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Úvod

Politický systém jednotlivých zemí představuje velkou škálu možností,
kterými je možné se zabývat, a to z několika úhlů pohledů. Mou volbou při zúžení
tohoto tématu byly politické strany, jež stojí mnohdy v pozadí při rozboru
politického systému. Pozornost se soustředí především na dělení moci, zvláště pak
moci výkonné. Přesto o politických stranách či stranických systémech můžeme číst
každý den v novinách či slyšet o nich v rádiu nebo v televizi. Jedná se o velmi
důležitého aktéra,

který určuje chod politické scény v rámci celého politického

systému.
Často však nevíme mnoho o zákulisí stranického systému či jednotlivých
politických stran a vidíme pouze povrch scény, zvláště skandály, hádky, zasedání
a vzájemné ovlivňování, které nemusí být vždy ku prospěchu dané věci.
Na úvod své bakalářské práce bych chtěla podotknout, že mezi hlavní
motivy při výběru tématu náležel nejen můj zájem o vysvětlení

stranické

problematiky se zaměřením na „podobné" politické strany, ale také oblast
politologie, které se věnuji ve svém volném čase.
Při své volbě jsem se zaměřila na srovnání socialistických stran v České
republice a ve Francii. Výběr Francie, jako druhé komparované země, bych
odůvodnila aprobací s francouzským jazykem, který na pedagogické fakultě UK
studuji. Dané téma tak úzce souvisí s oběma mými obory. Poznatky

ze

společenských věd mi slouží к rozšíření znalostí z okruhu politologie a studium
francouzského jazyka mi umožňuje možnost vzdělání se nejen ve francouzských
reáliích, ale také v podobě četby a studia originálních francouzských pramenů.
Během této bakalářské práce bych chtěla poodhalit zákulisí spojené vývojem
stranického systému se zaměřením na komparace socialistických stran, a to
z důvodu silného postavení těchto aktérů na domácí půdě jednotlivých států.
V první teoretické části své práce bych se ráda pokusila stručně nastínit
charakteristiku stranického systému a politických stran. Rozsáhlost tématu osvětlím
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nejen na velké škále existujících definic, ale rovněž i na stručném popisu
politických stran jako aktéra politického života.
V jednotlivých

kapitolách

se

zaměřím

na

základní

charakteristiku

a typologii socialistických stran v kontextu se stranickým systémem v dané zemí.
Především na to, kdy se jejich stranické systémy začaly utvářet v novodobé historii.
Posléze bych se ráda věnovala již samotným socialistickým stranám. Tuto
problematiku

bych

ráda

tuto

problematiku

zkoumala

z oficiálních

stanov

jednotlivých stran a zároveň z nezávislé literatury, která je o těchto stranách
dostupná.
Výběr socialistických stran bych odůvodnila především podobnou rolí,
kterou hrají ve svém stranickém systému. Jedná se o strany, jež patří mezi
nejsilnější aktéry a zároveň mezi ty, jež nejvíce soupeří o moc s ostatními
politickými stranami. V současné době se nachází obě strany Česká strana sociálně
demokratická (ČSSD) a Socialistická strana (PS) na straně opozice, ovšem se
snahou dostat se do vedoucího postavení. Ve vedoucí roli se téměř pravidelně
střídají s pravicovými stranami jako je Občanská demokratická strana (ODS) či
strana Svaz občanského hnutí (Union pour un mouvement populaire, UMP), na
základě gaullistických myšlenek což je „právo Francie na významnou a nezávislou
roli ve světové politice, takzvaný dirigisme, což byl druh keynesiánské
politiky s výraznou úlohou francouzského

hospodářské

státu, a vnitřní antikomunismus. '

Na závěr bakalářské práce se pokusím komparovat tyto dva stranické
systémy a socialistické strany. Ve srovnání poukáži na rozdílnost či podobnost
jednotlivých etap vývoje jak u politických stran tak ve stranickém systému.

' http://www.blisty.ez/2007/6/12/art34813.html (25.3.2009)
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1

Teoretická část stranického systému a politických stran

1.1

Stručná charakteristika stranického systému

Stranické systémy jsou širokým komplexem oblastí, kterými se zabývá
politická věda. Nejedná se pouze o politické aktéry, jenž zasahují do této
problematiky, ale jsou to i jiné vztahy.

Rozsáhlost stranického

systému

neumožňuje ucelenou a komplexní definici této problematiky.
Shrnující stručná definice uvádí stranický systém jako systém „na jedné
straně konfigurací politických stran v rámci politického systému, na straně druhé
souborem vzájemných vztahů mezi politickými stranami a schémat chování, která
jsou důsledkem

mezistranické

rivality determinované

především

bojem o hlasy

voličů, a v případě většího počtu stran nutností hledání eventuálních

partnerů

připravených účastnit se procesu formování vládních koalic" (Antoszewski; Herbut
2001: 118). Neexistují však jen soutěživé stranické systémy. Tento systém dále
určuje prostředí, ve kterém se vyskytuje (Kubát 2007b: 231).
Stranický systém lze členit do dvou základních elementů. Prvním elementem
je prvek statický a druhým je systém dynamický. Statický element v sobě nese
politické strany. Oproti tomu dynamický prvek předpokládá vzájemné vztahy mezi
politickými stranami. A to zvláště v důsledku jejich rivality o moc (Kubát 2007b:
229- 230).
Stranický systém lze rozdělit do typologie, která je zaměřena na pozice
politických stran v ohledu na vládnutí. Tedy strany major a nebo pozice okrajových
stran minor (Heywood 2004: 276-283).
Postavení politické strany v systému:
1) systém

jedné

strany

{one-party

systém,

monopartijní

systém

monopartismus)
2) systém dvou stran {two-party systém, bipartijní systém,

bipartismus)

či

3) systémy s dominantní stranou (dominant-party systems)
4) multipartijní systémy (multiparty systém) (Heywood 2004: 276-283).
Systém jedné strany je nesoutěživý politický systém, neboť se v něm
nachází jedna politická strana, přičemž ostatní strany jsou zakázány. G. Sartori dělí
tento systém dále na totalitní, autoritářskou či pragmatickou politickou stranu.
Systém dvou stran neomezuje počet stran, které se účastní voleb, avšak
u moci se pravidelně střídají dvě silné politické strany. Politická soutěž je tedy
bipolární, neboť dvě strany jsou přibližně stejně silné. Je možné, že tento systém
přejde к systému s dominantní stranou.
Systém s dominantní stranou má jednu stranu, která je silnější oproti
ostatním stranám, avšak zachovává multipartismus. Silnější strana nedostává tolik
hlasů, aby byla schopna vládnout pouze sama, proto vytváří koalice. E. Blondel
dodává, že dominantní strana ve volbách získává kolem 40 % hlasů.
Multipartijní systém bez dominantní strany znamená, že žádná ze stran
nedosahuje větší podpory. Ve volbách tedy získávají vedoucí strany podobný počet
hlasů. V tomto systému je možné utvořit několik koalic (Kubát 2007b: 239-243).
К důležité charakteristice stran ve stranickém systému patří i jejich
relevance. Relevance politických stran znamená význam stran pro systém, opakem
jsou irelevantní strany. Tato vlastnost se dle G. Sartoriho řídí pomocí dvou
potencionálů. Koaliční potencionál znamená ovlivňovaní systému strany v rámci
koalic. Tudíž strany s koaličním potencionálem jsou relevantní a opačně je tomu
u stran irelevantních. Vyděračský potencionál se zakládá na tom, zda relevance
strany spočívá v existenci nebo chování, které by ovlivňovalo nebo měnilo taktiku
prosystémových stran (Kubát 2007b: 233).
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1.2

Politické strany

1.2.1 Politické strany jako aktér politického života

Právě politické strany společně se zájmovými skupinami jsou jedním
z aktérů politického života. Nejen díky tomu se jedná o základní součást
stranických systémů, který velmi ovlivňují.
Dříve název strana byl nahrazován pojmem frakce, což dle Sartoriho nebyl
pozitivní termín. Název frakce se přestal používat během změny pojetí této
problematiky ve společnosti, kdy strana již nebyla chápána jako špatný činitel
v oblasti společného dobra. Neznamená to však, že tento přechod byl rychlý
a snadný. V novějším pojetí je strana chápána jako ne tak odporný a pobuřující
pojem (Sartori 2005: 17-19).

1.2.2 Definice politických stran

Naleznout definici, jež by byla platná pro všechny politické strany
a vydělovala je od ostatních politických aktérů, není snadnou záležitostí. Politické
strany mají velký rozsah vlastností, které je v daném systému charakterizují.
Z tohoto důvodu nelze poukázat na obecně platnou a všemi přijímanou definici.
Téměř každý filosof, politolog či člověk rozumí politické straně jinak.
Mezi jeden z prvních pokusů o definici politické strany patří pojetí
E. Burkeho, který ji popisuje takto: „Strana je organizovaný

celek lidí, kteří se

sdružují к prosazování národního zájmu společným úsilím specifického principu, na
němž se všichni shodli" (Burke in Sartori 2005: 24).
К jedné z nejznámějších definic patří definice minimalistická, která popisuje
nejmenším počtem kritérií, politickou stranu tak, aby dílčí entity oné charakteristiky
byly nezbytné pro identifikaci strany. Nejedná se však o definici, jež by byla
dostatečnou. Dále Sartori dodává, že se jedná o vlastnosti hypotetické či proměnlivé,
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nikoli definiční (Sartori 2005: 67-70). Samotná definice zní: „Strana je
politická skupina, která se představuje

ve volbách a je schopna

jakákoli

prostřednictvím

voleb umístit kandidáty do veřejných úřadů" (Sartori 2005:74).
Jednou z možných definic politické strany může být popis dle A. Heywooda,
který ji definuje takto: „Politická strana je skupina lidí organizovaných

s cílem

získat vládní moc, a to volbami či jinak. Politické strany se často zaměňují se
zájmovými

skupinami

nebo se společenskými

hnutími"

(Heywood 2004: 266).

Zároveň má politická strana dle Heywooda čtyři charakteristické rysy, jenž
politické strany vydělují z ostatních skupin. Jedná se o výkon vládní moci
prostřednictvím politických funkcí, organizované útvary s formálním členstvím,
širší oblast zájmů ve vládní politice a vnitřní sjednocení strany vlastní ideologií
(Heywood 2004: 266).
Oproti tomu M. Kubát stranu definuje jako „instituci disponující

stálou

centrální a lokální organizační strukturou, která má svoji ideologii nebo program
a která usiluje o dobytí a vykonávání (udržení) moci, a to ve volbách nebo jinými
metodami " (Kubát 2007a: 212).
M. Strmiska s P. Fialou se zabývají definicí na základě několika přístupů.
Jednou z možných cest к pochopení politické strany dle nich je speciální definice,
která částečně rezignuje na obecnou definici politické strany. Naopak se jí snaží
formulovat ad hoc. Tedy tak, že neplatí pro všechny strany a za všech okolností. Na
závěr dodávají, že většina definic v sobě nese obecné vlastnosti jako je např. získání
politické moci pomocí voleb nebo pojetí politické strany jako dobrovolné, otevřené
a trvalé organizace, kde členové této organizace mají společné představy či zájmy
(Fiala, Strmiska 1998: 14-32).

li

1.2.3 Vznik politických stran

Do nejzákladnější typologie, jež se zabývá odůvodněním vzniku politických
stran, patří čtyři přístupy. Jedná se zvláště o moderní politické strany z 19. století.
M. Novák je vyjmenovává jako:
1) Institucionalistický přístup dle M. Duvergera, který zakládá vznik stran na
rozšíření volebního práva a rozvoji parlamentu. Tvrdí, že strany vznikaly buď
způsobem

parlamentním

a

volebním

nebo

způsobem

mimoparlamentním

a mimovolebním . Jedná se tedy o vznik stran na půdě parlamentu, nebo mimo něj,
kde strany vznikaly z předem existujících institucí (Novák 1997: 24-25).
2) Historicko-konfliktní přístup dle S. Rokkana a S. M. Lipseta, který zavádí
teorii vzniku stran na základě štěpení (cleavages) v rámci národní a průmyslové
revoluce. Štěpení národní revoluce dělí společnost na církev vs. stát a centrum vs.
periferie, posléze tedy vznikají strany např. křesťanské, centralisté aj. Průmyslová
revoluce přináší štěpení myšlení na vlastníky vs. pracující a město vs. venkov.
Příkladem stran pak mohou být strany agrární, ekologické, socialistické aj. (Novák
1997: 38-41).
3) Developmentaristický přístup, který je spojen s modernizací v oblasti
politického, ekonomického, sociálního či kulturního vývoje. Jedná se o politické
strany, jež vznikají v rámci třetího světa (Novák 1997: 38).
4) Funkcionalistický přístup vycházející z procesu funkce jednotlivých
politických stran (Novák 1997: 41).

