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ÚVOD

Ve své bakalářské práci jsem se věnovala problematice vzniku a vývoje
Občanského fóra a vzniku Občanské demokratické strany v časovém horizontu od
listopadu 1989 po volby v roce 1992. Toto období bylo klíčové pro vytvoření a
krystalizaci současného politického systému a do určité míry určilo směr, kterým se
česká politika dále vyvíjela. Jsem přesvědčená, že i po téměř 20 letech nám má toto
téma co říci, protože se stalo neodmyslitelnou součástí našeho novodobého vývoje a
politické kultury.

První kapitola je obecná a je věnována teorii politických stran, hnutí,
stranickým a volebním systémům. Toto stručné přiblížení a představení této
problematiky je nejen zajímavé, ale i velmi přínosné pro pochopení dalších kapitol.
Informace к první části jsem čerpala především z publikace Miroslava Nováka
Systémy politických stran, 1997, dále pak z knihy Karla Vodičky a Ladislava
Cabady Politický systém České republiky, Historie a současnost, 2007 nebo např.
z Teorie politických stran, 1998 od Petra Fialy a Maxmiliána Strmiska.

Kapitola druhá se zabývá samotným vznikem a vývojem OF, okolnostmi jeho
vzniku, jeho hlavními cíly a charakteristikou, ale zmiňuje mimo jiné i hlavní
politické osobnosti té doby a tehdejší přibližuje celkovou politickou atmosféru.
V této kapitole mi jako prameny posloužila zejména Kronika ODS od Libuše
Benešové, kniha Velký převrat či snad Revoluce sametová, 1999 od Jana Měchýře,
dále pak Labyrint revoluce, 2003 od Jiřího Suka nebo také publikace Klaus a ti
Druzí, 1998, od Marka Stoniše a Petra Havlíka.

Kapitola třetí pak analyzuje důvody rozpadu Občanského fóra a vydělení
Občanské demokratické strany (ODS) jako samostatné strany. Vývoj ODS jsem
sledovala do voleb v roce 1992. Informace к této kapitole jsem čerpala kromě
publikací zmíněných ve druhé kapitole mimo jiné i z internetových stránek
www.ods.cz.
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Pro pochopení situace na současné politické scéně je důležité pochopit počátky.
Jedním ze základních znaků vyspělé, fungující parlamentní demokracie, je stabilní
systém politických stran. Hlavním ukazatelem této stability je existence silných,
ideologicky čitelných politických stran. Základní dělící čára mezi těmito stranami
probíhá po linii liberálně konzervativní (respektive pravicová orientace) versus
socialistická (respektive levicová) orientace. Zvláštností stranického systému v České
republice je, že tento postulát platí pouze částečně. Na levé straně politického spektra
totiž spolu soupeří dvě levicové strany. Česká strana sociálně demokratická, která je
členem Socialistické internacionály a antisystémová Komunistická strana Čech a
Moravy.

Naproti tomu po sedmnácti letech své existence se etablovala jako dominující
síla na pravici Občanská demokratická strana, která se jako vůbec první pravicová
strana v České republice stala členem mezinárodní organizace pravicových stran
Demokratické unie.

Především na období, které předcházelo jejímu založení a

následujícímu bezprostředním vývoji lze demonstrovat problémy, s nimiž se potýkal
stranický systém ve změněných společensko politických podmínkách vyvolaných
pádem komunistického režimu. "ODS se začala formovat řadu měsíců před svým
faktickým vznikem, minimálně od léta 1990. Již od října bylo jasné, že existuje
výrazná poptávka po ustanovení standardně strukturované politické strany s orientací,
již by bylo možno jednoznačně charakterizovat jako pravicovou. Otázkou jen bylo,
zda takový subjekt vznikne vydělením z tehdejšího Občanského fóra, či jeho
transformací. Vývoj se postupně ubíral směrem к první z těchto variant, což pro
etablování ODS mělo dvě podstatné výhody - za prvé se nově vytvořená strana
vyznačovala vysokou mírou názorové shody a za druhé disponovala předem danou
více či méně strukturovanou členskou základnou." 1

1

Pšeja, P „Občanská demokratická strana Politické strany 1848 - 2004, 2. díl, nakl. Doplněk, 2005,s.53
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1. Teorie politických stran, systémů a hnutí
1.1 Politické strany
Termín politická strana je velmi široký a jeho přesné vymezení proto dost
obtížné. Je to

zvláštní druh právnické osoby, která je zřizována к výkonu některých

politických práv občanů, zejména práva účastnit se politického života společnosti a
participovat na utváření zákonodárných sborů a volených orgánů územní samosprávy.
Politické strany tvoří nezbytnou a nedílnou součást demokratických režimů.I když by
se dalo mluvit o politických stranách už ve starověku ( patriciové, plebejové) nebo ve
středověku (ghibellinů guelfové), politické strany v dnešním slova smyslu vznikají až
v 19.století, nejdříve od roku 1828 v USA, pak ve Velké Británii, ve Francii a
v dalších evropských zemích se objevují až po roce 1848. Cílem a snahou politických
stran je dobýt moc nebo se podílet na jejím vykonávání, získat hlasy ve volbách, získat
poslanecká a ministerská křesla a utvořit vládu.

Definic či hodnotících kritérií politických stran je nespočet. Jeden se základních
problémů srovnávání jednotlivých definicí politických stran spočívá v jejich dějinné
determinaci. Fenomén politické strany prochází v čase významnými změnami a jeho
současná podoba má jen velmi málo společného s tím, co bylo za politickou stranu
pokládáno v minulém století. Tento fenomén je podmíněn i geograficky. Politické
stranictví prošlo v jednotlivých zemích rozsáhlými a odlišnými změnami a nabývalo
v průběhu času různých forem. 2 Nejprve bych zde zmínila klasickou definici Josefa
La Palombara a Myrona Weinera, založenou na čtyřech kritériích.
1 :„Trvalá organizace, tj.organizace, která pravděpodobně přežije své současné vůdce.
2. Dobře zařízená a zjevně trvalá místní organizace, udržující pravidelné a rozmanité
vztahy na celostátním měřítku.
3. Rozhodná vůle celostátních a místních vůdců organizace dosáhnout a vykonávat
moc, ať už sami nebo s jinými, a nikoliv pouze moc ovlivňovat.
4. Snaha vyhledávat lidovou podporu ve volbách nebo jiným způsobem." 3

2

Fiala, P., Strmiska M„ Teorie politických

3

Novák, M„ Systémy politických

stran, Barrister a Principal 1998, s. 20

stran, Slon 1997. s.22
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Další politologové, kteří formulovali klasické definice politických stran jsou
např. Edmund Burke a jeho definice z roku 1770, v níž říká že „politická strana je
seskupení lidí, kteří se spojují, aby společnými silami prosazovali národní zájem, a to
na základě nějakého konkrétního principu, na němž se shodují." 4 ; dále pak Joseph
Schumpeter, Max Weber, Karl Lowenstein, Raymond Aron nebo americký politolog
Epstein, který politickou stranu definoval jako libovolnou skupinu, jakkoli volně
organizovanou, snažící se do vládních úřadů zvolit lidi pod svým jménem. V moderní
teorii politických stran se považují za největší autority Maurice Duverger, Giovani
Sartori a jeho zpopularizovaná minimální definice politické strany jako „politické
skupiny, jež se účastní voleb a jež je jejich prostřednictvím schopna své kandidáty
umístit do veřejných úřadů." 5 ; dále pak Klaus von Beyme nebo Alan Ware.
Charakteristické rysy moderní evropské politické strany jsou např. vlastní politický
program, který vystihuje ideologii strany; působení strany na veřejnost s cílem získat
nové přívržence , členy a voliče; účast politické strany ve volbách prostřednictvím
svých kandidátů; existence vnitrostranické demokracie, která je předpokladem pro
pořádání pravidelných a veřejných voleb stranických funkcionářů, svobodná diskuse a
možnost vytváření vnitrostranických klubů a frakcí; nezávislost politických stran,
právně zakotvená v ústavě a rovnoprávnost politických stran.

1.2 Vznik, funkce a dělení politických stran
Historicky se politické strany tvořily jako zájmové skupiny uvnitř parlamentu,
např. senát antického Říma, anglický a britský parlament nebo francouzská první
republika a s rozšířením volebního práva bylo stále důležitější, aby se i
mimoparlamentní aktivisté sdružili do skupin se společnými zájmy a vnikají tak
parlamentní strany v dnešní podobě. Už ve druhé polovině 19.stol, kdy české země
náležely к habsburské monarchii, se vytvořily společenské struktury, v nichž má
kořeny současný systém politických stran. Mezi tehdejší politické strany patřila
Národní strana - Staročeši, Národní strana svobodomyslná - Mladočeši, a Sociálně
demokratická strana, která byla založena v roce 1878.

