

# merge tables 

voteStatistics = pd.merge(individualVoteInfo, voteInfo[["voteID", 

"datetime"]], left_on="voteID", right_on="voteID", how="right") 

voteStatistics = pd.merge(voteStatistics, repreInfo, left_on="repreID", 

right_on="repreID", how="left") 

voteStatistics = pd.merge(voteStatistics, placeInfo[["personID", 

"dateFrom", "dateTo"]], left_on="personID", right_on="personID", 

how="left") 

 

 

voteStatistics.rename(columns={'datetime': 'voteDate', 

                               'dateFrom': 'repreFrom', 

                               'dateTo'  :  'repreTo'}, inplace=True) 

 

# keep only representatives which are truly desired on the exact day of the 

voting 

voteStatistics = voteStatistics[ voteStatistics["voteDate"] <= 

voteStatistics["repreTo"] ] 

voteStatistics = voteStatistics[ voteStatistics["voteDate"] >= 

voteStatistics["repreFrom"] ] 

 

# change column order 

newcols = list(voteStatistics) 

newcols = newcols[:1] + newcols[4:7] + newcols[1:4] 

voteStatistics = voteStatistics.reindex(columns=newcols) 

 

# get the number of each vote type for each voteID 

groupedVoteStatistics = voteStatistics.groupby("voteID") 

voteResults = groupedVoteStatistics["vote"].value_counts() 

voteResults = voteResults.unstack(fill_value=0) 

 

if 'A' in list(voteResults): 

    voteResults.rename(columns={"A": "yes"}, inplace=True) 

else: 

    voteResults["yes"] = 0 

     

if 'B' not in list(voteResults): 

    voteResults["B"] = 0 

if 'N' not in list(voteResults): 

    voteResults["N"] = 0 

voteResults["no"] = voteResults["B"] + voteResults["N"] 
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if 'K' not in list(voteResults): 

    voteResults["K"] = 0 

if 'C' not in list(voteResults): 

    voteResults["C"] = 0 

if 'F' not in list(voteResults): 

    voteResults["F"] = 0 

if '@' not in list(voteResults): 

    voteResults["@"] = 0 

 

if abst_equalto_K_plus_at: 

    voteResults["abst"] = voteResults["K"] + voteResults["C"] + 

voteResults["F"] + voteResults["@"] 

else: 

    voteResults["abst"] = voteResults["K"] + voteResults["C"] + 

voteResults["F"] 

     

voteResults["total"] = voteResults["yes"] + voteResults["no"] + 

voteResults["abst"] 

 

 

# create the final table 

voteData = voteInfo[["voteID","type", "date"]] 

voteData = pd.merge(voteData, voteResults[["yes", "no", "abst", "total"]], 

left_on="voteID", right_on="voteID", how="left") 

 

# compute individual agreement index 

maxVotes = voteData[["yes","no","abst"]].max(axis=1) 

voteData["agree"] = 1.5*maxVotes / voteData["total"] - .5 

 

 

 

### print results 

 

if doPrintOverallTable: 

    print(voteData, "\n") 

 

if doPrintIndividualVotes: 

    print(groupedVoteStatistics.get_group(printVoteID)) 

 

print("Chosen date range:\t\t", dateStart.date(), "  -  ", dateEnd.date()) 

print("Available date range:\t", dateMin.date(), "  -  ", dateMax.date(), 

"\tin file %s" % fileVoteResults) 

print("Chosen vote types:\t\t%i - %i" % (voteTypeMin,voteTypeMax)) 

print("Number of vote events:\t%i" % voteData["voteID"].count()) 

print("Mean agreement index:\t%.5f" % voteData["agree"].mean()) 
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Příloha č. 2: Kódy poslaneckých klubů (tabulka)212 

Agreement index Volební období 

Kód poslaneckého klubu 2010 – 2013 2013 – 2017 2017 – nyní 

ČSSD 863 1107 1294 

KSČM 866 1109 1293 

ODS 864 1106 1295 

ANO   1108 1292 

TOP 09 865 1112 1299 

KDU-ČSL   1110 1297 

 

 

Příloha č. 3: Vývoj členské základny ČSSD od roku 2010 do roku 2020 (graf)213 

 

 

 

Příloha č. 4: Rozhovory s aktéry (audio nahrávky) 

Předseda České strany sociálně demokratické Jan Hamáček 

Bývalí předseda strany Vladimír Špidla 

 
212 PSP 
213 Přímá odpověď tiskové mluvčí ČSSD Barbory Gavendy na autorův dotaz. 
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Bývalí předseda strany Jiří Paroubek 

Místopředseda Senátu Milan Štěch 

Předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka 

Poslanec Jaroslav Foldyna 

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický 

Europoslanec Miroslav Poche 

1. místopředseda Masarykovy demokratické akademie a politolog Lukáš Jelínek 

Bývalá poslankyně Vladimíra Lesenská 

Bývalý poslanec Zdeněk Škromach 

Bývalý poslanec Jiří Zimola 