1.2.4 Základní typologie politických stran

Podle zmíněných charakteristik

lze poznat, že tento politický

aktér

vyskytující se ve většině zemí má i různou typologii jednotlivých politických stran.
Velké množství politických stran lze členit na několik skupin:
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1)

strany kádrové a masové

2)

strany reprezentativní a integrativní

3)

strany ústavní a revoluční

4)

strany levicové a pravicové

První skupina stran se dělí dle vývojového kritéria. Strana kádrů, neboli
notáblů, soustřeďuje malý okruh členů, kteří byli významní a mohou zároveň lépe
přispívat straně. Kádrové strany byly velice uzavřené, na čemž si zakládaly. Oproti
tomu byl pro masové strany charakteristickým rysem velký počet stoupenců
z běžných řad společnosti, kteří straně přinášeli méně vysoké poplatky. Právě
z tohoto důvodu musela mít strana mnoho členů. Velkou roli v tomto dělení zastává
volební právo, jež bylo omezené, ale přesto začalo postupně pronikat do společnosti,
která chtěla nějakým způsobem participovat na politické scéně (Klíma 2003: 39-40,
Kubát 2007a: 222).
Modernější teorie posléze pracují s termínem od O. Kirchheimra catch-all
parties, která usiluje o co nejvíce stoupenců. Strana již nemá silnou ideologii, ale
snaží se oslovit co nejvíce lidí s cílem vytvořit velké množství koalic (Heywood
2004: 267). К novým pojmům 70. let 20.st. pak dále patří strana kartelu od R. Katze
a P. Maira. Tato koncepce chápe stranu v užším kontextu se státním aparátem.
Jedná se o polostátní agentury, které již dostávají prostředky od státu. Strany se
především snaží o dlouhodobou efektivnost a o vysokou míru profesionalizace.
Kartelové strany často najímají profesionální agentury nezávislé na politice.
Klíčovým cílem je voličský hlas, nikoli samotní členové strany (Kubát 2007a: 222).
Druhý

typ

skupiny

dělí

strany

na

reprezentativní

a

integrativní.

Reprezentativní strany se snaží zajistit co nejvíce hlasů. Tímto pojetím jsou proto
velice blízko к principům catch all. Strany integrativní se snaží masy mobilizovat,
dále je vychovávat a inspirovat. S. Neumann tyto strany pojímal blíže ke stranám
kádrů, ale byl si vědom, že se podobné tendence vyskytují i ve stranách masových
(Heywood 2004: 268).
Strany ústavní a revoluční se dělí v rámci chápání práva a systému. Ústavní
strany respektují právo, přičemž princip fungování ostatních politických stran závisí
13

i na omezeních v daném stranickém systému. Dle těchto zásad se zúčastňují volební
soutěže, které tímto respektují. Ústavní strany jsou zastoupeny v liberálních
demokraciích. Oproti tomu strany revoluční vystupují jsou proti právu, ústavě
a danému systému. Jejich cílem je snaha dostat se k moci za pomoci revoluce či
jiných metod. Po uchopení moci dochází ke vzniku stranického

systému

s dominantní stranou, která ovládá politický režim.
Poslední klasifikace přistupuje ke stranám podle ideologické orientace na
ose levice a pravice. Levicové strany se orientují na změnu v oblasti sociálních
reforem či ekonomických transformací. Mezi jejich stoupence lze zařadit především
chudší vrstvy obyvatelstva a znevýhodněné. Jedná se o strany socialistické,
pokrokové nebo komunistické. Pravicové strany se snaží zachovat stávající systém,
přičemž usilují o jeho kontinuitu. К jejich stoupencům patří podnikatelé a střední
vrstvy. Strany v jejich zastoupení jsou konzervativní či extrémně pravicové strany
fašistické (Heywood 2004: 268-269).

1.2.5 Funkce politických stran

Mezi důležité funkce politických stran náleží určování politického systému.
Někteří politologové hodnotí dle existence politických stran samotnou formu
demokracie. К funkcím politických stran dle A. Heywooda nadále patří (Heywood
2004: 270):
1) reprezentace
2) formování a doplňování elity
3) formulování úkolů
4) artikulace a agregace zájmů
5) socializace a mobilizace
6) organizování vlády.
4>-
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Mezi jiné funkce politických stran dle M. Kubáta náleží (Kubát 2006: 225):
1 ) funkce sociální - provázanost společnosti / voliči se stranou, př. volby
2) funkce státní (veřejná) - ovlivňování státní politiky ve veřejných úřadech
3) funkce organizační - samostatná organizace pro vznik upevněné struktury.

2

Politické strany v kontextu stranického systému

2.1

Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) v kontextu
stranického systému České republiky

2.1.1

Charakteristika
Česká sociální strana demokratická je jednou z předních stran české politiky,

která soupeří v posledních letech o moc s Občanskou demokratickou stranou (ODS).
Historické kořeny této strany ČSSD spadají do roku 1878. Svým působením
strana

navázala

na

Českoslovanskou

stranu

sociálně

demokratickou

a Československou sociálně demokratickou stranu dělnickou. Je právní nástupkyní
Československé sociální demokracie. 2
Od roku 1920 stranu tížily vnitřní nepokoje, které vyvrcholily na sjezdu
strany,

během

něhož

představitelé

odmítli

přijmout

zásady

Komunistické

internacionály. Definitivní rozpad jednotné sociální demokracie nastal v květnu
1921, kdy vznikla Komunistická strana Československa a strana Socialistického
sjednocení. 3 Po druhé světové válce ČSSD tvořila součást Národní fronty, ale v roce
1948 byla pod tlakem sloučena s KSČ. Samotná strana působila i v exilu, a to
například pod vedením J. Horáka. Po listopadových událostech se strana velmi
změnila (Šanc 2005: 171). Po roce 1989 socialistické strany vznikaly v řadě zemí
především z transformace komunistických stran. Jedinou výjimkou ve střední
a východní Evropě byla česká strana ČSSD, která navázala na svou dávnou historii
(Kopeček 2005: 32-33).
2
3

.

http://www.cssd.cz/o-nas/Stanovy-CSSD/al4998.html (30.5.2009)
http://www.cssd.cz/o-nas/sl0252/al0259.html (30.5.2009)
15

ČSSD je součástí mezinárodního společenství sociálně demokratických
a socialistických politických stran, rovněž je členkou Evropské strany sociálně
demokratické (PES) a Socialistické internacionály (SI).4
Dle této stručné charakteristiky lze sociální stranu zařadit mezi strany catchall party, které se snaží o co největší podporu z řad obyvatelstva. Na škále
polarizace stran ji lze zařadit na stranu levice. Avšak v průběhu svého vývoje se
strana postupně přibližuje ke středu. Zároveň se jedná o stranu

ústavní

a reprezentativní. 5

2.1.2 Vývoj

Český stranický systém se do současné podoby mohl začít vyvíjet po
17. listopadu roku 1989 po pádu komunistického režimu. Před tímto datem se
stranický systém nesl ve znamení jedné vedoucí politické strany, neboli strany KSČ.
V rámci Národní fronty zde dále existovala strana Československá

strana

socialistická (ČSS) a Československá strana lidová (ČSL). Některé polistopadové
strany či hnutí navázaly na stav za doby Rakouska - Uherska či první republiky, aby
obnovily svou činnost, a jiné vznikaly v rámci Občanského fóra (OF) jako noví
aktéři politického života (Mareš 2002:122).
ČSSD se jako dříve samostatná strana snažila obnovit svou působnost již od
prvních informací o 17. listopadu 1989. Již den po té S. Klaban a J. Horák naléhali
na co nejrychlejší obnovu. R. Battěk dostal příležitost к vyhlášení obnovy strany,
avšak odmítl. Tuto funkci proto zaujal S. Klaban a oficiálně prohlásil obnovu strany
v rádiu Svobodná Evropa z New Yorku. Vzhledem к tomuto prohlášení strana
proklamuje svou obnovu již к 19. listopadu 1989 (Klaban 2006:162; Luža 2001:
206-207). Během obnovy fungování strany byl ustanoven přípravný výbor v čele
s S. Klabanem a tajemníkem B. Nedbálkem. 6
Nej důležitější vliv na formování politické scény mělo hned první období od
roku 1989 do roku 1990, potažmo do roku 1991 (Mrklas 2004: 108). V lednu roku
4
5
6

http://www.cssd.cz/o-nas/Stanovy-CSSD/al4998.html (25.3.2009)
http://www.cssd.cz/o-nas/sl0252/al0274.html (25.3.2009)
Tamtéž. (25.3.2009)
16

1990

Federální

shromáždění

odsouhlasilo

zákon

o

Politických

stranách

a politických hnutí. Přičemž nebyl žádný rozdíl mezi stranou a hnutím, jen se mnozí
názvu strana vyhýbali z důvodu minulosti komunistické strany. К reálné obnově
strany Československé sociální demokracie došlo v roce 1990 na XXIV. sjezdu,
který byl pro stranu tzv. obnovovacím. Prvním předsedou se stal exilový politik J.
Horák (Mrklas 2004: 110). Jako čestný předseda strany byl zvolen S. Klaban.
Během tohoto sjezdu se strana rozhodla samostatně kandidovat v následujících
prvních parlamentních volbách v roce 1990, které byly prvními skutečnými
pluralitními volbami od roku 1935.7 Strana mohla zároveň kandidovat v rámci OF
jako Klub sociálních demokratů v čele s R. Battěkem. 8
Svobodných voleb se v roce 1990 zúčastnilo především Občanské fórum,
které

však

dříve

vedle obnovených

nemělo

politicko-stranické

ambice.

OF

kandidovalo

či již nově utvořených stran (Jičínský 1996: 64-65). Naproti

tomuto svobodnému bloku stála strana KSČ. Volby měly rozhodnout, jaký z těchto
směrů si občané chtějí vybrat pro následující budování politiky. Výsledkem voleb
bylo vítězství OF v Českých zemí, které získalo většinu z odevzdaných hlasů
(50,5%) do obou komor Federálního shromáždění (FS) a polovinu hlasů do
Československé národní rady (ČNR). Na druhém místě zůstala komunistická strana
se 14, 5% (Mareš 2002: 122-123; Dvořáková, Kunc 1996: 55-58). Tyto volby však
nedopadly dobře pro sociální demokracii, stranu zelených a pro republikánské
strany, které se nedostaly přes 5% volební klausuli. Samostatná ČSSD oproti
skupině kolem R. Battěka v rámci OF nezískala v daných volbách ani jeden mandát.
Tento výsledek zapříčinil rozchod ČSSD a dané skupiny. R. Battěk byl vyloučen ze
stranických orgánů (Klaban 2006: 172). Zmíněné volby jsou často chápány jako
forma plebiscitu ke komunismu. Celkově v tomto období docházelo především
к odmítání levice z důvodu historie (Pšeja 2005: 43). Zmíněné období napomohlo к
výraznějšímu štěpení politických stran a Komunistické strany, kdy politická scéna
zahajovala transformaci к demokracii a tržnímu hospodářství (Cabada 2007: 217218). První Československá vláda byla utvořena v koalici, kterou vedlo OF. V čele
vlády ČS stanul P. Pithart, v čele Federální vlády pak J. Stráský (Šanc 2005: 118).
7

8

Neboť volby v roce 1946 se za opravdu svobodné nedaly považovat. Zúčastnilo se jich jen
omezené množství politických subjektů, čímž nebyla dodržena zásada plné plurality. Pozn. autora.
http://www.cssd.cz/o-nas/sl0252/al0274.html (25.3.2009)
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Následné období mezi roky 1990-1992 přineslo několik změn stranického
systému, přičemž zásadní změnou byl rozpad OF a vznik nových nástupnických
stran, především Občanská demokratická strana (ODS), Občanské hnutí (OH) a
Občanská demokratická aliance (ODA) (Pšeja 2005: 45). Politická strana se
ustanovila jako základní prvek stranického systému a hnutí se naopak staly
nefunkčními seskupeními (Šanc 2005: 118). Strana ČSSD využila toto období
zejména pro budování své organizační struktury. Během těchto let navázala na
tradici sociálně demokratických hnutí a nově získala kontakty se západoevropskými
socialistickými stranami. ČSSD se snažila formovat jako moderní levicová strana.
Svůj vývoj směřovala к obraně programu demokratického sociálního státu. 9
Jednotlivé kroky strany směřovaly к posílení pozice v utvářejícím se stranickém
systému a zvláště pro následné volby v roce 1992. V roce 1991 se ČSSD sloučila
s klubem Obroda, jehož členové byli vyloučenými politiky z KSČ v roce 1968
(Mareš 2002:132). Do roku 1992 se strana snažila vydávat svůj tisk Právo lidu,
avšak z finančních důvodů tuto činnost musela ukončit.
Pro volby 1992 kandidovala koalice ODS a Křesťanskodemokratická strana
(KDS), koalice Levý blok z KSČM a strany Demokratické levice. Vznikem této
koalice se strana KSČM snažila vyhnout slovu komunismus. Dále kandidovala
strana ČSSD, jež však získala jen 6% hlasů a obsadila třetí místo v parlamentních
volbách. Z tohoto důvodu byly nové volby z pohledu strany neúspěšné. Počet
mandátů, který v těchto volbách strana získala jí nestačil na podstatné ovlivňování
politické

scény.