4
5

Fiala, P., Strmiska M., Teorie politických stran, Barrister a Principal 1998, s. 18
Sartori, G., Strany a stranické systémy, CD К 2005, s.64
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Existuje několik teorií a přístupu ke vzniku politických stran. Jedním je přístup
istitucionalistický, jehož hlavním představitelem je francouzský politolog Maurice
Duverger. Spojuje původ stran s rozmachem parlamentarismu a všeobecného
volebního práva a rozlišuje původ politických stran na volební a parlamentní a na
mimoparlamentní a mimovolební. 6

Funkcionalistický přístup к původu stran se snaží vysvětlit vznik politických
stran funkcemi, které zastávají, a rolemi, které hrají. Funkcionalisté, jejichž
představitelem je např. francouzský politolog Georges Lavau, mezi hlavními funkcemi
politických stran v pluralitních systémech uvádějí například
1 : „Rekrutování, výběr a střídání řídících pracovníků,
2. strukturování veřejného mínění, vytváření politických programů, čímž se strany
stávají zprostředkující proměnou mezi veřejným míněním a politickou mocí,
3. integraci sociálních skupin, slaďování neboli harmonizování, seskupování neboli
agregování rozmanitých zájmů,
4. kontrolu, koordinaci a stabilizaci vládních orgánů.
David E.Apter rozlišuje funkce stran podle toho, zda jde o strany
v demokratickém nebo totalitním systému. V totalitním systému má podle něj strana
dvojí funkci: utváří skupinovou solidaritu a zajišťuje vedoucí úlohu." 7

Dále z hlediska jejich organizace rozlišuje Duverger strany na tzv. strany mas a
strany kádrů. Tato typologie má sice význam spíše historický, ale i dnes lze obě tyto
tendence pozorovat v současných politických stranách. Hlavním rozdílem není v počtu
členů, jak by se mohlo zdát, ale v organizační struktuře. К masovým stranám patří
především strany sociálnědemokratické, vznikající především na přelomu 19. a 20.
století. Jsou to strany centralizované a silněji rozčleněné, s důrazem na rekrutování
členů. To má základní význam z hlediska politického i finančního, např. členské
příspěvky. Snaží se, aby jejich program oslovil co nejvíce voličů Některé strany mas
jsou dokonce stranami totalitními, zejména strany komunistické.

6
7

Novák, M., Systémy politických
tamtéž, S.42

stran, Slon 1997, s.24
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Ke stranám kádrů patří především liberální a konzervativní strany 19.století,
utvářejí se ve volebním a parlamentním procesu, jsou to strany decentralizované, slabě
rozčleněné. Jejich snahou je shromáždit významné osobnosti, finanční podporovatele
nebo specialisty na stranický vývoj, kteří straně přinesou co možná nejvíce hlasů.
Rozhodující je kvalita, ne kvantita. Co strany mas získají množstvím, to strany kádrů
dosáhnou výběrem.

Podobně jako Duverger i Sigmund Neumann rozlišuje strany na strany „sociální
integrace", kterým odpovídají stranám mas v Duvergerovym rozlišením a na strany
„individuální reprezentace" odpovídající stranám kádrů. Oba politologové dále ještě
dělí strany mas na totalitní a specializované, Neumann pak na „totální" strany
integrace a „demokratické" strany integrace. Toto rozlišení politických stran je
samozřejmě pouze ideální, existují různé typy stran kádrů i stran mas.

Jiným velmi častým roztříděním politických stran je jejich dělení na strany
pravice, levice a středu. I zde ovšem platí, že pravolevé rozdělení ne vždy vystihuje
politickou koncepci všech významných politických stran. J. Fauvet rozlišuje levici a
pravici podle poměru
•

к víře, církvi, škole

•

к ekonomickým otázkám

•

к politickému zřízení
Pravicové strany jsou strany konzervativní, monarchistické, které zastávají
názor, že stát se nemá vměšovat do ekonomické soutěže a brání tradiční poměry a
společenský řád.
Levicové strany jsou strany, které hájí zájmy nižších a středních vrstev,
zastávají názor sociální rovnosti, decentralizace politické moci, náboženské rovnosti a
zásahů státu do ekonomické soutěže.
Strany politického středu se snaží o kompromisní politiku mezi pravicí a levicí,
často jsou to strany liberální, hájící práva menšin a občanské svobody. 8

Toto dělení stran zdaleka není vyčerpávající, zmínila jsem zde pouze ta hlavní,
nicméně rozdělení stran má mnoho dimenzí, úhlů pohledu a kriterií, jak už jsem
g

Zdroj: Fiala, P., Strmiska M., Teorie politických

stran, Barrister a Principal 1998, s. 23-30
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uvedla výše. Dále se politické strany mohou dělit velmi stručně např,. na hierarchické
nebo demokratické; podle vztahu к vládní moci na vládní, opoziční, antisystémové,
podle členské základny na členské a volební atd. Existují samozřejmě i strany, které
do těchto schémat ani nezapadají.

1.3 Politické hnutí
Politické, někdy také občanské hnutí, je právnická osoba, která podle platného
práva stojí na stejné úrovni jako politická strana. Obecně má ale nicméně volnější
organizaci. Z politologického hlediska je hlavní rozdíl v tom, že na rozdíl od
politických stran, které prezentují komplexní politický program se hnutí spíše zaměřují
na jednotlivé konkrétní otázky a většinou nemají vládní ambice. Také nemívají
početnou členskou základnu a netvoří složité územní struktury.

1.4 Systémy stran
V systémech stran jsou důležité vzájemné vztahy, které se mezi stranami
vytvářejí. Kromě režimů jediné strany, kterými se zde zabývat nebudu, existuje
v jednom státě více různých stran. Jejich počet, ideologie, struktura, velikost, jejich
koalice a opozice, které utvářejí, toto vše zásadně určuje systém stran konkrétního
státu, který zůstává během více či méně dlouhého období do určité míry stabilní.
Důležité jsou dva základní aspekty, podobnosti a rozdílnosti vnitřních struktur každé
strany, z nichž se systém skládá. Můžeme rozlišovat např.totalitní a specializované,
pružné (nedisciplinované) a tuhé (ukázněné), centralizované a decentralizované atd.

Dále pak musíme vzít v úvahu další důležité aspekty. Francouzský politolog
Jean Blondel rozlišuje pět základních proměnných:" počet stran, jejich poměrnou
velikost,jejich ideologické charakteristiky, sociální povahu jejich klientely a
charakteristiku jejich organizace a vedení. Počet stran nebo povaha koalicí, jež je
sdružují, přímo ovlivňují fungování institucí. Změny v systému stran hluboce
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proměňují fungování ústavních zákonů." 9 . Systém stran je určován vztahem mezi
všemi těmito prvky.

Tradiční je rozdělení na systém jediné strany - monopartismus, unipartismus,
systém dvou stran - bipartismus, typický pro anglosaské země, a systém více než
dvou stran - multipartismem. Opět toto dělení není vždy zcela jednoznačné a dále se
dělí v závislosti na konkrétním politickém systému. „G. Sartori kombinuje ve své
typologii systémů stran dvě kritéria: počet stran a jejich ideologii. Rozlišuje mezi
systémy : 1. jediné strany v přísném slova smyslu, 2. hegemonické strany a 3.
predominantní, převládající strany." 10 Toto klasické rozdělení není ovšem jediné, dále
lze rozlišovat mezi systémem nezávislých stran, systémem koalicí, systémem
vyvážených stran, systémem s dominantní stranou, mezi systémem velkých nebo
malých stran nebo rozlišení systémů na soutěživé (konkurenční,pluralitní) a
nesoutěživé (monocentrické). Systém stran je určující pro pochopení politických
režimů a jejich fungování. Často také slouží к jejich klasifikaci.

Systém stan je výsledkem mnoha faktorů, z nichž některé jsou obecné, některé se
však liší v různých zemích, např. národní tradice a dějiny, náboženství, etnické složení
státu apod. „Obecné faktory jsou podle Duvergera trojí :
1. Sociálně-ekonomické
2. ideologické a kulturní
3. technické" 11

9

10

Novák, M., Systémy politických
Novák, M., Systémy politických

stran, Slon I997,s.45
stran, Slon 1997,s.46

" tamtéž,S.47

12

1.5 S t r a n i c k é s y s t é m y a dělba m o c i
Podle toho, jaké jsou vztahy mezi legislativou a exekutivou rozlišujeme mezi
sloučením moci a oddělení moci. Sloučení moci znamená, že všechny vládní funkce
jsou v rukou jednoho orgánu, buď jedince, výboru nebo shromáždění. Rozdělení moci
znamená, že dvěma funkcím odpovídají dva orgány : zákonodárná parlamentu a
výkonná vládě. Oddělení moci může být striktní, kdy jsou oba orgány na sobě
nezávislé. Příkladem je prezidentský režim v USA. Nebo může být oddělení moci
pružné, kdy je specializace méně přísná a kdy každý orgán může působit na druhý.
Příkladem je parlamentní režim, pro který je charakteristická přísná rovnováha obou
orgánů, které mají rovnocenné prostředky, jimiž mohou na druhý orgán působit.

Poloprezidentské režimy jsou blízké režimům parlamentním. Liší se od nich
tím, že hlava státu je volena přímo lidem a má některé moci, které hlava státu
v parlamentním režimu nemá. „Velká většina postkomunistických zemí bývalého
Sovětského svazu a tzv. Východní Evropy se rozhodla ve prospěch
poloprezidentského systému. Země, které zvolily čistě parlamentní režim, jsou tam jen
výjimkami: jde o následnické státy Československa, tj. Českou republiku a
Slovenskou republiku, a dále pak Maďarsko, kde lid v referendu neschválil
navrhované posílení prezidentských pravomocí."' 2

1.6 V o l e b n í s y s t é m
Dalším důležitým aspektem, o kterém bych se chtěla zmínit a který má
významný vliv na stranický systém je volební systém Rozlišuje se tradiční systém
většinový (majoritní) a novější proporční (poměrný). Vedle těchto systémů jsou
rozšířeny i systémy smíšené. Většinový systém je často spojován s osobnostmi,
proporční s kandidátními listinami stran. Dalším rozlišením volebního většinového
systému je na jednokolové a dvoukolové. Jednokolový většinový volební systém
12

Novák, M., Systémy politických

stran, Slon 1997. s.211

13

podporuje bipartismus. Systém pomerného zastoupení a i dvoukolový většinový
systém, který je však s výjimkou Francie málo rozšířen, směřuje k multipartismu.
Každý systém má nesporně své výhody i nevýhody. V ČR je systém poměrný do
poslanecké sněmovny, krajských a obecních zastupitelstev, a většinový do senátu.
V současné době je však často slyšet volání některých našich politiků po změně na
pouze většinový. „Poměrný volební systém má kořeny v politické tradici první
Československé republiky a v roce 1990 byl znovu zaveden až po bouřlivých
diskusích. Zastánci tohoto modelu v Občanském fóru argumentovali, že poměrný
volební systém napomáhá tvorbě pluralitního politického systému, zatímco většinový
by napomáhal vytvoření systému dvou stran, ve kterém by vedle OF jako relevantní
politická síla existovala už jen komunistická strana; zpětně viděno byla tato úvaha
správná. Poměrný volební systém nastolily nové revoluční elity ve většině zemí, kde
došlo ke kolapsu komunistického režimu. V procesu transformace postkomunistických
zemí vůbec převažovala tendence к poměrnému nebo smíšenému volebnímu systému.
Poměrný volební systém, zavedený v roce 1990 v Československu byl doplněn a
modifikován pětiprocentní klauzulí a tzv. preferenčními hlasy." 13

13

Vodička, K., Cabada, L., Politický systém České republiky,

14

Historie a současnost,

Portál 2007, s.147

2. Vznik a vývoj Občanského fóra

2.1 Od vzniku OF po první svobodné volby

Pro formování pluralitního politického spektra , a tedy i pro vznik a existenci
ODS byl zásadní vznik Občanského fóra. Na jeho ustavujícím setkání v Činoherním
klubu v Praze v neděli 19. listopadu 1989 , kde se tehdy shromáždilo několik desítek
disidentů, zástupců kulturní obce a studentů v reakci na zásah bezpečnostních sil proti
pokojné demonstraci při příležitosti oslav 17.listopadu,

se účastnil i jeho pozdější

první a zároveň poslední předseda, a první předseda ODS Václav Klaus. Na tomto
shromáždění dále nechyběl dramatik Václav Havel, katolický kněz Václav Malý, Jana
Petrová z Nezávislého mírového sdružení, herci Milan Kňažko, Petr Čepek, Josef
Kemr a Jiří Bartoška, hudebník Michael Kocáb, dále Radim Palouc nebo Dana
Němcová z Charty 77 a mnozí další. Vyhlášení OF v neděli odpoledne předcházela
schůzka v bytě Václava Havla, kde se postupně sešli nejen Havlovi nejbližší
spolupracovníci, Vladimír Hanzel, Jiří Křižan, Alexandr Vondra, dále členové Obrody
i skupiny Demokratická iniciativa, nebo např.Rudolf Battěk a další, kteří pak tvořili
štáb sametové revoluce a později zaujali významné státní a společenské funkce. 14

Ale už o den dříve, v sobotu 18.listopadu se sešli představitelé některých
opozičních skupin, Společnost T.G.M., Společnost pro lidská práva a další. I mluvčí
Charty 77 sepsali své stanovisko. Odpolední shromáždění v Realistickém divadle se
zřejmě stalo nejsilnějším impulsem

к následující aktivitě studentů a divadelníků.

Herec Tomáš Topfner přečetl výzvu studentů DAMU, která pak byla upravena v první
veřejné

prohlášení,

„Prohlášení

ze

zasedání

pražských

i

mimopražských

divadelníků..." . Toto prohlášení žádalo mimo jiné vytvoření vládní komise, která
vyšetří brutální policejní zákrok na Národní třídě nebo výzvu divadelníkům, aby se
připojili к týdenní protestní stávce studentů, která byla vyhlášena nad ránem téhož

14
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dne. A týž den večer informoval student Martin Mejstřík početný dav občanů na
Václavském náměstí o zahájení stávky studentů a herců.

15

V následujících dnech nabraly události rychlý spád. Hned v pondělí 20. listopadu
představitelé OF při návštěvách divadel a vysokých škol informují o ustanovení OF a
jeho cílech. Na Václavském náměstí se shromažduje přes 100 tisíc lidí, provolávají
různá hesla a čtou různá prohlášení. Následující den se konala schůzka

federální

vlády, jíž se mimo jiné účastnili Michael Kocáb a Michal Horáček za nezávislou
iniciativu MOST, za studenty Martin Mejstřík a Jan Ruml za OF. Václav Havel nebyl
na schůzku puštěn.Tehdejší

premiér Ladislav Adamec slíbil prošetření zásahu na

Národní třídě a vyslovil se pro široký dialog s veřejností. 16

Odpoledne se pak na

zaplněném Václavském náměstí z ampliónu městského rozhlasu OF představilo
veřejnosti slovy : „ jsme otevřené společenství těch, kteří se cítí odpovědni za
pozitivní rozřešení neúnosné politické situace, které chce spojit síly všech poctivých a
demokraticky smýšlejících občanů - umělců, studentů, dělníků, všech lidí dobré vůle.
Ustanovilo se spontánně za přítomnosti všech skupin, které v neděli 19. listopadu
vykazovaly nezávislou společenskou aktivitu. Považujeme tuto reprezentaci lidu za
způsobilou к jednání s odpovědnými politickými místy. Jde nám tedy o věcný postup,
nikoli o násilí., žádáme všechny občany, aby se chovali ukázněně, lidsky, tolerantně,
demokraticky. Přiveďme naši společnou věc, pokud je to v našich silách, do dobrých
konců. Vytrvejme a nedejme se." 17

OF by se dalo nejlépe charakterizovat jako široké protitotalitní hnutí, které mělo
sjednotit co nejširší demokratické složky společnosti v první etapě boje proti totalitě,
za

transformaci

společnosti

v pluralitní

a

demokratickou.

Ruku

v

ruce

s

celospolečenskou přeměnou prosazovalo OF i transformaci dosavadního centrálně
řízeného a plánovaného národního hospodářství v tržní ekonomiku. (V názorech na
míru ekonomické transformace a především načasování jejích jednotlivých kroků se
však zároveň uvnitř OF postupně začaly objevovat rozpory, které ve svém důsledku
vedly k jeho rozštěpení).

Svou strukturou a politickými cíly se OF inspirovalo

15
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16

fungováním podobně koncipovaných hnutí v ostatních zemích sovětského bloku, v
nichž došlo v letech 1988 - 1989 ke společenským a politickým změnám.

Svoje hlavní zásady a cíle prezentovalo nové hnutí v programu nazvaném „Co
chceme" z 26.listopadu 1989. Cituji z úvodu: „Naše země se ocitla v hluboké morální,
duchovní, ekologické, sociální, ekonomické a politické krizi. Tato krize je svědectvím
neúčinnosti dosavadního politického a ekonomického systému. Byly vyřazeny téměř
všechny mechanismy nezbytné pro to, aby společnost vhodně reagovala na měnící se
vnitřní i vnější podmínky. Po dlouhá desetiletí se nerespektovala samozřejmá zásada:
kdo má pravomoc, musí nést i odpovědnost. Všechny tři základní moci ve státě - moc
zákonodárná, výkonná, a soudní - splynuly v rukou úzké vládnoucí skupiny, složené
téměř výhradně ze členů KSC. Tím byly rozvráceny základy právního státu Monopol
KSČ na obsazování všech významných míst vytváří nespravedlivý vazalský systém,
který ochromuje celou společnost. Lidé jsou tak odsouzeni k roli pouhých
vykonavatelů příkazů mocných. Je jim upírána řada základních lidských, občanských
a politických práv.
Direktivní systém centrálního řízení národního hospodářství očividně selhal.
Slíbená přestavba hospodářského mechanismu je pomalá, nedůsledná a není
provázena nezbytnými politickými změnami.Ty to problémy se nevyřeší záměnou osob
v mocenských pozicích nebo odchodem několika politiků z veřejného života." 18
OF usilovalo o programové cíle též v oblasti práva, tedy o změnu
československého právního řádu, o vypracování nové ústavy; dáie pak v oblasti
politického systému, kde požadovali vytvoření nebo obnovení politického pluralismu,
demokratických institucí a mechanismů nebo např.rovné a spravedlivé podmínky pro
všechny stávající nebo nově vzniklé politické strany kandidující ve volbách. Co se
týká zahraniční politiky, požadovalo OF začlenění do evropské integrace a plné
zachování státní svrchovanosti. V oblasti národního hospodářství zdůrazňovalo
nutnost opustit dosavadní způsob hospodaření a vytvořit nový, byrokratickými zásahy
nedeformovaný trh. Další zmíněnou oblastí byla oblast sociální spravedlnosti.
Každému občanovi by měly být poskytnuty stejné podmínky a stejné šance a měla by
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být vybudována pestrá síť sociálních služeb. Tento program myslel i na životní
prostředí, usiloval o postupnou nápravu škod, které byly za poslední desítky let na
přírodě napáchány, o snížení spotřeby energie a surovin. V oblasti kultury se chtěli
zasloužit o návrat ke kultuře světové a vymanění se z ideologických pout, o zrušení
cenzury nebo např. o zkvalitnění vysokého školství. Tento poměrně stručný program
byl zveřejněn v Praze, 26. listopadu, s připojen výzvou pro všechny občany, aby popř.
к tomuto programu sami přispěli.
Nej důležitější úlohu mělo koordinační centrum (КС). Jeho hlavní role spočívala
v iniciativní, informační , organizační a koordinační činnosti ve směru programových
cílů OF. Nejvyšším orgánem КС OF byl Sněm КС OF, který měl cca 150 členů
delegovaných místními OF. Fakticky však zásadní rozhodnutí dělala Rada КС OF,
složených z 26 členů volených a odpovědných Sněmu.