Volby

vyhrála

koalice

ODS

a

KDS.

Samotné

volby

charakterizovaly boj o orientaci, tržní reformy či společenské zájmy a hloubku
demokracie (Cabada 2007: 217-218).
Rok 1993 byl zlomovým bodem pro vývoj československé politiky, neboť
došlo к rozdělení federace, jehož důsledek byl vznik samostatné České republiky
a Slovenské republiky. ČSSD

se přejmenovala na Českou

stranu

sociálně

demokratickou, čímž si zachovala svou zkratku, a v jejím čele stanul M. Zeman,
který ze strany postupně utvořil silného politického aktéra. Od této doby začala být
významnou opoziční stranou v českém stranickém systému. V rámci politické
a hospodářské transformace podporovala sociálně tržní ekonomiku, pluralitu forem
9

http://www.cssd.cz/o-nas/sl0252/al0274.html (25.3.2009)
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vlastnictví, regulaci hospodářského života státními zásahy a vztah na pracovišti
chtěla upravit sociálními vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Strana
odmítala radikální levici spolu s KSČM, se kterou nechtěla spolupracovat. Zároveň
se ČSSD snažila o začlenění České republiky do euroatlantických struktur. 10
Během povolebního období se stranický systém začal vnitřně integrovat.
V České republice již existoval určitý počet relevantních politických stran, avšak
stále se nedalo hovořit o dokonalém a fungujícím stranickém systému. Mezi jeden
z problémů, který je uváděn, patřil stále nenaplněný Senát, neboli druhá komora
Parlamentu ČR, jež figurovala pouze v ústavě (Dvořáková, Kunc 1996: 60-62).
Ve volbách roku 1996 dochází к postupné stabilizaci systému. Volby
opětovně vyhrála strana ODS s 29,6% hlasů. Hned za vítěznou stranou zůstala
strana ČSSD s 26,4% hlasů, čímž si oproti předchozím volbám strana polepšila ze
třetího místa a stala se tak druhou nej silnější stranou. Tím potvrdila, že je schopna
konkurovat vítězné straně a vládnout. Výsledek voleb ukázal, že se systém začíná
radikalizovat na dvě strany, ČSSD a ODS. Dále se do parlamentu dostaly v tomto
pořadí strany KSČM, Křesťanská a demokratická unie - Československá strana
lidová (KDU-ČSL), Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa
(SPR-RSČ) a ODA (Pšeja 2005:118-119). Pro utvoření většinové vlády však straně
ODS nestačil počet křesel, které získala. Tento stav zapříčinil, že vznikla menšinová
vláda ODS, KDU-ČSL a ODA, jež byla tolerována stranou ČSSD. ODS zůstala
nadále v čele vlády a ČSSD tímto krokem získala vedení poslanecké sněmovny.
Předseda strany M. Zeman se stal předsedou poslanecké sněmovny. Tímto krokem
strana ČSSD vstoupila více do politiky, ODS se posléze musela mírnit ve svých
politických krocích. Již od počátku sestavení vlády se však nejednalo o stabilní
koalici (Fiala, Hloušek 2003: 28-29).
Rok
ekonomické

1997 znamenal nestabilitu na české politické scéně. Doléhající
problémy

ukázaly na veřejnosti pochyby

o špatném

postupu

privatizace, dluhy ODA, klesající legitimitu financí ODS aj. Zmíněný stav
zapříčinil politickou krizi, za kterou byla viněna J. Luxem strana ODS. Výsledkem
byla demise vlády V. Klause na konci roku a vznik dočasné poloúřednické vlády
pod vedením J. Tošovského, která měla přivést Českou republiku к předčasným
10

http://www.cssd.cz/o-nas/sl0252/al0274.html (25.3.2009)
19

volbám v roce 1998. Nová vláda byla podporována stranou ČSSD (Mareš 2002:
133).
Předčasné volby v roce 1998 očekávaně vyhrála strana ČSSD s 32,2% hlasů,
nad stranou ODS. Občanští demokraté skončili překvapivě na druhém místě
s počtem hlasů 27,7%, čímž dokázali, respektive V. Klaus, rychle zažehnat
vnitrostranickou krizi z roku 1997 (Šanc 2005: 135). Sestavení vlády však neměla
vítězná strana ČSSD jednoduché, ačkoli existovalo několik možných teoretických
koalic. Nejvíce se jednalo o koalici středo-pravicovou, která by získala 102 hlasů.
Byla by složená ze stran ODS, KDU-ČSL a Unie svobody (US). Ovšem poslední
dvě zmíněné strany použily svůj vyděračský potencionál a do koalice chtěly pod
podmínkou, že odstoupí V. Klaus. Strana ODS se proto o zmíněnou koalici přestala
snažit. V. Havel pověřil sestavením nové vlády M. Zemana, který se pokusil o
sestavení středo-levicové koalice se stejnými stranami jako ODS, počet křesel by
pak byl 113. Proti této koalici však byla Unie svobody s předsedou J. Rumlem. Tuto
situaci mohla vyřešit menšinová vláda ČSSD s KDU-ČSL za podpory US, jež však
podporu vládě dát nechtěla, a nebo za podpory KSČM, což nechtěla strana
sociálních demokratů. Další možnost, jak utvořit vládu, spočívala v uzavření
tzv. Opoziční smlouvy neboli Smlouvy o vytvoření stabilního politického prostředí
v České republice. Smlouva umožnila vznik menšinové vlády ČSSD, oproti tomu
strana ODS získala významné posty ve vedení obou komor parlamentu (Fiala,
Hloušek 2003: 35-37), V. Klaus se posléze stal předsedou Poslanecké sněmovny
PČR.

Ve

smlouvě

se

strany

zavazovaly

ke

společné

konzultaci

zahraničněpolitických a vnitropolitických témat. ODS zároveň ve smlouvě přislíbila,
že nebude iniciovat hlasování o důvěře vládě. Uzavření smlouvy bylo terčem kritiky
Čtyřkoalice 11 a několika občanských iniciativ. Situace se vyhrotila v listopadu 1999,
kdy byla veřejností vyhlášena výzva hlavním stranickým vůdcům s názvem
Děkujeme, odejděte! S touto výzvou sympatizoval i prezident V. Havel. Postupně
narůstala nespokojenost se smlouvou i na straně ODS (Kubát 2006: 44-46). Během
roku 1999 ODS tlačila na ČSSD, aby podepsaly rozšíření smlouvy pro zajištění
stability. К doplnění smlouvy došlo již v roce 2000, čímž vznikl tzv. Toleranční

11

Čtyřkoalice vznikla spojením stran ODA, US, DEU, KDU-ČSL.
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patent.12 V dubnu 2001 se zmenilo vedení strany ČSSD. Do čela sociálni strany
nastoupil V. Špidla, avšak do konce volebního období zůstal v čele předsedy vlády
M. Zeman. V. Špidla se během působení v čele strany jasně distancoval od
spolupráce se stranou ODS, proto i Občanská demokratická strana odstoupila od
možnosti vzájemné spolupráce a vymezila se proti ČSSD. Během volebního období
1998-2002 zůstala strana KSČM jako izolovaná strana s antisystémovou opozicí.
Přesto jí však v tomto období narostl počet volebních preferencí (Šanc 2005: 136137).
Před nadcházejícími volbami v roce 2002 se strany zavázaly, že ani jedna
z nich nebude spolupracovat s komunistickou stranou. Posléze volby opětovně
vyhrála strana ČSSD se 30,2% hlasů nad druhou stranou ODS s 24, 5% hlasů.
V této situaci ODS chápala druhé místo jako svou prohru. Jediná strana, která
v těchto volbách získala více hlasů než tomu bylo ve volbách v roce 1998, byla
strana KSČM, jež získala 18,5%. Posílení postavení komunistické strany plynulo
z nespokojenosti

levicově

orientovaných

voličů

ČSSD

a

malé

účasti

nedisciplinovaných voličů (Mareš 2002: 126; Šanc 2005: 138-140). Sestavení vlády
měl na starosti V. Špidla, který o jejím složení jednal se stranami KDU-ČSL a USDEU. Posléze vznikla první středolevá vláda. I přes hlasování ODS a KSČM proti
nové vládě získala vláda důvěru. V roce 2004 se konaly volby do Evropského
parlamentu, kde vedoucí strana ČSSD zaznamenala výrazný neúspěch. Volby
vyhrála strana ODS s 9 mandáty z 24 možných, následně KSČM s 6 mandáty,
SNK-ED

s 3 mandáty,

KDU-ČSL

spolu

s ČSSD

a NEZ

(Nezávislí)

po

2 mandátech. 13 Tento výsledek zapříčinil oslabení pozice strany v domácí politice.
Nejen prohra v Evropském parlamentu zapříčinila odchod V. Špidly a nástup do
čela strany S. Grosse v srpnu 2004. S. Gross společně s В. Sobotkou změnili vývoj
polarizace strany na levý střed. 14 Nové sestavení vlády S. Grosse znamenalo
obnovení spolupráce s KDU-ČSL a posléze i se stranou US-DEU. Během jeho
vlády však docházelo к častým rozporům mezi sociální demokracií a stranou
KDU-ČSL. V lednu 2005 propukla aféra kolem S. Grosse ohledně jeho majetku
12

13
14

Toleranční patent např. zajišťoval snižování deficitu státního rozpočtu pro rok 2001 a 2002,
společné stanovisko vládnoucích stran na vstup ČR do EU a zvláště zrněnu volebního zákona.
http://volby.cz/pls/ep2004/ep 144?xjazyk=CZ (26.3.2009)
http://www.cssd.cz/o-nas/sl0252/al0274.html (25.3.2009)
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a obchodních aktivit jeho manželky. Ztížená situace vedla к ultimátu M. Kalouska
ohledně osoby S. Grosse, v němž požadoval Grossovo odstoupení a nahrazení postu
předsedy vlády. Téhož roku na sjezdu strany ČSSD byl S. Gross znovu zvolen do
funkce předsedy strany (Riishoj 2006: 116-117, Havlík - Kopeček 2008: 190-191).
ODS v ten samý rok iniciovala hlasování o nedůvěře straně, přesto však neuspěla.
V dubnu 2005 po neustálých zvratech S. Gross opustil vládu. Sestavení vlády měl
na starosti J. Kohout, který se snažil vytvořit koalici ČSSD s KDU-ČSL a US-DEU.
Do čela strany nastoupil J. Paroubek, jenž svou rétorikou dokázal stranu sjednotit.
Nová vláda J. Paroubka poté dostala v květnu důvěru ve stejném složení jako tomu
bylo za S. Grosse. Proti této vládě byla opět strana ODS a KSČM. ODS v této době
ztratila některé ze svých preferencí z důvodu „válečné rétoriky" a netolerantní
politiky (Riishoj 2006: 117).
Volby v roce 2006 vyústily к navrácení vítězství Občanské demokratické
straně s počtem 35,38% hlasů. V pozadí zůstala strana ČSSD s 32,32% hlasů. Třetí
místo obsadila Komunistická strana Čech a Moravy s 12,81%, čtvrté místo
KDU-ČSL a páté pak Strana zelených. ODS v čele s M. Topolánkem se snažila
několikrát sestavit novou vládu. První variantou bylo sestavení vlády ze stran ODS,
KDU-ČSL a SZ, ovšem к většině (101 křesel) pro získání důvěry jim chyběl jeden
hlas. Bylo zřejmé, že by ČSSD takovou vládu nepodpořila. Během nových pokusů
o sestavení vlády se proto M. Topolánek snažil vyjednávat s J. Paroubkem, avšak
bez výsledku. V červnu se opakovaně pokusil sestavit novou vládu z ODS,
KDU-ČSL a SZ, kterou se nepodařilo prosadit přes stranu ČSSD. Načež
J. Paroubek v ten samý den podal demisi vlády, jež V. Klaus nepřijal. Sestavení
vlády se potýkalo s mnohými snahami o sestavení, které často bojkotoval
J. Paroubek v čele ČSSD. Nakonec se však podařilo M. Topolánkovi na potřetí
získat důvěru vlády v sestavení ODS, KDU-ČSL a SZ. Důvěru získala jen tím, že
dva poslanci z klubu sociální demokracie nehlasovali a údajně jeden poslanec se
spletl během hlasování. Nová vláda tedy získala důvěru až v září roku 2006
(Cabada 2007: 216, 15 ).