Hlavním cílem OF bylo dovést stát к prvním svobodným volbám. Tomuto
hlavnímu cíli byla podřízena taktika, dílčími kroky na základě co nejširšího konsensu
všech relevantních protitotalitních sil i primárně nepoliticky angažované veřejnosti,
postupně nabourávat dosavadní mocenský monolit KSČ na všech stupních a úrovních
dosavadní státní správy a samosprávy. Na politické kolbiště tak vstoupil další, velmi
silný

hráč.

"OF

se deklarovalo jako

občanské

hnutí, otevřené

společenství

demokraticky smýšlejících občanů, všech lidí dobré vůle. Požadovalo odstoupení
vlády, propuštění

politických

vězňů

a zahájení celospolečenského

dialogu

o

budoucnosti země. Po zahájení dialogu s oficiální mocí své požadavky rozšířilo na
úplné otevření prostoru pro vznik politického pluralismu a uspořádání svobodných
voleb." 19

V prosinci 1989 proběhla obměna dosavadní vlády. Všechny změny se udály
v souladu s ústavou. Bez porušení ústavních principů jmenoval prezident Gustav
Husák novou vládu v čele s představitelem nejsilnější politické strany
jejími ministry. Pro tuto novou rekonstruovanou vládu se vžil název

a několika
„vláda 15:5"

nebo také týdenní vláda, ale-ve skutečnosti byl poměr komunisté:nekomunisté 17:5,
protože členy vlády, ve funkci místopředsedů, se stávali předsedové národních vlád,
tedy komunisté. Složení nové vlády vyvolalo nevoli Občanského fóra i pobouření
19
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veřejnosti. Začalo nové kolo dohadování. 7. prosince rezignoval premiér Ladislav
Adamec, a řízením vlády byl pověřen Marián Čalfa. O tři dny později, 10. prosince,
byla jmenována vláda „národního porozumění" premiéra Mariána Čalfy. Programové
prohlášení

vlády

vyhlásilo

ekonomickou

reformu, která otevře

dveře

к tržní

ekonomice za svůj hlavní strategický cíl. Vláda také slíbila, že připraví zákony, které
upraví základní občanská práva a svobody, a zajisti svobodné volby. 20 OF také znovu
vzneslo podmínku abdikace prezidenta Gustava Husáka do 10. prosince s tím, že jeho
nástupce musí být občan české národnosti a nestraník. Ten slíbil, že 10, prosince po
jmenování nové vlády odstoupí, aby vyhověl přání politických sil a nebránil dalšímu
politickému vývoji. Již 8. prosince byla schválena kandidatura Václava Havla na post
prezidenta republiky, který byl dne 28. prosince oficiálně zvolen prezidentem. Už od
vyhlášení své kandidatury se Václav Havel stáhl z Koordinačního centra OF a
zasedání rady se zúčastňoval jen v případech, které se týkaly prezidentské volby.
Nástup několika předních představitelů OF do vysokých státních funkcí
naznačoval trend

následujících měsíců - postupné, ale rychlé dobývání pozic. OF

vítězilo, ale odvrácenou stranou úspěchu bylo zvýšené napětí v jeho řadách. 21

A jak viděl budoucnost a charakter OF sám jeho zakladatel a budoucí prezident
Václav Havel těsně před svým zvolením? „Občanské fórum by mělo být blíže
nespecifikovaným útvarem, který má ke vznikajícím stranám několikerý vztah. Buďto
je podporuje nebo dokonce doporučuje, staví se za ně, nebo strany jsou mimo něj.
Vztah je tedy diferencovaný, nedoporučuji však, aby se OF samo stalo stranou. Fórum
je dnes něčím mnohem víc než jen koalicí několika stran. OF je až do voleb
univerzálním garantem pokojné cesty к demokracii, vztah ke stranám by měl být co
nejvolnější, ať nejsou strany fórem svazovány a naopak. Tento model se již osvědčil
při sestavování vlády, kdy jsme některé lidi podpořili, nebyli však našimi delegáty.
Doporučuji vám omezit úvahy na období do voleb, které by měly být v červnu. Do té
doby se domnívám, že by nebylo dobré, kdyby se to příliš profilovalo, mělo by to
zůstat jako cosi dost rozmlženého. Nezapomeňte na to, že v OF je naprostá většina
lidí, kteří v žádné straně být nechtějí, kteří chtějí jen lepší život. Neuvažujte o fóru

20
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jako o nějakém spiknutí pěti nebo šesti stran." 23. prosince 19 8 9 22 Jeho představa se
tedy dost lišila od té Václava Klause, jak bude dále zmíněno.

„V březnu 1990 byly přijaty stanovy OF, ve kterých byla stanovena pouze
formální příslušnost jednotlivých občanů, což znamená, že OF nemělo ještě žádné
registrované členství. Od začátku v rámci OF působila celá řada politických stran a
dalších uskupení, jež měly různou ideologicko-politickou orientaci. Na Slovensku tuto
roli sehrávala partnerská Veřejnost proti násilí (VPN), vzniklá také v listopadu
1989."23

Politická polarizace v ČSSR (resp. ČSFR) se v období od 17. listopadu 1989 do
června 1990, kdy proběhly první svobodné parlamentní volby, pohybovala na dvou
úrovních. Primární úrovní bylo vymezení se a odpor všech politických subjektů vůči
dosavadní státostraně - KSČ, v sekundární rovině se pak odehrával politický boj mezi
OF a dalšími předlistopadovými stranami (sdruženými v Národní frontě) a po
listopadu vzniklými stranami a hnutími, které se z nejrůznějších důvodů nestaly
součástí dominantního hnutí. Přitom právě kvůli existenci i OF jakožto politického
hnutí

byl novelizován zákon o politických stranách, aby politická hnutí jako taková

vůbec mohla kandidovat ve volbách. Vedle individuálního členství se totiž členy OF
mohly stát i politické strany jako kolektivní členové. Volební heslo OF "Strana jsou
pro straníky, OF pro všechny", tak nebylo zcela přesné, respektive neodpovídalo
skutečné struktuře hnutí po stránce členské základny. (Naopak přesně odpovídalo
vlivu a míře metastazování OF do všech oblastí veřejného života. OF bylo zastoupeno
v i těch segmentech společnosti, kam byl jinak vstup a fungování politickým stranám
zapovězen (především po zrušení ústavního čl. č. 4 o vedoucí úloze KSČ) , jako byla
dosud státní podniková sféra či armáda, byť by to bylo krátkodobě).

Jednoznačně však toto heslo rezonovalo s tehdejším převládajícím pocitem
veřejnosti, v níž existoval silný odpor к jakémukoli stranictví a silnější organizaci,
ovlivněný

principem

demokratického

centralismu

uplatňovanému

v

KSČ.

Kolektivními členy OF byly především, přesněji téměř výlučně politické strany, které
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vznikly z osob majících kořeny v bývalém disentu. Princip kolektivního členství měl
zajistit co nej širší podporu veřejnosti celému hnutí, a to bez ohledu na ideologické
zaměření, a tím i co nejobsáhlejší politický konsensus s požadavky a cíli hnutí. Rubem
tohoto širokospektrálního politického principu bylo čím dál tím složitější hledání a
dosahování

jednotně

formulovaných

kompromisních

stanovisek

na

úrovni

Koordinačního centra OF, které bylo jakýmsi mluvčím a zároveň řídícím orgánem
celého hnutí. V té době se к OF hlásilo celkem 14 dalších stran nebo hnutí. Členy OF
byly politické strany s tak rozdílnou politickou orientací jako ODA 24 či K D S b na
pravé straně politického spektra, tak Levá alternativa či Obroda z opačné části. Řada
politiků OF hodlala navázat na obrodný proces v roce 1968, který měl směřovat к
socialismu "s lidskou tváří". Většina regionálních zástupců OF tyto reminiscence
odmítla a dala přednost reformátorům.