15

http://www.e-polis.cz/komparace/297-analyza-voleb-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-ceskerepubliky-v-roce-2006.html (8.5.2009)
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ČSSD se výrazně zapojila do prezidentské volby v roce 2008. Proti
kandidátovi ODS, kterým byl dosavadní prezident V. Klaus, postavila velice
výraznou osobnost, a to nejen na české politické a ekonomické scéně, J. Švejnara.
Pravicový kandidát však obhájil svůj post.
V současné době se strana ČSSD zapsala do historie politické scény
opakovanými pokusy o svrhnutí vlády M. Topolánka. Během předsednictví České
republiky Evropské unii se strana zasloužila o pád vlády dne 24. 3. 2009. Jednalo se
již o pátý pokus usilující o svržení vlády. Nová poloúřednická vláda pod vedením
J. Fischera získala důvěru 7. 6. 2009. 16 Poslední týdny se věnovala strana své
kampani pro volby do Evropského parlamentu, kde obsadila druhé místo po porážce
od ODS. Strana chápe volby do EP jako svoje vítězství, neboť dosáhla 7 mandátů 17
•
18
ze 2, které obhajovala.

Ve volbách zvítězila strana ODS, jež obsadila stejný počet

mandátů (9) jako v předchozích volbách. 19

2.1.3 Programatika ČSSD

V základním úvodním ustanovení strana sociálně demokratická nese čtyři
základní programové cíle.
1) „ČSSD je politickou stranou, působící v rámci politického systému České
republiky,

která

spravedlnosti,

usiluje

o uplatnění

principu

svobody,

demokracie,

rovných příležitostí, solidarity a odpovědnosti za udržitelný

sociální
rozvoj

cestou parlamentní a přímé demokracie. "20
2) ČSSD prosazuje princip rovných příležitostí pro ženy a muže. Jejím cílem
je uplatňování

této zásady do vlastní činnosti tak, že je pro ni závazná

při

sestavování kandidátních listin pro volby všech stupňů a při utváření všech orgánů
21

strany.

16
17
18
19
20
21

http://www.psp.cz/sqw/ischuze.sqw?o=5&s=58 (8.5.2009)
http://eu.cssd.cz/(27.5.2009) .
http://volby.cz/pls/ep2009/epl44?xjazyk=CZ (27.5.2009)
Tamtéž. (10.6.2009)
http://www.cssd.cz/o-nas/Stanovy-CSSD/al4998.html (27.5.2009)
Tamtéž. (27.5.2009)
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3) Realizaci programových

cílů zajišťuje

ČSSD v souladu

se

zákonem

o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, těmito Stanovami

ČSSD

22

a v rámci svého programu.
4) ČSSD se hlásí к myšlenkám a základním programovým

cílům PES a SI a

koordinuje s nimi svoji zahraniční politiku. ČSSD je zastoupena v orgánech těchto
organizací, kde se aktivně účastní na tvorbě společné

politiky.23

Česká strana sociálně demokratická se v průběhu svého vývoje nedržela
pouze jednoho základního programu. Během let docházelo „k
rozšiřování
záběru"

spektra

programových

dokumentů

а

к prohlubování

výraznému
jejich

(Kopeček, Pšeja 2005: 1465). Strana se snažila během svého působení

ucelit svoji programatiku do dlouhodobého programu.
Dlouhodobé volební programy byly pro stranu významné vletech 19901992 a později až od roku 1995. Po celou dobu se však nejednalo o zcela kompletní
dlouhodobý program. Významný program ČSSD pochází z roku 1996 s názvem
Lidskost proti sobectví. Program se zaměřoval především na nadcházející volby.
Později z něj vycházely nové stranické programy. Nejvíce to byl program
Alternativa, který strana schválila během svého 28. sjezdu v březnu 1997. Jednalo
se o program, kde strana popsala své názory a ucelenou politiku, kterou se chce
zabývat. Program nesl zaměření na sociálně-tržní ekonomiku a solidaritu. V roce
1998 strana opět navázala na program z roku 1996 s názvem Lidskost proti sobectví,
kde se snažila rozvinout původní motivy do střednědobého programu.
Po roce 1998 se strana začala opětovně orientovat na vznik dlouhodobého
programu, který by pomohl к vytvoření kompaktního celku v budoucnu. Tento plán
se straně podařil naplnit až v roce 2001, kdy byl na 30. sjezdu strany schválen
s názvem Otevřenost novým výzvám - věrnost tradici. Definitivní verze tohoto
programu byla přijata až v roce 2003 během 31. sjezdu ČSSD. Tímto krokem strana
naplnila své programové stranické dokumenty (Kopeček, Pšeja 2005: 1465-1466).
Program se zaměřoval především na uchování tradic v moderním světě, kde má
sociální stát zajistit blahobyt pro co nejširší společenské vrstvy. V moderním pojetí
nadále pak má stát pomáhat slabším jedincům. Nikoli je však nechat v nečinnosti,
22
23

http://www.cssd.cz/o-nas/Stanovy-CSSD/al4998.html (27.5.2009)
Tamtéž. (27.5.2009)
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ale vést je naopak k tomu, aby měli schopnost si pomoci. „Solidárnípomoc

má svou

skutečnou cenu jen tam, kde podporuje samostatnost a spoluzodpovědnost.

"24

Mezi další důležité programy strany patří taktéž dokument Lidskost

proti

sobectví - prosperita pro všechny schválený v roce 2001. Jedná se o završující
program strany mezi programem Alternativou a Lidskostí proti sobectví (Kopeček,
Pšeja 2005: 1465). Ve zmíněném programu strana hájí „hodnoty sociálního
proti snahám pravice."25

státu

Strana dále odkazuje na rok 1998, kdy zahájila kampaň

Akce Čisté ruce!, neboť nechce nadále tolerovat negativní ekonomické kriminální
praktiky. Ve zmíněném programu se strana snaží o zvýšení pravomocí občana, např.
„ČSSD spatřuje v přímé volbě prezidenta

republiky rozšíření účasti občana na

správě věcí veřejných; znovu předložíme zákon o registrovaném partnerství
? ((26
stejného pohlaví. "

osob

Oproti tomu v hospodářské politice chce strana podporovat

vstup České republiky do Evropské unie a podporovat růst kvality života, a to
především tím, že bude podporovat vývoz a příliv zahraničního kapitálu na
rozvojové a modernizační investice. Dále program nabízí velkou podporu vzdělání
a jeho větší kvalifikaci.
К hlavní programatice strany patří orientace na světové socialistické
a sociálně

demokratické

struktury.

Ostře

kritizuje

program

ekonomické

a společenské transformace pod vedením pravice. Strana se snaží o rozsáhlé sociální
zabezpečení. V programu strany se taktéž vyskytuje progresivní zdanění přijmu
fyzických osob a majetku. V ekonomickém sektoru se ČSSD snaží o demokratickou
(státní) kontrolu a regulaci. Dále chce dosáhnout morálního budování tržního
hospodářství za pomoci profesních organizací a odborů (Mareš 2002: 133-134,
Šanc 2005: 177).
Sociální demokracie taktéž výrazně podpořila vstup ČR do NATO a vstup
do EU. Strana se snaží o evropskou integraci, přičemž si dává za cíl vyzdvihovat
pozitivní aspekty českého členství. V roce 2004 ve volebním programu bylo možné
spatřit mnoho příslibů ohledně členství, avšak podrobnosti program nabídl až v roce
2006, kdy zmíněné přísliby rozpracoval (Hloušek, Pšeja 2008: 305-306). Zároveň
se strana nesnaží ve svém programu nabídnout jasnou představu o výhodách
24
25
26

http://www.cssd.cz/nas-program/volebni-program/dlouhodoby-program-l-2.html (23.6.2009)
http://www.cssd.cz/nas-program/strednedoby-program/jaka-je-nase-politika.html (23.6.2009)
Tamtéž. (23.6.2009)
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členství, aby nedošlo к jeho samotnému zpochybňování (Hloušek, Pšeja 2008: 305306). V současné době usiluje o prosazení Lisabonské smlouvy, která již se
souhlasem prošla v dolní i horní komoře Parlamentu České republiky.
Program ČSSD lze zhodnotit jako levý střed politického spektra se snahou
o prosazení svobody, demokracie, sociální spravedlnosti, solidarity a ekologické
odpovědnosti za pomoci parlamentní a přímé demokracie (Šanc 2005: 177).
Poslední ucelený volební program ČSSD Jistoty

a prosperita

stranu

přibližuje více ke stranám pro všechny, tzv. catch-all party, neboť se snaží ve své
volební programatice přitáhnout co nejvíce voličů, přičemž zachovává prvky
sociálního státu. Ve svém programu se strana zaměřuje na občany několika
kategorií. Avšak к nejobecnějším zaměřením strana slibuje Společnost

respektující

demokracii a lidská práva, sociální ochranu založenou na principu solidarity, rovné
příležitosti a spravedlivou odměnu za práci, svobodné odbory a účast

zaměstnanců

na řízení podniků; Rychlý hospodářský růst, kde HDP poroste ročně v průměru o
5%." Dále se strana zavazuje к „zvyšování životní úrovně, kde průměrná
dosáhne

nejméně 26 500
r ((27

pracovních míst. "

Kč; Snížení
•

nezaměstnanosti

vytvořením

mzda
nových

•

Strana dokonce slibuje snížení nezaměstnanosti pod 6%. Strana

se dále zaměřuje zvláště na rodinu a seniory. V programu rovněž nechybí
znevýhodnění občané, mladí, podnikatelé či vysokoškolsky zaměření lidé. ČSSD
proklamuje rodině podporu ze strany státu, jistotu zaměstnání, bezplatné vzdělávání
či spolehlivý penzijní systém. Strana nabízí seniorům zvyšování důchodů. Dále
strana nabízí seniorům možnost zaměstnání, neboli odstranění překážek, které
znevýhodňují zaměstnání

důchodců.

Mezi další cíle v této kategorii

patří

zabezpečení vhodného bydlení, kvalitních asistenčních služeb a dostupnosti
zdravotní péče. Strana ČSSD ve svém programu nabízí bezplatné školství, zároveň
se snaží o vyšší počty studentů, kteří budou přijímáni na střední vysoké školy.
Spolu s těmito body úzce souvisí snaha zavést účinný systém sociálních stipendií,
který by zvláště pomáhal studentům ze sociálně slabších rodin. Mezi programové
body pro zlepšení situace absolventů vzdělávacích programů dále patří změnit
systém, jenž by motivoval zaměstnavatele к přijímání absolventů. 28
27
28

http://www.cssd.cz/nas-program/volebni-program/obcane.html (23.6.2009)
http://www.cssd.cz/nas-program/volebni-program/mladi.html (23.6.2009)
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Pro volby do Evropského parlamentu se strana prezentovala dvojím
programem. Vlastní manifest ČSSD „Za silnou a sjednocenou Evropu", kladl důraz
na demokratické sjednocení Evropy. „ Česká strana sociálně demokratická

pokládá

Evropskou unii za jedinečnou historickou příležitost, jak začít tuto vizi (...) nejlépe
naplňovat. "29 Svůj manifest nadále rozvíjí o přínosy EU pro Českou republiku.
„Česká strana sociálně demokratická

se jednoznačně

hlásí к dalšímu

rozvoji

evropské integrace а к posilování politické, sociální i kulturní sounáležitosti

národů

v rámci EU. Za nezbytné pokládá zvyšování významu ČR v EU, aktivní politiku naší
země v evropském

rámci i odpovědné

nakládání s výhodami z členství v EU

plynoucími. "30 Dále se strana přihlásila ke společnému programu PES, neboli
program Lidé na prvním

místě: Nový směr pro Evropu. Strany se prezentují

vysokou mírou spolupráce mezi členskými zeměmi, kde „ Evropská unie je životně
důležitým spojením ve věku globalizace."31,

К vyšší míře účinnosti má pomoci

přijetí Lisabonské smlouvy. ČSSD prohlašovala sociálně soudržnou Evropu/ 2
Od května roku 2009 se strana připravuje na předčasné parlamentní volby na
podzim 2009. Strana ČSSD vyzvala širokou veřejnost к diskusi nad jejím volebním
programem. Svoje názory strana zveřejnila v tzv. Oranžových knihách dle odvětví,
kterými se zabývají. V současné době jich je zveřejněno 19, např. Oranžová kniha obrany, zdravotnictví, financí či školství. Tímto krokem se strana dostává více do
středu, neboť se snaží zaujmout co nejvíce voličů. Své jednání strana velice
evropeizovala. V současné chvíli je nejvíce proklamovaná politika ČSSD spojená se
zdravotnickými poplatky, které oproti pravicové politice chce zrušit. D. Rath
uveřejnil v knize o zdravotnictví následující. Zdravotnictví vnímá stana jako
„ veřejnou službu založenou
Solidarita
pojištění. "

je

zajišťována

na principu
prostřednictvím

solidarity zdravých lidí s nemocnými.
veřejného

neziskového

zdravotního

Oproti tomu se strana brání regulačním poplatkům, privatizaci

zdravotních pojišťoven a privatizaci nemocnic. 34 Dalším diskutovaným bodem je
zahraniční politika. Tuto knihu sestavil L. Zaorálek. Situaci vzniklou za vlády ODS
29
30
31
32
33
34

http://www.cssd.cz/nas-program/dokumenty/s7788 (23.6.2009)
Tamtéž.(23.6.2009)
http://eIections2009.pes.org/files/ul/Manifest_PES_preklad_Czeck.pdf (23.6.2009)
Tamtéž. (23.6.2009)
http://www.cssd.cz/dokumenty/oranzove-knihy/?page=l (25.6.2009)
Tamtéž. (25.6.2009)
27

kritizuje zvláště v absenci koncepce zahraniční politiky, zhoršení pozice ČR v EU
a také v odložení přijetí eura. Kniha rovněž velmi kritizuje předsednictví EU vedené
M. Topolánkem. Předsednictví dle ČSSD podcenilo již samotnou přípravu na něj,
nereagovalo dostatečně na dopady světové finanční a ekonomické krize. Zvláště
pak kritizuje za nedokončení ratifikace Lisabonské smlouvy. Sociální strana chce
napravit vztahy Evropy a ČR, přičemž usiluje o posílení pozice a vlivu ČR
v zahraničí. Dále se chce zasadit o rozšiřování EU a zabránit stavbě radarové
základny. 35

2.2

Le Parti socialiste (PS) v kontextu stranického systému
Francouzské republiky

2.2.1

Charakteristika
Socialistická strana, originálním názvem Le Parti socialiste (PS), je

v současné době jednou z nej silnějších stran Francie. Od začátku roku 1980 je
jednou z nejčastějších stran vládní moci. Svou vůdčí pozici drží díky své vlastní
převaze na straně levice i díky způsobu volebního systému (Porteiii 2005: 99). Mezi
základní body strany patří snaha nejen uspokojit veřejnost, ale také úsilí jí změnit.
Strana si klade za cíl především úplnou emancipaci člověka spolu s dosažením
rovnosti ve společnosti. Tohoto cíle chtějí dosáhnout postupným zlepšováním
lidských podmínek. Jako téměř každá francouzská strana, tak i „Le Parti socialiste
plonge ses racines dans la tradition de l'humanisme

et dans la philosophie

Lumières. Il fait siennes les valeurs de Liberté, d'Egalité, de Fraternité,

des

proclamées

par la Révolution Française."36 V překladu: „ (...) Socialistická strana směřuje ke
kořenům humanistické

tradice a Osvícentsví. Přijímá za své hodnoty
3?

Rovnosti, Bratrství, vyhlášené Francouzskou revolucí. "

35
36
37

http://www.cssd.cz/dokumenty/oranzove-knihy/?page=l (25.6.2009)
http://www.parti-socialiste.fr/toutsurlepsStatuts.php (19.5.2009)
Překlady, u nichž není určeno jinak, jsou přeloženy autorem.
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Svobody,

Jedná se o levicovou stranu, nikoli však o stranu komunistickou. Dle
principů typologie O. Kirchheimra lze stranu řadit mezi catch-all party. Rovněž je
stranou integrační a ústavní.

2.2.2 Vývoj

Všeobecná charakteristika stranického systému v jeho celku je brána jako
nezlomný či neredukovatelný multipartismus (multipartisme irréductible). Strany se
mění během svého vývoje nebo mizí. Základním prvkem vzdálenosti na politické
ose je rozdělení stran na pravici a levici, které má svůj původ v historickém štěpení
(Sur 1991: 41-43). Ústava z roku 1958 iniciována generálem de Gaullem pozměnila
působení politických stran, když potlačila jejich vliv na řízení V. republiky. Ústava
však především přispěla také к jejich transformaci a modernizaci, oživila volební
kampaně a prosadila fakt, že kandidát na prezidenta nemůže být zvolen bez veřejné
podpory národního přijetí (Sur 1991: 41-42). Francouzské politické strany se až na
vyjímky snaží vyhnout názvu strana, často nesou název jako union -

svaz,

rassemblement - shromáždění, mouvement - hnutí, front - fronta aj. (Kunc 2005:
93-94).
Socilistická strana vznikla původně ze strany Parti socialiste, Section
française

de

l'Internationale

ouvrière

čili

z

Francouzské

sekce

dělnické

internacionály, která vznikla již v roce 1905 pod tlakem l'Internationale socialiste
(IIe Internationale) (Porteiii 2005: 100). Svou činnost však ukončila v roce 1969.
Oficiální vznik strany je proto datován k roku 1971. V tomto roce se stranou spojili
členové Konventu republikánských institucí včele s F. Mitterrandem (Kunc 2005:
94). Zvláštností bylo, že se jednalo o stranu, která vznikla z důvodu obrany práv,
zvláště práv dělníků. Jednalo se o nej větší a nej důležitější odborovou organizaci Confédération générale du travail neboli Generální konfederaci práce z roku 1895
(Perottino 2005: 265-266).
Nástup levice, respektive PS, nastal v roce 1981, kdy byl z řad levice zvolen
prezident F. Mitterrand, a to jako čtvrtý prezident V. republiky, čímž přerušil
pravicovou linii po dvaceti třech letech. Na postu předsedy strany vyměnil
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F. Mitterrand

L.

Jospina.

Nebylo

divu,

že

došlo

к rozpuštění

Národního

shromáždění, aby socialistická strana získala většinu. To se jí povedlo během
legislativních voleb, kde strana obsadila většinu (269 mandátů), což představovalo
37,51% hlasů. Ač nebylo zapotřebí komunistické strany (PCF), byla к vládě
přizvána a obsadila čtyři ministerské posty. Předsedou vlády se stal P. Mauroy na
základě jmenování F. Mitterranda (Defrasne 1993: 117-118).
Od roku 1983 začala pozice strany oslabovat. V legislativních volbách
v roce 1986 socialistická strana zaznamenala relativní porážku, obdržela 32% hlasů.
Tento zlom znamenal na politické scéně vznik první kohabitace. V čele zůstal
prezident F. Mitterrand, avšak к vládě se socialistická strana nedostala (Porteiii
2005: 104).
Legislativní volby v roce 1986 se navrátily к proporčnímu systému. Tento
systém navrhla ve svém programu právě stana PS, a to v době, kdy straně klesaly
volební preference. Přesto ve volbách levicové strany utrpěly velkou porážku. PS
byla poražena koalicí ze stran Rassemblement pour la République (RPR) a Union
pour la Démocratie Française (UDF). Levice získala pouze 250 křesel oproti 315
křeslům pravice (Defrasne 1993: 119). Avšak pravicová vláda zapříčinila vznik
kohabitace, neboť u moci byl socialistický prezident F. Mitterrand z PS 38 .
Období první kohabitace v letech 1986-1988 mělo za následek velkou míru
nespokojenosti společnosti s politickou situací. Vláda J. Chiraca dle socialistické
strany připravila spoustu lidí o práci, proto se F. Mitterrand dal do ofenzivního boje.
Výsledkem bylo znovuzvolení F. Mitterranda za prezidenta v roce 1988. Během
o 39

voleb obdržel 54% hlasů.

Post prezidenta republiky obhájil před J. Chiracem.

Staronový prezident jmenoval do úřadu předsedy vlády M. Rocarda. Tím strana
získala relativní většinu v legislativních volbách. Na politické ose se postupně
přibližovala к centru (Porteiii 2005: 100). Odchod předsedy L. Jospina vyvolal
velký tlak na stranu. Na uvolněné místo prvního tajemníka byl jmenován
L. Fabius. 40
38

39
40

Kohabitace znamená neshodu mezi prezidentskou a parlamentní většinou, která může vést
к politické krizi. Vzniklá situace často vede ke změně chování prezidenta, neboť má v tu dobu
menší pravomoc (Vital-Durand 2000: 38).
http://www.parti-socialiste.fr/toutsurlepsHistoireDepuisl971 .php (1.3.2009)
Tamtéž. (7.3.2009)
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Následující prezidentské volby v roce 1988 opětovně vyhrál F. Mitterrand
nad J. Chiracem v počtu hlasů 54% pro vítěze a 46% pro poraženého. Prezidentské
volby

zaznamenaly velkou

účast

občanů,

voleb

se zúčastnilo

téměř

85%

oprávněných voličů. Prezidentská volba však nezapríčinila potvrzení vládnoucích
stran tím, že by byl zvolen do čela státu jejich pravicový kandidát J. Chirac
(Bréchon, Denni: 2008: 44). Nová prezidentská volba byla posléze jednou z příčin
vzniku nových parlamentních předčasných voleb, podobně jako tomu bylo v roce
1981. Tentokrát se volební systém přeměnil zpět na většinový (Strmiska, Hloušek
2005: 111). Výsledky dvoukolového většinového systému ukazují, že do druhého
kola se dostaly pouze velké politické subjekty a koalice, především z levice a
pravice. Komunisté v těchto volbách výrazně nezískali. Přestože v prvním kole
zvítězila pravice, druhé kolo vyhrála Socialistická strana. Posléze PS sestavila vládu
bez většiny v parlamentu, neboť získala relativní většinu (Klíma 2003: 221-222).
Zisk strany byl 277 mandátů z 577 možných, zatímco doposud vládnoucí koalice
RPR a UDF získala 270 postů (Strmiska, Hloušek 2005: 111).
Na kongresu v Rennes v roce 1988 41 došlo к rozdělení proudu příznivců
F. Mitterranda na dvě větve. První větev byla tvořena skupinou jospinistes
F. Mitterrandovi a druhou větví fabiusiens,

proti

což byli příznivci prezidenta. (Porteiii

2005: 100). L. Jospin v tomto roce vyhrál stranické volby s počtem 28,9% hlasů,
jeho soupeř L. Fabius získal 26,4% hlasů a M. Rocard 24% hlasů.
Strana byla posléze zatažena do finančních problémům v tzv. aféře Urba 42
a aféře s nakaženou krví virem HIV (Perottino 2005: 271). Nebylo proto divu, když
volby v roce 1993 skončily velmi špatně. Strana v legislativních volbách získala
11,36% hlasů a 53 poslanců. Po tomto výsledku opustil stranu J.-P. Chevènement
a založil Občanské hnutí (Mouvement des citoyens). Stav měl za následek již
druhou kohabitaci (Porteiii 2005: 105). Stranický sjezd v Bürget znamenal úspěch
pro M. Rocarda, který získal 87,27% hlasů a kandidoval do evropských voleb.
V těchto volbách M. Rocard zažil neúspěch s počtem hlasů 14,5%, což oslabilo jeho
postavení. Posty předsedů stran se změnily v roce 1994 během sjezdu v Liévain,
kdy se do čela postavil H. Emmanuelli. Během tohoto sjezdu se také řešil kandidát
41
42