"Koordinační centrum OF bylo pouze

reprezentantem OF, nikoli jeho vrcholným orgánem. Z této nevyhraněnosti a
nevyjasněnosti vznikala řada konfliktů bezprostředně po vzniku OF. Záhy bylo třeba
vyzývat lidi pracující v OF, aby odložili své spory alespoň na období do voleb,
nerozviřovali konflikty a pomáhali udržet uvnitř fór klid a konstruktivní atmosféru."

26

Tato relativní roztříštěnost znamenala také značný problém s výběrem kandidátů
do voleb. „Z celkového počtu 579 kandidátů OF bylo 488 bez politické příslušnosti,
91 kandidátů bylo členy zmíněních politických stran nebo hnutí. Na přední místa
kandidátních listin byly umísť ovány osoby s disidentskou minulostí, na spodních
místech se objevovali aktivisté, kteří byli označováni jako manažeři. Tito manažeři,
přicházející z regionálních a lokálních center, sehráli později důležitou roli při
vytváření Občanské demokratické strany." 27

Od začátku nicméně hlavní představitelé OF řešili spor o charakter OF, jestli se
má přeměnit na standardní politickou stranu nebo jestli bude i dále fungovat jako hnutí
se všemi problémy, které už jsem výše zmínila. Bylo rozhodnuto, že se OF zúčastní
prvních svobodných voleb v červnu 1990 a až pak bude rozhodnuto o jeho charakteru.

24
25
26
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Předseda OF Václav Klaus začátkem listopadu 1990 řekl, že jeho ambicí není
vymyslet si něco zcela nového, že přijímá instituce, které se osvědčily,

a to trh

v ekonomice a strany v politice. V rozhovoru pro Lidové noviny dne 2.11 1990 uvedl:
„Věřím v smysluplnost politických stran. Jestli strana musí být tuhého typu nebo
víceméně jen stranou volební, jako je tomu v USA, to už je věc druhá. V každém
případě je pro mě dlouhodobá existence občanských iniciativ v praktické politice
stejně neschůdná jako myšlenka centrálního plánování v ekonomii...Myslím, že
občanské iniciativy jsou krátkodobá věc....Nemyslím, že mohou být v normální
situaci základem politické struktury společnosti." 28

V dalším rozhovoru dále uvedl,

že podle jeho názoru se OF v budoucnu přemění na stranu volného, volebního typu.

2.2 Od parlamentních voleb к volbě Václava Klause předsedou OF

Parlamentní volby, konané 19. - 20. června 1990, přinesly absolutní

vítězství

Občanského fóra. Ve volbách do obou komor Federálního shromáždění získalo
nadpoloviční většinu všech hlasů, ve volbách do ČNR pak zůstalo těsně pod hranicí
50% hlasů. Ve všech třech komorách, resp.v jejich českých částech, pak OF získalo
bezpečnou absolutní většinu (ve FS 68 z 99, resp.50 ze 75 křesel, v ČNR pak 126
z 200 křesel). V tak výrazné vítězství představitelé OF nedoufali, a nakonec se stalo i
jednou z příčin jeho pozdějšího rozštěpení

a následného zániku.

Do Federálního

shromáždění a České národní rady se tak na kandidátce OF dostaly i osobnosti
zařazené na konci kandidátních listin, na jejichž zařazení nemělo Koordinační centrum
OF takový vliv. Právě tito poslanci se v následujícím období stali hybnou silou, která
začala podporovat

stále výrazněji

nejenom ekonomicky,

ale i politicky se

prosazujícího Václava Klause. (Po rozpadu OF se к ODS přihlásilo 39 poslanců ve FS,
33 v ČNR).

„OF zůstalo vládním subjektem, a to jak na úrovni federace, kde jeho
představitelé obsadili rnj. křesla místopředsedů vlády a ministrů zahraničních věcí a
financí, tak i na úrovni ČR, kde se premiérem stal Petr Pithart. Kandidát OF Václav
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Havel byl navíc znovu zvolen prezidentem ČSFR, tentokrát již na řádné pětileté
funkční období." 29

Z opačné strany naopak na dezintegrační tendence v OF působily názory
politické elity vzešlé z disentu, především z jeho levé, respektive středové části
politického spektra.

Tyto osobnosti, reprezentované a názorově zaštítěné autoritou

osoby prezidenta Václava Havla, i po volbách

označovaly

stranický systém za

překonanou vývojovou fázi. Za politickou sílu budoucnosti považovaly od klasických
ideologií oproštěné hnutí, které by nahradilo v liberální demokracii existující systém
politických

stran. V

takto organizačně jedinečně pojatém hnutí mělo neustále

docházet к jakémusi ad hoc konsensu mezi různými názory na politické problémy a
způsoby jejich řešení. Představitelé hnutí pak byli к tomuto rozhodování podle názorů
zastánců takovéto organizační struktury a politické
intelektuální a mravní výbavou. Tu

filosofie

předurčeni svou

legitimizovali především svým postojem к

totalitnímu režimu i nově se objevujícím problémům souvisejícím s transformací
posttotalitní společnosti. Mediálně se pro tento způsob uvažování vžil pojem
"nepolitická politika".

Svými názory na řešení konkrétních politických a společenských problémů byli
zastánci této ideologie ve značné míře na pozicích politické levice, či к ní alespoň
inklinovali. (Významná řada, byť ne všichni vrcholní představitelé OF, později
skutečně zakotvili v levicové ČSSD 30 , respektive středovém Občanském hnutí). "Ještě
před volbami se vedly diskuse o tom, co s OF dál. Zda jde o účelový politický útvar,
jenž má porazit politické síly minulosti a potom zanikne • nebo se rozejde do
politických stran, anebo, jak si někteří přáli, zda je možné, aby v této nevyhraněné
podobě politického hnutí nezaloženém na individuálním výlučném členství a jasné
organizační struktuře , pokračovalo dál (představa OF jako širokého společenského
hnutí, které bude vytvářet prostor pro komunikaci mezi veřejností a správními
orgány). V období po volbách, které bylo poznamenáno pokusem odstranit Václava
Klause z federální vlády jeho jmenováním guvernérem České národní banky a sporem
o obsah ekonomické reformý se stoupenci ekonomických představ z j a r a 1968, toto

29
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téma zesílilo. Záhy se ukázalo, že OF je sice síla, která volby vyhrála, ale nedokázala
si s tímto vývojem poradit".31

Určitá ideová a organizační zapouzdřenost, která se odvíjela v OF, kdy
rozhodující politická rozhodnutí byla přijímána bez akceptace hlasů členské základny,
začala postupně vyvolávat spory o politický a mocensko organizační charakter celého
hnutí, a čím dál tím sílicí vnitřní pnutí. Polarizačním zdrojem tohoto pnutí se tak
stávaly především osobnosti v místních sdruženích, které začaly ať už kvůli odlišným
politických postojům či nenaplněným mocenským ambicím čím dál tím hlasitěji
kritizovat vedení, tedy Koordinační centrum OF.
"Hledání budoucí podpory hnutí se věnovalo hodně času, který ale podle názoru lidí
mohl být při jasné podobě OF využit lépe. Začaly se stále silněji ozývat hlasy, že je
třeba OF změnit v politickou stranu." 32

Po volbách začala nová fáze sporu o charakter OF. Postupně ho začaly opouštět
některé politické strany, jako první LDS 33 . V srpnu 1990 se sešel celorepublikový
sněm OF, který schválil dokument Organizace a struktura OF, který zachovával OF
jako

hnutí, ale zaváděl

evidenci

občanů,

kteří

se к němu

hlásili.

Nicméně

nespokojenost uvnitř poslaneckých klubů dále narůstala. V říjnu 1990 založila skupina
poslanců FN a ČNR nový klub, který se jmenoval Meziparlamentní klub demokratické
pravice (MKDP), jehož předsedou se stal člen ODA Daniel Kroupa. Tento akt spustil
řetězovou reakci a brzy byly ustanoveny další kluby. V prosinci vznikl Klub
sociálních demokratů OF v čele s Rudolfem Battěkem, dále následoval Liberální Klub
OF,

mezi jehož

zakladatele

patřila

řada

významných

poslanců

a

ministrů,

např.předsedkyně ČNR Dagmar Burešová, ministr zahraničí Jiří Dienstbier nebo
federální vicepremiér Pavel Rychetský.