http://www.parti-socialiste.fr/toutsurlepsHistoireDepuisl971.php (7.3.2009)
Aféra Urba - Graco z roku 1991 byla založena na nejasnostech ohledně financování strany
v oblasti veřejných zakázek se stavební firmou. Tento spor byl soudně řešen v roce 1996.
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do nadcházejících prezidentských voleb. Výsledkem byla podpora L. Jospina.
Kandidát na prezidenta L. Jospin v prvním kole získal 23% hlasů, avšak v dalším
kole podlehl vítězství J. Chiraca. Strana se začala vracet k Mitterrandovu dědictví
dle „inventáře", což znamenalo pouze přejímání jeho pozitivních myšlenek. Od
roku 1995 stanul v čele strany opětovně L. Jospin (Perottino 2005: 271-272).
Pád PS byl potvrzen i v roce 1995 během prezidentských voleb, neboť
v nich zvítězil J. Chirac s počtem hlasů 52,6% a odsunul kandidáta L. Jospina z PS,
jenž získal 47,4% hlasů, i když v prvním kole tento kandidát vyhrával (Strmiska,
Hloušek 2005: 111). Převaha pravicových stran však netrvala dlouho. Již v roce
1997 během parlamentních voleb nahradila plurální levice dosud vládnoucí pravici.
Nová levice byla založena na spolupráci Socialistické strany s levicovými radikály,
komunisty, Zelenými (V) a Hnutím občanů. Socialistická strana dokázala ve
volbách získat 248 mandátů (z 577 mandátů), což zapříčinilo lepší vývoj následné
politiky. Francouzský stranický systém se přesunul zpět na osu levice, lépe řečeno
na stranu plurální levice (Strmiska, Hloušek 2005: 111).
Novým předsedou vlády byl jmenován L. Jospin a předsedou strany se stal
F. Hollande. Ovšem spory ve straně nadále zůstávaly. Jejich vyhrocení zvláště
představovala rozepře mezi L. Fabiusem a H. Emmanuellim. Problémy přibyly i na
základě myšlenky, že by politický systém přešel na šestou republiku. Nejen tím
došlo ke třetí kohabitaci na politické scéně (Porteiii 2005: 105).
V roce 1999 stranický systém ovlivnily volby do Evropského parlamentu,
kde oproti předchozím volbám vyhrála levice ve složení PS-MDC-PRG, která
získala 22 mandátů z 87 mandátů. Na druhém místě zůstala strana RPR se spojení
s M P F se 13 mandáty, 12 mandátů posléze získala koalice RPR 4 3 -DL. Zelení
získaly 9 mandátů jako UDF. Do EP se dále dostala strana PCF, Národní fronta (FN)
aj. 44
Nadcházející prezidentské volby v roce 2002 znamenaly další neúspěch
levice v podobě nepostoupení L. Jospina do druhého kola, neboť obdržel pouze
16,18% hlasů. Kohabitace plurální levice a prezidenta z pravicové osy skončila
opětovnou porážkou Socialistické strany v prezidentských volbách. L. Jospin po
43
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RPR na druhém místě je strana, která nebyla dříve v koalici UDF-RPR. RPR odloučené
od koalice obsadilo třetí místo. Pozn. autora.
http://www.france-politique.fr/elections-europeennes-1999.htm (27.3.2009)
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tomto neúspěchu rezignoval na svou funkci předsedy vlády a odešel z politického
života. Ve volbách zvítězil J. Chirac s 82,15% hlasů nad Le Penem. J. Chirac
pomohl sestavit pravicovou alianci s názvem Svaz pro prezidentskou většinu
(Union pour la majorité présidentielle, UMP) před nadcházejícími parlamentními
volbami. Jádrem svazu byla strana RPR, tedy strana J. Chiraca. К dalším
významným stranám patřila Démocratie Liberále (Liberální demokracie, DL)
a UDF. Následné legislativní volby aliance UMP očekávaně zvítězila, když obsadila
369 křesel. Legislativní volby straně přinesly průměrný výsledek v součtu, což
bylo 24,11% a 141 mandátů. Díky legislativním volbám byla strana navrácena do
pozice opoziční strany a potvrdila, že se jedná o nejvýraznější stranu druhého pólu
(Perottino 2005: 272-273, Porteiii 2005: 105).
Roku 2003 byl předsedou strany opětovně zvolen F. Hollande na sjezdu
v Dijonu. Během tohoto období vznikla ve straně nová uskupení, např. Nová
socialistická strana (Nouveau parti socialiste) v čele s Montebourgem a Nový svět
(Nouveau monde) s H. Emmanuellem a J.-L. Mélanchonem (Perottino 2005: 272273).
V roce 2004 zaznamenala

strana vítězství ve volbách,

a to nejen

v regionálních, ale také v kantonálních a evropských (Porteiii 2005: 105). V tomto
roce PS získala v regionálních volbách 36% hlasů. Ve stejném roce se také
zúčastnila evropských voleb pod heslem: Et maintenant, l'Europe social! neboli:
A nyní, sociální Evropu!, kde přesvědčivě zvítězila s 28,89% hlasů a 31 mandáty do
Parlamentu Evropské unie. Na konci srpna strana taktéž kandidovala v senátorských
volbách, kde obdržela o 7 křesel více než-li ve volbách předešlých.
Rok 2005 hluboce zasáhl do stranické jednoty v oblasti ratifikace Ústavní
smlouvy EU. Referendum o Ústavě vyhlásil J. Chirac a tím dopomohl к rozdělení
strany na stoupence a odpůrce této úmluvy. 45 V prosinci 2004 PS uspořádala
stranické referendum pro ratifikaci, jehož výsledkem byla výhra stoupenců za
podpory 58,62% hlasů. Avšak ve volební kampani v referendu během května 2005
vyhrála opoziční část strany, jež vystupovala proti ratifikaci ústavy. 46

45
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http://www.parti-socialiste.fr/toutsurlepsHistoireDepuisl971 .php (25.3.2009)
http-//www.parti-socialiste.fr/toutsurlepsHistoireDepuisl971 .php (25.3.2009)
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V roce 2007 strana rovněž poslala svou kandidátku do prezidentské volby.
Byla jí S. Royal, kterou porazil N. Sarkozy, současný prezident V. Francouzské
republiky. V legislativních volbách PS nedokázala porazit stranu UMP a ocitla se
tak opětovně na druhém místě s 24,72% hlasů. Vzniklá situace potvrdila roli PS
jako největší strany opozice. F. Hollande po prohraných volbách odmítl dále
kandidovat v příštím mandátu. Oproti tomu S. Royal se snažila o vysvětlení porážky
ve volbách pomocí levice, aby své chyby strana napravila a mohla lépe prosazovat
svou politiku. Svou volbu opakovala několikrát, když vyzývala socialisty ke
společné práci a politice. Již v září téhož roku vystupují strany PCF, PS a extrémní
levice proti politice N. Sarkozyho. F. Bayrou dokonce nazval vládu nového
prezidenta jako prezidentský absolutismus (Liquière 2008: 58-62).
Od roku 2007 měla strana PS problémy, které zapříčinily její rozštěpenost.
O. Besancenot deklaroval problémy tím, že pravice je všude, oproti tomu levici není
vidět nikde. L. Jospin dokonce ve své knize L'Impasse uveřejnil, že S. Royal
neměla politické schopnosti, ba dokonce ani lidské kvality pro to, aby se stala
prezidentkou

země.

Její

kandidatura

byla

odůvodněna

pouze

protilehlým

charakterem k N. Sarkozymu (Liquière 2008: 54-55).
V roce 2008 byla do čela strany zvolena nová předsedkyně M. Aubry, která
porazila S. Royal. Jedná se o první ženu v historii strany, jež získala tuto funkci.
V březnu roku 2009 se Francie vrátila zpět do čela vedení v seskupení
NATO. Strana PS však byla proti tomuto rozhodnutí. Hlavní argumenty dle
M. Aubry, předsedkyně strany, a dvou původních předsedů strany L. Fabia
a L. Jospina byly, že vstup přinese ztrátu nezávislosti Francie a vlivu země. 47
V červnu se strana zúčastnila Evropských parlamentních voleb, kde jí porazila
koalice UMP, Nouveau Centre (Nový střed, NC) a Gauche Modeme (Moderní
levice, GM). Přesto se jí podařilo získat 14 mandátů ze 72 možných křesel, které
jsou vyhraněny pro Francii v Evropském parlamentu. 48
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http://actus.parti-socialiste.fr/2009/03/17/otan-lionel-jospin-auditionne-par-les-deputes-socialistes/
(25.3.2009)
http://www.france-politique.fr/elections-europeennes-2009.htm (13.6.2009)
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2.2.3 Programatika PS

Pojetí strany se v průběhu dějin měnilo, tak jako se měnil rozsah a hloubka
programu. V modernějším pojetí socialistická strana částečně přijímá liberální
zásady politického řádu, v němž volby jsou prostorem pro politickou soutěž
(Kopeček 2005: 33).
Parti socialiste během svého vývoje, především od roku 1972, vydává
volební programy a obnovuje své stanovy. Avšak dostupnost jednotlivých
dokumentů je velice omezena. Na oficiálních stránkách strany lze nahlédnout do
současných stanov a nyní na manifest pro Evropské volby. Nejedná se tedy
o programy, které jsou dlouhodobé. Vztahují se pouze к daným volbám, dále již na
ně strana nenavazuje. Oproti tomu strana pokračuje v obměnách svých stanov, a to
především z roku 1971, potažmo 1972.49
Významný základ programatiky strana položila v roce 1972, kdy se
programem strany PS stal dokument Changer la vie či Změnit život, který strana
podepsala spolu s komunistickou stranou, neboť si uvědomovala, že pro dosažení
úspěchu musí být levice sjednocená. Poté společný vládní program tzv. Programme
commun de gouvernement vytvořil volební a vládní alianci francouzské levice, která
se zachovala až do roku 1978. Spojení s PCF umožnilo straně se prosadit po svém
novém vzniku v roce 1971.50 V této době měla PS se svou programtikou hlavní
slovo v levici, kterou dokázala pod sebou sjednotit. Od této doby strana vydala již
několikrát obnovené vydání zmíněného dokumentu.
Opětovné vytištění dokumentu Déclaration de principes neboli Základní
prohlášení PS schválila na sjezdu v Rennes v březnu 1990. Jednalo se o dokument,
který upravoval základní ustanovení strany. Jeho základ pochází z roku 1971, když
ho deklaroval F. Mitterrand. 51

49
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Na základě korespondence se stranou PS. Pozn. autora.
http://fr.encarta.msn.com/encyclopedia_741538071/Programme_commun_de_gouvernement.html
(23.6.2009)
http://www.ps-metz.org/principes.html (23.6.2009)
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Významným programem strany se stal program v roce 1993, který se
zaměřil na tři hlavní témata jako bylo omezení pracovní doby, Evropská unie
•

52

a rovnost příležitostí.
V roce 1996 se strana dohodla na zlepšení svého volebního programu.
Hlavním tématem byla opětovně Evropská unie a Francie. Tento program byl
připraven především pro volby v roce 1998, které strana vyhrála. Bohužel L. Jospin
jako prezidentský kandidát neuspěl, čímž vznikla na politické scéně kohabitace. 53
Společný program pro legislativní a prezidentské volby představila strana PS
v roce 2002. Projekt měla na starosti M. Aubry, která ho představila již v prosinci
2001. Nese název La vie en mieux, la vie ensemble, čili Lepší život, společný život.
Někdy je název také chápán jako žít lépe, žít společně. Program zahrnuje tři hlavní
body. Prvním základním bodem je se znovu zamyslet nad veřejnými žalobami
a zpřístupnit či zdemokratizovat veřejný život. O to především v oblasti veřejného
života, práva a odborů. Druhý bod se zaměřuje na vybudování autonomní,
odpovědné a solidární společnosti. A to zvláště zajištěním práce, bydlení, důchodu,
bezpečnosti a rodiny. Poslední zaměření programu se zaměřuje na vybudování
nového světa a také na obnovu Evropy pro vytvoření Evropské ústavy. 54
Na nestabilní programatiku v PS v roce 2005 reagoval P. Martinat, jenž
uvedl

ve francouzském deníku Le Parisien několik svých názorů, které mají

negativní vliv na stranu. Jedná se především o nejasnosti programatiky strany, jež se
nijak od dob F. Mitteradna nepřiblížila společnosti. Strana se hluběji nezaměřuje na
aktuální otázky jako je např. EU a imigrace. Tyto dva zmíněné body jsou pro
Francouze velice zásadní. Jako další problémy uvedl nedostatek mladých lidí ve
straně, která se jen částečně omladila během kandidatury L. Jospina. Další
nedostatek spatřil např. v odklonu voličské základny, špatné pozici během
prezidentských voleb, či v křehkém postavení předsedy strany. 55 Taktéž velkou
zátěž straně přináší to, že již nezastupuje celou levici, jak tomu bylo dříve. PS

52
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nechává velký prostor UMP. Autor uvádí, že se jí dokonce strana bojí. 56 Zmíněný
pohled autora ukazuje na nestabilitu programatiky strany.
V roce 2005 dokázal předseda francouzské PS Francois Hollande dosáhl
úspěchu na sjezdu v Mans. Vítězství spočívalo ve znovu sjednocení strany
a především v novém volebním programu pro volby v roce 2007. Sjednotit se strana
musela především z důvodů roztržek, které vedla к rozdílným názorům o přijetí
evropské ústavy. Za odmítnutím ústavy stál především L. Fabius. Socialistická
strana ve své programatice dala následně jasně najevo, že o této smlouvě nechce
uvažovat a že chtějí nový text, který by byl především zaměřen na sociální hodnoty
Evropské unie. 57
Program pro rok 2007 představila strana pod heslem La Gauche qui agit, La
Gauche

qui protège!,

v překladu Levice,

která jedná;

Levice,

která

chrání!.

Program se zaměřuje především na čtyři základní principy, jako je pravda, ochrana
spoluobčanů, dialog, kdy každému má býti nasloucháno, a jako poslední strana
uvádí obnovení politických zvyků, institucí a politické akceschopnosti. Ve svém
programu za své zvolení strana nabízí čtyři hlavní závazky. Prvním závazkem je
lepší práce a práce pro všechny, přičemž práce je chápána jako právo každého.
S tím souvisí rozvoj pracovních nabídek. Záměr spočívá na čtyřech základních
pilířích : l'innovation; la sécurité des carrières professionnelles;

le pouvoir

le respect

profesní

de l'environnement,

koupěschopnost;

čili inovace;

respekt prostředí.

zabezpečení

d'achat;
kariéry;

Druhým základním závazkem je chránit

přítomnost a připravit budoucnost. Socialisté tvrdí, že chtějí „(...) préserver

la

cohésion nationale et pensons que lutter pour une égalité réelle est le meilleur
'

•

moyen de préparer l'avenir."

58

V překladu: „(...) chránit národní soužití a myslíme

si, že bojovat pro skutečnou rovnost je nejlepší způsob jak připravit budoucno st. "59
Pro současnost chce strana nabídnout rovnost v dostupnosti zdravotní péče, přístup
ke kvalitnímu bydlení, skutečné právo na zabezpečení, boj proti diskriminaci
a spravedlivou imigrační politiku. V budoucnosti se chce strana především zaměřit
na vzdělání pro každého, na slušný a jistý důchod, na zdatnou hospodářskou
56
57
58
59

http://www.leparisien.fr/politique/les-dix-raisons-pour-18-ll-2005-2006483880.php (21.6.2009)
http://www.blisty.ez/2005/l l/24/art25871.html (21.6.2009)
http://www.ps-metz.org/presidentielle2007/programme_elections_legislatives.pdf (23.6.2009)
Tamtéž. (23.6.2009)
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politiku pro využití všech možných energetických zdrojů, na sociální ochranu
a obnovu práce především na snížení státního dluhu. Předposledním závazkem
strany je obrácení se na Evropu, ve které by země měla svou váhu pří dosahování
světové úrovně. V Evropě se strana chce zaměřit zvláště na ochranu v oblasti
politiky Evropské centrální banky. Dále by usilovala o demokratičtější evropskou
politiku.

Rovněž

navrhuje

reformu

Světové

hospodářské

organizace,

Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, které se mají více přizpůsobit
vývoji. Poslední slib, jenž dává strana svým voličům, je zdemokratizovat a znovu
obnovit republiku. Socialisté chtějí,faire évoluer profondément nos institutions, et
nos pratiques,

en allant vers une Vlè République, "60 „způsobit důkladný

rozvoj

našich institucí a našich praktik cestou к VI. Republice." Tohoto záměru dosáhnout
například pomocí zavedení mandátu poslanců, jenž bude neslučitelný s jinou funkcí,
aby se mohli soustředit na svou práci. Rovněž usiluje o ustanovení proporčních
voleb v Národním shromáždění pro spravedlivější reprezentaci politických menšin,
úplnou volební rovnost pro obě pohlaví a rozsáhlou obnovu soudního systému.
Volební program strana uzavírá pomocí výzvy občanům, která zní: ,yí vous de
décider. L'Avenir du pays vous appartient. Avec vous, nous sommes prêts à prendre
toutes nos responsabilités

au service de la France."61

Budoucnost

vám. S vámi jsme

země

náleží

připraveni

„Na vaše
dostát

rozhodnutí.

veškeré

naši

odpovědnosti ve službě pro Francii. "
V roce 2008 strana opětovně vydala obnovený dokument Déclaration

de

principes neboli Základní prohlášení. Poslední verze tohoto prohlášení pochází ze
sjezdu strany z Epinay v roce 1971, kdy jí F. Mitterrand dal základní stanovy. Jako
v ostatních programech se i v tomto strana hlásí к Francouzské revoluci, roku
1848, Pařížské komuně а к Lidové frontě, avšak opustila v něm zmínku o svých
zakladatelích z roku 1905. Spolu s nimi odstranila odkaz na třídní boj a revoluci.
Nový dokument napsal D. Strauss- Kahn, jenž varuje před přicházející krizí. Svoje
tvrzení opírá o chudobu a hladové nepokoje, které mohou zastihnout i EU. 6 2
К základním cílům si strana stanovila pozvednout socialistické myšlenky a zamezit
bezpráví. S tím souvisí další bod, kterým je rovnost. PS chce bránit základní lidská
60
61
62

http://www.ps-metz.org/presidentielle2007/programme_electionsjegislatives.pdf (23.6.2009)
Tamtéž. (23.6.2009)
http://www.blisty.ez/2008/5/5/art40432.html (21.6.2009)
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práva, jež patří každému, tedy všem. Dále chce podporovat

demokracii,

technologický pokrok a zlepšování životních podmínek. Ve zmíněném dokumentu
se odvolává na sounáležitost strany s Evropou, avšak blíže se o EU nevyjadřuje. 63
V roce 2009 PS šla do voleb Evropského parlamentu se dvěma základními
programy, se kterými chtěla uspět na evropské politické scéně. Kandidovala
s programem společným v rámci PES, který nesl název Citoyens d'abord:

Un

nouveau sens pour l'Europe - Občané na prvním místě: Nový směr pro

Evropu.

Jako druhý program strana uvedla svůj dokument Donner une nouvelle

direction

à l'Europe neboli Dejme nový směr Evropě,M jenž chtěl změnit Evropu pro občany,
která bude více zaměřena na sociální pojetí a dále bude

ekologičtější

a solidárnější. 65 V tomto dokumentu francouzští socialisté brání myšlenku nové
Evropy, jež bude více demokratičtější a sociální.66 Ve svém evropském programu se
strana zaměřuje především na krizi, která postihla nejen celou Evropu. Zároveň
žádá změnu celého systému, kde nová Evropa bude sociální,

ekologická

a prosperující. Pro realizaci je však důležité sjednocení Evropské unie. 67 Společný
manifest PES se vyhýbá zásadním výrokům o ratifikaci Lisabonské smlouvy, stejně
jako vlastní program strany. Oproti tomu veřejně prohlašují, že chtějí odklon od
Evropy N. Sarkozyho, J. Barrosy a A. Merkel. 68
V současné době PS nemá aktuální program, nový dokument by strana měla
zveřejnit v následujících týdnech. Odkazuje se proto nejvíce na program z voleb do
Evropského parlamentu a na své stanovy, které stranu definují. 69

63
64
65
66
67
68
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http://actus.parti-socialiste.fr/2008/06/14/declaration-de-principes/(22.6.2009)
http://www.changerleurope.fr/donner-une-nouvelle-direction-a-l-europe/(23.6.2009)
http://www.changerleurope.fr/notre-prograrnme-pour-changer-l-europe/(23.6.2009)
http://mesudest.blog.lemonde.fr/2009/06/04/parti-socialiste-ps-le-programme/ (23.6.2009)
http://www.changerleurope.fr/donner-une-nouvelle-direction-a-l-europe/(23.6.2009)
http://www.blisty.ez/2009/6/l/art47103.html (21.6.2009)
Na základě korespondence se stranou PS. Pozn. autora.
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3

Komparace

3.1

Srovnání socialistických stran v kontextu se stranickým systém
v

České a Francouzské republiky
3.2.1

Charakteristika
Jedná se o politické levicové strany, nikoli však o komunistické strany, které

mají zásadní vliv na stranický systém, potažmo reálnou politiku, svých zemí.
V současné době se strany nachází v opozici proti pravicové politice strany ODS
a UMP. Přesto se nejedná o jasné postavení, neboť v České republice vládne
prozatímní poloúřednická vláda do předčasných říjnových parlamentních voleb. Dle
krátkého úvodu lze obě dvě strany nazvat dle typologie stranami catch-all party
a ústavními.
Jednotlivé strany členských zemí Evropské unie jsou spojeny v rámci
politického systému EU do několika eurostran, přičemž zmíněné strany (ČSSD a PS)
jsou

členy

stranické

evropské

rodiny.

Obě

strany

náleží

к socialistické

a sociálnědemokratické stranické rodině. К hlavním charakteristikám této skupiny
stran patří jasně vymezená orientace členských stran a přítomnost socialistické
rodiny ve většině zemí. Jednotlivé sociální strany jsou v rámci svých zemí členy
národních parlamentů. Dále jsou ve většině případů členy samotného Evropského
parlamentu, výjimku tvoří pouze Irsko a Kypr od roku 2004 70 (Fiala, Mareš, Sokol
2007:71). Politická strana ČSSD spolu s PS má zastoupení mezi eurostranami. Svojí
příslušností se obě strany řadí ke skupině Evropské sociálnědemokratické strany
(PES). Parti socialiste patří к této stranické rodině již od počátku, tedy od roku 1957.
Oproti tomu ČSSD je plnoprávným členem od května 2004. Již od roku 1995 byla
pozorovatelem PES (Fiala, Mareš, Sokol 2007: 85).
V současné době v rámci Evropského parlamentu Evropské unie zůstaly
socialistické strany poraženy. Stejně tomu tak bylo i v posledních legislativních
volbách, kde byly poraženy vládní (v ČR dříve vládní) pravicovou stranou ODS
a UMP.
70

Členské země EU však nejsou jedinými členy PES, existují také státy, které mají status
přidruženého člena či status pozorovatele v PES Pozn. autora.
40

3.2.2 Vývoj
Stranický systém jednotlivých komparovaných zemí ovlivňují především
parlamentní volby, které se konají pravidelně v České republice každé 4 roky a ve
Francii každých 5 let, pokud nedojde к nečekaným událostem. V České republice je
to především demise vlády či vyslovení nedůvěry vládě. Naopak častější důvod
změny vlády ve Francouzské republice zapříčiňuje kohabitace, tedy nestejný
politický názor prezidenta a většiny ve vládě, kdy může posléze dojít к demisi vlády.
Z pohledu moci je však ve Francii stranický systém více založen na volbách
prezidenta a následně do parlamentu, než je tomu v České republice. Jako jeden
z důvodů je možné uvést rozlišný politický režim, neboť Francii charakterizuje dle
ústavy poloprezidentský režim, kde prezident je reálným vykonavatelem politické
moci. Oproti tomu Českou republiku definuje ústava jako parlamentní režim, kde
reálnou moc nese vláda nikoli prezident. Ten nese reprezentativní funkci
a zastupuje stát navenek. Francouzský systém je v komparovaném úseku již značně
konsolidovaný, oproti tomu český se postupně utváří do své podoby. V průběhu
vývoje však můžeme spatřit podobné období, kdy dochází ke střídání vlád levice
a pravice, tzn. ovlivňování politiky předních stran z opačného tábora stranické
orientace.
Podobně jako vývoj stranického systému v daných zemích je možné
charakterizovat i jednotlivé politické strany (ČSSD, PS). Oproti roku 1989, který se
stal výchozím pro Českou republiku jsem s vývojem francouzské politické strany
zašla o trochu více do hloubky, a to od roku 1971, avšak v ohledu na stranický
systém od roku 1958.
ČSSD oficiálně obnovila svou působnost v roce 1990. Po své obnově nebyla
strana silným politickým aktérem. Během prvních voleb v roce 1990 se strana
nedostala do parlamentu, neboť nepřekročila 5% volební klausuli. Levice byla
celkově velice odmítána, přestože se ČSSD vymezovala vůči politice komunistů.
Nástupem M. Zemana se z ČSSD začala posléze utvářet silná levicová strana, která
byla schopna být silným konkurentem opoziční straně ODS (Mrklas 2004: 108-110).
41