Pro lepší ilustraci tehdejší situace cituji z článku Karla Kovandy v Mladé frontě,
ze dne 22. října 1990 : „Politické zázemí OF tvoří podle slov Petra Havlíka, poradce
Václava Klause, poslanci. Ti jediní mají mandát voličů a představují onu pomyslnou
členskou základnu OF jakožto politické strany. Vytvoření Meziparlamentního klubu

31
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demokratické pravice bylo v této souvislosti velice důležité: tato skupina se tím
oddělila od rozplizlých nadějí ještě nějak spjatých se socialismem

Ke změnám

dojde i ve Špalíčku, pražském sídle koordinačního centra OF. Jediným legitimním,
protože zvoleným orgánem ve Špalíčku je Rada OF, která však, podle slov Havlíka, je
velice slabá.... Politický klub OF, jakási vnitřní Národní fronta, se bude rušit
úplně....Rozbujelý aparát 120 lidí je neúnosný....Do roka a do dne je z OF potřeba
udělat stranu volebního typu. OF musí být výkladní skříní programu, který hodlá
sledovat. Tento program bude spolu s dalšími dokumenty předložen příštímu sněmu,
který se má sejít 10. prosince. OF budou představovat ukáznění, pracovití, odpovědní
lidé."34

2.3 Václav Klaus předsedou OF - bod zlomu

Za základní přelom v snaze vybudovat z doposud politicky amorfního hnutí
pravicově orientovanou politickou stranu s klasickou organizační strukturou, lze
považovat volbu Václava Klause předsedou Občanského fóra dne 17. 10. 1990. Tlak
na zvolení předsedy OF sílil s tím, jak se postupně ukazovalo nefunkční a pro
veřejnost nesrozumitelné, protože nejednoznačné vystupování kolektivního vedení,
reprezentované Koordinačním fórem. Na volbu hlavy hnutí tlačil v neposlední řadě i
sám později zvolený předseda, protože si uvědomil, že s pouze jednoznačně politicky
vyprofilovanou liberálně konzervativní stranou, která by se stala dominantou politické
scény, může realizovat své vize ekonomické a politické transformace. Nutnost silného
politického zázemí si Klaus zřetelně uvědomil i v důsledku již zmíněné snahy postavit
jej do čela České národní banky ve funkci guvernéra, a tím jej odstranit z
rozhodovacích politických procesů jakožto federálního ministra financí. "Václav
Klaus chtěl udržet jednotu OF, avšak zároveň překonat jeho beztvarost, přinést nové
pojetí práce, založené na větší míře zodpovědnosti a méně na "sólovosti"." 3?
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Ve volbě historicky prvního předsedy OF se utkal Václav Klaus s bývalým
disidentem a signatářem Charty 77 Martinem Paloušem, kandidátem Koordinačního
centra, poté co Pavel Rychetský se kandidatury vzdal. Vedle zdůrazňování mravní
integrity dané aktivním bojem s předlistopadovým režimem, který měl podle představ
Paloušových přívrženců zajistit respekt předsedy OF ve veřejnosti a přízeň voličů,
hrál v jeho případě důležitou roli i blízký vztah к prezidentu Václavu Havlovi.
Klausovi se vyplatila taktika trpělivého objíždění regionů a co nejvíce osobních
jednání a kontaktů s delegáty kongresu. Palouš, který vsadil na svou popularitu a pocit
autority daný tím, že byl "oficiálním" kandidátem tiše podporovaným Václavem
Havlem, nakonec velice výrazným rozdílem hlasů (115 ze 167 pro Klause), prohrál.
(Klaus tak založil tradici svých přesvědčivých vítězství, kterých dosahoval i později,
když kandidoval a obhajoval svou funkci předsedy ODS, a to až do svého odstoupení
po prohraných parlamentních volbách v roce 2002).

Klausovou

dostávat spolu s ním do vedení protitotalitního

hnutí další osobnosti, které

jednoznačně

preferovaly

vznik

strany

horizontální

i vertikální

strukturou

klasické

politické

a zároveň jasně

volbou se začaly

s územně

definovaným

členěnou
politickým

zaměřením. Toto politické zaměření, které postupně dostávalo klasické liberálně
konzervativní obrysy mělo být podle Klause a jeho přívrženců vyjádřeno politickým
programem dlouhodobého charakteru, s nímž by měly být v souladu jednotlivé
politické kroky. Na konci října v této souvislosti Rada OF vyhlašuje, že za součást OF
nadále nepovažuje Obrodu a Levou alternativu. V souvislosti s osobnostmi, které
Klause doprovázely na cestě do Špalíčku (tehdejší sídlo КС OF) , je třeba jmenovat
především asistenta nového předsedy Petra Havlíka, který okamžitě začal navazovat
kontakty jak mezi personálem КС OF u podobně smýšlejících, tak směrem к okresům.

O konkrétních představách nového předsedy ohledně dalšího fungování OF
jednalo 9. prosince 1990 pracovní setkání manažerů a politických představitelů hnutí
v Olomouci.Václav Klaus zde ve svém vystoupení sdělil, že pokračovat

nadále v

činnosti hnutí, které je založeno na koalici nejrůznějších názorů, jejichž jediným
stmelujícím prvkem je odpor к totalitě, je nemožné. Podle jeho představ se OF mělo
přeměnit na politickou stranu s výrazným programem, jehož sjednocujícím prvkem
musí být ekonomická reforma nasměrovaná к vytvoření tržní ekonomiky, založené na
soukromém vlastnictví. Z hlediska organizační struktury by členství v této straně mělo
být výlučně individuální a výlučné, s jasnou organizační strukturou a kompetencí
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jednotlivých stranických orgánů.

Představa jeho názorových oponentů, zejména

ministra zahraničí Jiřího Dienstbiera a předsedy české vlády Petra Pitharta byla
taková, aby OF nadále fungovalo na širokém základě různých názorových klubů, z
nichž se politické strany vytvoří, avšak ne dříve než před parlamentními volbami v
roce 1992.

Sekce pro organizaci, která měla návrhy na další způsob existence OF posoudit,
se nakonec na jednoznačném stanovisku neshodla. Většina sice podpořila Klausův
návrh, ale nesouhlasící členové přijali tzv. menšinové stanovisko, které je odmítlo.
Toto stanovisko ale nebylo provázeno hlasováním o něm. Tento krok,, kdy se ve
vrcholných orgánech OF začala přijímat paralelní politická usnesení a opatření, která
nebyla přijata většinovým hlasovacím procesem, a nebo se mu z důvodu možné prohry
raději snažila vyhnout, lze považovat za první krok к faktickému rozštěpení hnutí. Do
té doby se střety odehrávaly spíše v rovině názorové a ideové, aniž by tedy měly
jakoukoli závaznost. "Co vlastně (po Olomouci) platí, nebylo pro příznivce OF jasné.
Probíhající diskuse na všech jeho úrovních ještě zesílila a nabírala na dramatičnosti." 36

2.4 Kongres v Hostivaři - rozkol OF vrcholí
К zásadnímu střetu obou frakcí OF a jejich názorů na jeho další osud došlo o
měsíc později po olomoucké schůzce na sněmu v kulturním domě Vltava v Praze
Hostivař 12. ledna 1991. Závěry pracovního setkání totiž neměly žádnou závaznost, a
o natolik závažných až osudových otázkách mohli rozhodnout pouze delegáti sněmu,
jakožto nejvyššího orgánu OF. Většinové stanovisko sekce pro organizaci, které
počítalo s transformací v pravicovou politickou stranu s individuálním a výlučným
členstvím, bylo sněmem nakonec přijato jako závazné usnesení ve formě Výchozího
politického programu OF, к němuž

se přihlásilo 80 % všech delegátů. Sněm byl

rovněž volební, a ve volbách na předsedu zvítězil opět Václav Klaus.

Názoroví oponenti,mezi něž patřili např. Pavel Rychetský, Jiří Dienstbier nebo
Petr Pithart,a kteří vzhledem к přijatému usnesení a jeho závaznému charakteru ztratili
36
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možnost alespoň pro nejbližší období směrovat vývoj v OF podle svých představ, a
tudíž

výrazněji prosazovat své politické názory uvnitř hnutí, se ocitli ve výrazné

menšině a navíc bez politické legitimace. Zároveň ovšem byly jejich představy o
dalším vývoji OF a politické názory natolik odlišné od oficiálně přijaté linie OF, že se
nedokázali s prohrou smířit a začali zcela reálně uvažovat o odchodu z hnutí, jenž
zakládali, a jemuž především v rozhodujícím období přechodu od totality к pluralitní
demokratické společnosti vtiskli svůj zásadní tvar. Spor o další směřování OF se tak
vedle politických a organizačních rozporů stal i sporem o autenticitu hnutí a jeho
pravý obsah, o jeho vnitřní filosofii.

Protože se antagonistický názor, než který

zastávaly dosavadní politické elity OF, stal oficiální politikou OF usnesením
kongresu, začaly tyto elity hovořit o tom, že oficiální politika OF opustila, či dokonce
zradila původní obsah a smysl hnutí, a že pravými pokračovateli tradic a autenticity
jsou naopak ony. Václav Klaus a jeho příznivci naopak za autentický obsah OF
považovali své názory. Spíše než na hledání názorových spojnic s původními cíly OF
se však soustředili na akcentování faktu, že pro jimi navržený vývoj a zaměření se
vyslovila většina legitimních zástupců členské základny. Spory uvnitř hnutí tak
dostaly další rozměr - o to, která z nesvárených frakcí se může, vzhledem ke svým
názorům, považovat za skutečného, tedy ideového pokračovatele. Do tohoto období
rovněž spadá snaha o názorovou sebeidentifikaci se zahraničními, již etablovanými
vzory.

Z hlediska zahraničně politických vzorů se proud okolo Václava Klause
orientoval na politiku britské Konzervativní strany, respektive Republikánské strany v
USA, oponenti se hlásili к tradicím německé FDP 37 , případně amerických Demokratů.
"S hostivařským usnesením se však levicově orientovaní představitelé OF nesmířili a
postavili se proti němu. Konflikt dále vrcholil, a bylo čím dál tím zjevnější, že další
fungování názorově nekonzistentního tělesa je neudržitelné." 38

Štěpení hnutí se odrazilo i v zákonodárných sborech. Jak už bylo zmíněno výše,
nejprve vstoupili pravicoví zastánci transformace OF v politickou stranu

do

vznikajícího Mezi parlamentního klubu demokratické pravice, oponenti hned nato
37
,8

Svobodná demokratická strana
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založili Liberální klub. Předseda Liberálního klubu ministr zahraničí Jiří Dienstbier
vyjádřil stanovisko Liberálního klubu : „Liberální klub nepotřebuje formulovat nové
programy. Jeho programem je program Občanského fóra, s nímž jsme šli do voleb, a
programy federální a české vlády. Varujeme před rozkolem a odsuzujeme ho.
Nechceme cestu к rozkladu politických struktur, která by nás dovedla к předčasným
parlamentním volbám. Jsme také vázáni koaličními partnery, především s Veřejností
proti násilí, která je na Slovensku hlavní politickou silou prosazující ekonomickou
reformu a budování občanské společnosti. Podporujeme integrující roli prezidenta
republiky." 39

(Někteří, politicky nevyhranění poslanci, byli dále vedeni jako OF - nezávislí, a
ještě před tím z OF vystoupili sociálně demokraticky zaměření poslanci). V politicky
diferenciované debatě se začaly ukazovat dva nej spornější momenty. Byl to jednak
přístup к ekonomické reformě, kdy Klausovo vedení prosazovalo co největší a nejširší
ekonomickou přeměnu, a to často i bez ohledu na legislativní precisnost celého
procesu. Druhým sporným momentem se stalo vyrovnání s minulostí, respektive míra
zapojení osob, které byly nějakým způsobem spojeny s minulým režimem do nově
vznikajících veřejně politických struktur a do státní správy. Z mocensko politického
hlediska byl pravicovými poslanci OF vykonáván tlak na rekonstrukci parlamentních a
vládních orgánů, protože ty podle jejich názorů neodrážely skutečné rozložení
politických sil v obou zákonodárných sborech, tedy FS a ČNR, ani ve federální a
české vládě. Ve federální vládě byl jediným zástupcem majoritního proudu OF ministr
financí Václav Klaus (po odchodu Václava Valeše jmenovaný místopředsedou vlády),
v české vládě to byl pak ministr hospodářství Karel Dyba.

39
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3. Rozpad OF a vznik ODS

3.1 Od Lánských dohod k „rozlúčkovému" sněmu v Lucerně

Protože bylo čím dál tím jasnější, že frakční boj v OF nemůže skončit jinak než
jeho rozdělením, začaly špičky OF připravovat rozdělení celého hnutí. Již měsíc po
hostivařském sněmu se 19. února 1991 v Lánech za přítomnosti prezidenta Václava
Havla uskutečnila základní dohoda o rozdělení OF na dva subjekty. Aby se zabránilo
zneužití historicky populární

značky Občanského fóra v politickém boji, bylo

dohodnuto, že tuto značku nebude žádný z nástupnických subjektů používat. Z
lánských dohod vyšla i delimitace majetku OF, který byl rozdělen poměrem 1:1 ve
prospěch obou nástupnických subjektů, přestože ODS získala asi 2/3 funkcionářů a
registrovaných členů a v mnoha okresech, kde probíhala majetková delimitace jako v
40

centru se OH
vyrovnání

o

vůbec neustavilo a celé OF přešlo rovnou do ODS. Majetkové a další
se táhlo až do dubna

1992 pod patronací paritně zastoupeného

Koordinačního výboru. .
Neméně důležitá byla i dohoda o rozdělení mocenských postů v české vládě, kdy na
každé uvolněné místo po ministrovi z OH měl nastoupit ministr z ODS.
Hlavním výsledkem lánských dohod byl pak poslední, mimořádný kongres OF,
který se konal 23. února v pražské Lucerně, tzv. "rozlúčkový". Zde došlo к rozdělení
na dva následnické subjekty - početnější, pravicově orientovaný proud, který následně
přijal název Občanská demokratická strana, a menší středově orientované Občanské
hnutí, které spolu nadále měly soupeřit o voliče v politickém souboji. Již na sněmu v
Lucerně podávali zájemci do nové strany přihlášku. Cituji slova Václava Klause
z předběžné registrace do ODS :

40
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„Chceme být stranou schopných, podnikavých a sebevědomých občanů,
kteří dokáží převzít odpovědnost sami za sebe, za svou rodinu, za svoji obec i za stát.
Chceme být stranou demokraticky utvářenou, s moderní evropskou
strukturou, jejíž členové se budou aktivně podílet na každodenní práci samosprávy,
státní správy, parlamentů i vlád.
Chceme

být

stranou,

navazující

na

tradice

evropské

křesťanské

civilizace, na humanitní a demokratické tradice 1. republiky a na zkušenosti
současných západních demokracií.
Chceme být stranou, která rozhodně odmítá marxistickou a leninskou
ideologii ve všech jejích projevech a důsledcích a jejímž členům jsou cizí jakékoliv
socializující a kolektivizující tendence v ekonomice i politice.
Chceme být stranou, jejíž členové budou aktivně spoluutvářet soukromé
vlastnictví a volný trh zboží, práce i myšlenek." 41

"K rozpadu OF bývalý kolega Václava Klause z Prognostického ústavu a
tehdejší ministr pro privatizaci a správu národního majetku Tomáš Ježek uvedl: "V
případě Občanského fóra měl Klaus neuvěřitelný cit pro bezpečnost a neudržitelnost
dalšího politického působení této myšlenkově nesourodé entity lidí a dokázal ji včas
rozrazit. To byl v dané chvíli skutečně odvážný a historicky jasnozřivý politický
tah" 4 2

Základní krok к vybudování skutečně pluralitního systému

politických stran v

České republice tak byl učiněn, ačkoli peripetie vedoucí ke vzniku ODS by se z
pohledu skutečně fungujícího stranického systému těžko daly označit za standardní.
Po více jak šedesáti letech neexistence skutečných demokratických poměrů, i v
porovnání s problémy, jaké přinášel

rozvoj stranického systému v ostatních

postkomunistických zemích, šlo však nakonec o úspěšně provedenou a završenou
transformaci
protitotalitního

vůdčí
hnutí

strany jedné

části

- tedy politického

politického

spektra

z

všeobjímajícího

subjektu s naprosto odlišnými

cíly,

personálním obsazením vedoucích špiček i organizační struktury, než.mělo OF při
svém vzniku. (Částečně lze tento proces srovnat s procesem, který proběhl v polské

41
42

zdroj: Stoniš M, Havlík P, Klaus a ti druzí, Praha 1998, s. 114
Benešová L, Kronika ODS, deset let historie, Praha 2001,
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Solidaritě) "Samotný vznik Občanské demokratické strany probíhal za poměrně
bouřlivých okolností.

Prvním krokem к založení této strany bylo usnesení sněmu Občanského fóra z
23. února 1991 v Praze a který přijetím takzvaných lánských dohod rozhodl o
rozdělení OF na ODS a OH." 43

Ve Sněmovní ulici, kde potom dlouhá léta sídlila Hlavní kancelář ODS, byl 4.
března 1991 oficiálně ustaven přípravný výbor ODS, jehož předsedou se stal Václav
Klaus. Výbor intenzívně pracoval na konstituování strany, na přípravě ustavujícího
kongresu, stanovách a organizační struktuře.
Ve dnech 20. - 21. dubna 1991 proběhl v Olomouci ustavující kongres ODS.
Delegáti zde přijali stanovy a programové prohlášení "Cesta к prosperitě". ODS byla
definována jako demokratická pravicová strana s konzervativním programem. Jejím
předsedou byl zvolen Václav Klaus. Dále schválil usnesení pracovních sekcí.
Kongres pověřil výkonnou radu jmenovat členy koordinačního výboru OF
a svolat první řádný kongres strany v nejkratším reálném termínu. Nedoporučil
místním a oblastním sdružením v následujícím funkčním období kandidovat bývalé
členy KSČ do funkcí v ODS a do zastupitelských orgánů. Rozhodl, že členské
příspěvky budou zasílány do centra prostřednictvím místních, případně oblastních
sdružení. Kongres dále uložil výkonné radě dopracovat návrh pravidel pro formování
politické linie a pro výběr kandidátů při volbách tak, aby mohl být předložen
к vnitrostranické diskusi před příštím kongresem.Delegáti kongresu poprvé zvolili
všechny orgány strany v čele s tříčlenným vedením a sedmnáctičlennou výkonnou
radou.
V té době před ní stál úkol vybudovat během jednoho roku fungující politickou
stranu s cílem vyhrát parlamentní volby. К ODS se tehdy hlásilo 39 poslanců ve
Federálním shromáždění a 33 poslanců v České národní radě.Na svém prvním
zasedání po kongresu vyhlásila Výkonná rada ODS veřejnou soutěž na logo, které
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měla představovat písemná zkratka ODS modré barvy. Jejím vítězem se stal Aleš
Krejča z Prahy.44

3.2 Volby 1992

5. a 6. června 1992 se konaly už druhé „svobodné" volby do dvou sněmoven
Federálního shromáždění a České nebo Slovenské národní rady. V březnu 1992 vydal
Institut pro studium demokracie spolu s ČTK seznam asi 140 stran, hnutí, koalic,
seskupení a jiných subjektů, které se chtěly uplatnit na politické scéně. Později se
jejich počet snížil asi na 60. Nakonec předložily svou přihlášku 42 stran či koalic, 7
z nich následně odstoupilo, ale i zbývající 35 svědčí o trvající nevyzrálosti politického
života. 4í

Volby vyhrála s drtivou převahou ODS v koalici s KDS. V české národní radě
za svých necelých 30% hlasů získala díky dobře vymyšlenému volebnímu zákonu
dokonce 76 (38%) poslaneckých křesel. Tyto volby se staly první vážnou zkouškou
ODS po jejím konstituování na české politické scéně. Koalice ODS-KDS vítězí jak ve
Sněmovně národů FS, ve Sněmovně lidu FS, tak v České národní radě. Za ODS je do
Federálního shromáždění zvoleno celkem 76 poslanců a do České národní rady 66
poslanců. Prezident pověřuje Václava Klause na úrovni České republiky sestavením
koaliční vlády ODS - KDS - ODA - KDU-ČSL 46 , disponující 105 mandáty ze 200.
kabinet vládl v letech 1992-1996.
Ale měla tato koaliční vláda opravdu masovou podporu veřejnosti? 105 většinu
získaly strany koalice tím, že jim připadly mandáty stran, které nezískaly 5%
potřebných pro vstup do sněmovny. Podle počtu získaných hlasů měly strany vládní
koalice ve dvousetčlenné národní radě nárok na 84 mandáty, ale dostaly navíc 21
křesel. Ve skutečnosti strany vládní koalice volilo 42,2 % voličů, koalice tedy měla
podporu pouze dvou pětin občanů, kteří se dostavili к volbám. Přes milión občanů,
téměř 15 %, volby ignorovalo. Druhou nejsilnější stranou se ke všeobecnému
44
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překvapení stal komunistický Levý blok se 14 % hlasů. Ve volbách zesílila také
sociální demokracie a dostala se do parlamentu. Nečekaný propad však čekal
Občanské hnutí, dědic OF. Nezískalo ani potřebných 5 % pro vstup do parlamentu. 47

Z volebního programu ODS pro volby 1992 na závěr cituji malý úryvek :
„konečně: po létech. Kdy byla politika považována za směs špinavých intrik,
pokrytectví a hrubého násilí - a politika, která se tehdy prováděla, byla za to vše
považována právem - chceme očistit sám pojem politiky. Nikoli ovšem chiméru
nepolitické politiky, ale politiku v pravém slova smyslu: namáhavé a trpělivé hledání
společenského konsensu, založené na partnerství a oponentuře politických sil. Politika
není pro nás arénou třídního boje, v níž vůdčím citem je nenávist. Politický boj, jehož
vážnost nechceme brát v potaz, má smysl jen tehdy, když jeho výsledkem není jen
vítězství jedněch a porážka druhých, ale tak široké porozumění ve společnosti, aby
umožňovalo chod a rozvoj politického systému. To, že jsme zásadně proti
komunistickému fundamentalismu a fanatismu, znamená současně, že jsme proti
fundamentalismu a fanatismu jako takovému: obojí smrtelně ohrožuje demokracii,
konečně: po létech. Kdy byla politika považována za směs špinavých intrik,
pokrytectví a hrubého násilí - a politika, která se tehdy prováděla, byla za to vše
považována právem - chceme očistit sám pojem politiky. Nikoli ovšem chiméru
nepolitické politiky, ale politiku v pravém slova smyslu: namáhavé a trpělivé hledání
společenského konsensu, založené na partnerství a oponentuře politických sil. Politika
není pro nás arénou třídního boje, v níž vůdčím citem je nenávist. Politický boj, jehož
vážnost nechceme brát v potaz, má smysl jen tehdy, když jeho výsledkem není jen
vítězství jedněch a porážka druhých, ale tak široké porozumění ve společnosti, aby
umožňovalo chod a rozvoj politického systému. To, že jsme zásadně proti
komunistickému fundamentalismu a fanatismu, znamená současně, že jsme proti
fundamentalismu a fanatismu jako takovému: obojí smrtelně ohrožuje demokracii." 48
Je už jen na nás, abychom po téměř 17 letech zhodnotili, zda ODS své
předvolební závazky v dlouhodobém časovém horizontu splnila nebo zda zůstalo jen u
populistických slibů.
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4. Závěr

Ve své práci věnované určitému aspektu vzniku a krystalizaci stranického systému
v České republice jsem se věnovala období vzniku Občanského fóra a důvodům jeho
postupného štěpení vedoucímu až к rozdělení na dva subjekty. OF bylo velice
specifickým politickým subjektem, který z historického hlediska nejlépe odpovídal
poptávce veřejnosti po pádu totality na konci roku 1989. To, co bylo předností OF v
prvním údobí, to znamená co nejširší politické rozvrstvení bez ohledu na konkrétní
politické názory, se však začalo stávat brzdou v okamžiku, kdy každý z existujících
názorových proudů chtěl prosazovat v politické diskuzi své vlastní představy.

Ukázalo se totiž, že v jednom politickém subjektu se nemohou tyto názory uplatnit
se stejnou legitimitou a sílou. K tomu se pochopitelně vázala i nejednoznačnost
stanovisek vedení OF к zásadním společenským problémům ale i ke způsobům jejich
řešení. Jako majoritní a z hlediska životaschopnosti zcela zásadní se ukázala koncepce
zastávaná Václavem Klausem a jeho poradci. Ten měl na rozdíl od svých názorových
odpůrců jasnou politickou vizi a orientaci.

Klausovým spojencem za transformaci OF se stali členové a funkcionáři OF na
místních

úrovních,

pro

něž

byla

existence

Koordinačního

fóra

organizačně

nefunkčním článkem řízení, a kteří v zavedení jasné organizační struktury viděli i
možnosti vlastního politického a mocenského vzestupu. Když se ukázalo, že tento
proud nedokáže na bázi jednoho politického subjektu spolupracovat s proudem, který
se formoval z převážné části z představitelů disentu, dospěli představitelé obou frakcí
e к rozhodnutí o rozdělení, které v sobě zahrnovalo mocenské i majetkové vyrovnání.
Ze souboje obou následnických seskupení pak vzešla vítězně ODS, která i přes
nejrůznější názorové diskuse a vnitřní krize tak může být považována za jediného
legitimního dědice OF, který na současné politické scéně hraje jakoukoli významnější
roli.

Vzhledem к jejímu dominantnímu postavení v první polovině devadesátých let se
navíc všechny politické subjekty vyhraňovaly vůči ní a její politice, což vedlo к další
krystalizaci a polarizaci stranického systému v České republice. "Přestože rozbor
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fenoménu ODS by nutně musel být záležitostí na samostatný odborný text, uveďme
alespoň namátkou

hlavní příčiny úspěchu strany.

Za prvé ztotožnění ODS s

procesem transformace, a to primárně transformace ekonomické ... . Za druhé, vysoká
míra popularity prvního předsedy strany Václava Klause... .Za třetí, neexistence reálné
alternativy v pravé části stranického spektra ... . Za čtvrté, poměrně vysoká stabilita
elektorátu ODS... ,"49
"Občanská demokratická strana se v průběhu své existence konstituovala jako široce
koncipovaná strana, u které se vyskytují zřetelné tendence hegemonizovat prostor na
pravici Zároveň se jí podařilo stát se jedním ze dvou hlavních "pólů" českého
stranického systému. Má tedy všechny předpoklady pro tom, aby i nadále byla jedním
z rozhodujících aktérů české politiky." 50

49
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Anotace

Tato bakalářská práce je věnována problematice vzniku , vývoje a také
nevyhnutelného zániku Občanského fóra a vzniku „nástupnické" strany ODS.
Zabývá se obdobím od faktického založení OF 19. listopadu 1989 až po volby
v červnu 1992. Popisuje důvody vzniku tohoto hnutí, sleduje jeho vývoj i sílící
protikladné názorové směry uvnitř , přibližuje tehdejší politickou atmosféru a
analyzuje příčiny, důvody a dopady jeho rozpadu. Po jeho zániku se věnuje ODS,
vzniklé jeho rozštěpením na dva politické subjekty. Vývoj této strany sleduje až po
volby konané 5. a 6. června 1992, z nichž na rozdíl od Občanského hnutí, druhého
nástupnického subjekt OF vyšla jako vítěz.
Toto období bezprostředně po zlomovém roce 1989 bylo zásadní pro vytvoření
současného politického systému a do určité míry určilo směr, kterým se česká
politika dále vyvíjela.
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Annotation

This bachelor thesis is devoted to questions of origin, development and also
inevitable end of Občanské fórum and to origin of its successional political party
ODS. It deals with the time period from the actual set up of OF on November 19
until the elections in June 1992. It describes reasons of formation of this political
movement, it follows its development and growing contradictory opinion streams
inside, it describes the political athmosphere then and analysis the reasons , causes
and impacts of its end. After that it deals with ODS, which developed from OF after
its splitting into two political subjects. It follows the development of this party until
the elections on June 5 and 6, which it won , unlike the second successional subject
Občanské hnutí.
This period following the breaking year 1989 was crucial for the
formation of the contemporary political system and to certain extend it routed the
further development of czech politics.
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