Zatímco se v České republice občané odvraceli od levice, ve Francii se levice
a pravice o moc dělila. Od roku 1981 po vyhraných levicových prezidentských
volbách nastoupil do čela státu F. Mitterrand, přičemž jeho strana posléze vyhrála
legislativní volby (Porteiii 2005: 100), avšak v následných letech 1986-1988
vznikla kohabitace. U moci zůstal levicový prezident, ale vítězná strana byla
pravicová. Situace se obrátila v roce 1988, kdy levice vyhrála volby prezidentské
i parlamentní (Klíma 2003: 221-222). Následný vývoj stran na politické scéně byl
odlišný. ČSSD využila zmíněné období pro budování organizační

struktury

a navázala kontakty se západoevropskými socialistickými stranami. Ze strany
začala postupně vznikat moderní levicová strana (Mareš 2002: 132). Naopak PS
jako vládnoucí strana přicházela o své postavení. Vliv na stranu mělo i několik afér.
Nutno podotknout, že strana PS se vůči komunistické straně nijak nevyhrazovala,
dokonce spolu uzavíraly vládní koalici (Perottino 2005: 271).
Legislativní volby však z pohledu stran nedopadly dobře ani v jednom ze
států. V roce 1992 strana ČSSD obsadila třetí místo v parlamentních volbách. Počet
mandátů byl malý na to, aby strana mohla zásadním způsobem ovlivňovat
politickou scénu (Cabada 2007: 217-218). Neúspěch PS byl především zapříčiněn
následky afér. Ve Francii vítězství pravicové strany přineslo období druhé
kohabitace (Porteiii 2005: 105). Obě dvě strany proto v nadcházejícím období
musely změnit stávající stav a snažit se o nový směr, který by jim pomohl vyhrát
následující volby. Rok 1993 v Československu znamenal rozpad federace na
Českou a Slovenskou republiku. ČSSD se přejmenovala na Českou stranu sociálně
demokratickou a tím si ponechala svou zkratku. Do čela ČSSD nastoupil M. Zeman,
jenž dokázal ze strany postupně utvořit silného aktéra.71 PS se ve své programatice
začala vracet k Mitterrandovu dědictví, neboli к odkazu jeho pozitivních myšlenek,
aby dokázala zvítězit v následujících volbách (Perottino 2005: 271).
Nové volby však nepotvrdily na první pohled snahu politických stran
o změnu. V roce 1995 se konaly ve Francii prezidentské volby, které vyhrál
J.Chirac z pravicového tábora. Legislativní volby však roku 1997 navrátily
vítězství PS, jež kandidovala v rámci plurální levice. Nesoulad politické orientace
přinesl Francii již třetí kohabitaci (Strmiska, Hloušek 2005: 111). Zklamání pro
71

http://www.cssd.cz/o-nas/sl0252/al0274.html (25.3.2009)
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stranu ČSSD představovaly legislativní volby v roce 1996, kdy strana obsadila
druhé místo. Tímto výsledkem jasně ukázala, že se stranický systém začíná vnitřně
radikalizovat na dvě strany, kde sociální strana může být hodnotnou opozicí (Pšeja
2005: 118-119). Následně strana ODS musela vytvořit pro nedostatek hlasů
menšinovou vládu za podpory ČSSD. M. Zeman se posléze dostává do čela
poslanecké sněmovny (Fiala, Hloušek 2003: 28-29). Přes nepříznivý počátek se
socialistické strany přesto postupně dostaly к větší politické moci.
Situace se však změnila v následujících letech. Českou republiku zastihly
ekonomické i politické problémy. Následkem demise V. Klause z ODS padla vláda
(Mareš 2002: 133). V čele státu byla ustanovena prozatímní vláda, která zůstala u
moci do předčasných voleb v roce 1998. Tyto volby očekávaně vyhrála stana ČSSD.
Utvoření vlády neměla strana jednoduché. ČSSD proto uzavřela tzv. Opoziční
smlouvu s opoziční stranou ODS (Fiala, Hloušek 2003: 35-37). Oproti tomu ve
Francii PS postupně přicházela o moc. V roce 2002 se v prezidentských volbách její
kandidát neprobojoval ani do druhého kola. Volby pak snáze vyhrála pravicová
koalice, kterou pomohl sestavit nový pravicová prezident J. Chirac (Porteiii 2005:
105).

Od této doby se ve Francii stranický systém konsolidoval, politika byla

utvářena mezi pravicovou stranou UMP a levicovou PS. Vítězství v českých
legislativních volbách se podařilo straně ČSSD obhájit, avšak následné aféry
a střídání předsedů stran přinesly straně značné problémy na politické scéně
(Šanc 2005: 139-140).
Straně PS se začalo dařit až v roce 2004, kdy zvítězila v evropských volbách
do EP. Tyto volby strana přesvědčivě vyhrála nad pravicí. 72 Zmíněné evropské
volby naopak v České republice s převahou vyhrála opoziční strana ODS. ČSSD
obsadila poslední místo v počtu získaných mandátů. 73 Následné legislativní volby
pro sociální strany nedopadly dobře. Strany nedokázaly získat dostatek hlasů, aby
porazily vnitřně jednotnou pravici ODS a UMP. Po častých skandálech zůstala
v parlamentních volbách v roce 2006 na druhém místě, do čela se vrátila strana
ODS s M. Topolánkem (Cabada 2007: 216). V roce 2007 v obou konaných volách
francouzskou PS porazila pravice. Levicová kandidátka S. Royal zůstala poražena
——72
73

http://www.parti-socialiste.fr/toutsurlepsHistoireDepuisl971.php (25.3.09)
http://volby.cz/pls/ep2004/ep 144?xjazyk=CZ (26.3.2009)
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za N. Sarkozym z UMP. Taktéž legislativní volby vyhrála strana UMP (Liquière
2008: 58).
Následné období měly strany odlišné. ČSSD se pod vedením J. Paroubka
sjednotila a byla vládnoucí ODS velkou opozicí. V roce 2009 se pod vlivem ČSSD
podařilo vyjádřit nedůvěru vládě. Z tohoto důvodu byla ustanovena prozatímní
vláda poloúředníků. 74 Strana PS oproti tomu zažívala velké vnitřní rozpory, které se
postupně začaly zlepšovat až po zvolení nové předsedkyně strany M. Aubry. 75
V roce 2009 se strany zúčastnily evropských voleb, avšak neúspěšně. PS a ČSSD
zůstaly poraženy pravicí.76

3.2.3

Programatika77
Politické strany se během komparovaného období snažily své programy

přizpůsobit aktuálním problémům, které zasahovaly jejich stát. Z tohoto důvodu se
strany musely ve svých programech přiblížit středovým voličům, aby si v širším
rozsahu programatiky získaly více voličů. Mnohdy se strany ve svých programech
nevyjadřovaly к tématům, jenž by jim mohly ublížit. Raději se proto zaměřovaly na
cíle a sliby, které jsou všeobecné.
ČSSD se ve své programatice nedržela jednoho základního dokumentu.
Cílem strany byl od počátku dlouhodobý program, který bude stranu jasně definovat.
Oproti tomu PS pravidelně vydává obnovené základní stanovy pod názvem
Déclaration de principes.
První zásadní program pro francouzskou stranu pochází z roku 1972. Jedná
se o první dokument, který strana podepsala společně se stranou PCF, aby došlo ke
sjednocení levice, díky čemuž strana získala silnější postavení.
Zásadní programy obě strany představily v roce 1996. PS se ve svém
obnoveném programu věnovala především Evropské unii ve vztahu к Francii.

74
75

76
77

http://www.psp.cz/sqw/ischuze.sqw?o=5&s=58 (8.5.2009)
http://actus.parti-socialiste.fr/2009/03/17/otan-lionel-jospin-auditionne-par-les-deputessocialistes/(25.3.09)
http://www.stranyavolby.cz/cs/evropske-volby/?m=frakce&g=402&y=2009 (9.5.2009)
Komparace programatiky politických stran je ztížena dostupností materiálů Parti socialiste, která
své původní programy již nezveřejňuje. V programatice se proto zaměřím především na poslední
programy. Pozn. autora.
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no
Volební program však straně nepřinesl vítězství v roce 1998.

V

Strana ČSSD rovněž

představila svůj program. Jednalo se především o dokument, ze kterého vycházely
následné programy, zejména program z roku 1997, jenž navázal na Lidskost proti
sobectví.

Strana se v programu zaměřila na sociálně-tržní ekonomiku (Kopeček,

Pšeja 2005: 1465-1466).
Strana ČSSD v období mezi roky 1998 až 2001 vydala dva základní
programy, se kterými se strana prezentovala v nadcházejícím období, neboť strana
často vychází ze svých původních programů. Jednalo se o program

Otevřenost

novým výzvám - věrnost tradici a Lidskost proti sobectví - prosperita pro všechny.
Prvně jmenovaný program je oproti druhému dlouhodobý. Snaží se o zachování
tradic v moderním světě. Chceme především zajistit pomoc slabším jedincům.
Ve druhém programu se strana věnuje ideám sociálního státu. Jako praktický krok
zmiňuje především návrh na přímou volbu prezidenta republiky. 79
PS vydala ucelený program v roce 2002 s názvem La vie en mieux, la vie
ensemble. Jednalo se o společný program pro legislativní i prezidentské volby.
Program stanovil tři základní body, kterým se strana věnuje. Celkově lze tento
dokument shrnout jako podporu občanům v nouzi, sociální politiku státu či větší
otevřenost demokracie. 80
Poslední ucelený dokument, které strany představily byl pro stranu ČSSD
program Jistoty a prosperita a pro stranu PS La gauche qui agit, la Gauche qui
protège!. Na rozdíl od předchozích programů, které jsou jen heslovitě vypsány,
přístupnost zmíněných programů dovoluje jejich komparaci.
Česká strana se odvolává na demokracii, respekt lidských práv, sociální
ochranu, rovnost příležitostí aj. Jednotlivé stručně vyjmenované charakteristiky
volebního

programu

sociální

demokracie jsou

velice

blízké charakteristice

francouzské strany. Najdou se však body, které nejsou v druhém programu řešeny.
Jedním z důvodů je rozsáhlost velmi podrobného programu ČSSD. Oproti věcnému
programu PS, který se věnuje základním tématům v podobě čtyř hlavních bodů, jež
zároveň obsah programu člení na čtyři části. Strana ČSSD svůj program
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http://www.parti-socialiste.fr/toutsurlepsHistoireDepuisl971.php (23.6.2009)
http://cssd.cz/nas-program/dlouhodoby-program/ (23.6.2009)
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/20011212.0BS 137l/?xtmc=programmedupartisocialiste
2002&xtcr=7 (22.6.2009)
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strukturovala podle cílových skupin obyvatelstva (např. mladí, občané, podnikatelé
apod.), přičemž pro každou z nich nabízí určitá témata. Toto členění může pro
někoho znamenat horší orientaci v programu, neboť se nejedná o komplexní text,
jak tomu je většinou zvykem u těchto dokumentů. Dále se jednotlivé problematiky
mohou opakovat vícekrát. Obě dvě strany se mnohdy ve své programatice jasně
vymezují proti programům pravice.
Zaměřím se na komparaci stejných bodů v programu, kterými se strany
prezentují. Prvním ze čtyř hlavních pilířů francouzské programatiky je lepší práce,
práce pro všechny. Tento bod se nachází i u české ČSSD. PS tvrdí, že: „La droite a
un slogan « travailler plus pour gagner plus ». С 'est une supercherie qui conduit à
moins d'emplois et plus de précarité pour le plus grand nombre. " „Pravice má
slogan

« více pracovat,

zaměstnanosti

více vydělat ». To je podvod,

který vede к menší

а к větší míře nejistoty. " Oproti tomu chtějí socialisté „créer les

conditions d'une croissance soutenue en plaçant la valeur du travail et du plein
emploi au cœur de nos politiques
podmínky

v pracovních

économiques

et sociales."

hodnotách a plné zaměstnanosti

„vytvořit

pevné

v duchu hospodářské

a

sociální politiky. " Tohoto stavu chtějí dosáhnout v případě rozvoje a zaměstnání.
Nejedná se pouze o poskytnutí nových pracovních míst, ale také v možnosti
vzdělání a rekvalifikací po celou dobu života. V podpoře koupěschopnosti vidí
zvýšení spotřeby a tím i obratu, vše za podmínek respektování sociálního dialogu. 81
Strana ČSSD taktéž apeluje na občany pomocí zlepšení uplatnění na trhu práce.
Oproti PS nabízí reálné body programu, které chce splnit. V první řadě si přeje
snížit nezaměstnanost na 6% do roku 2010 pomocí takové hospodářské politiky,
která by vedla к zrychlení hospodářského růstu. Tato politika by měla umožnit
dosažení Lisabonských kritérií zaměstnanosti. 82 Taktéž jako PS i ČSSD chce
pokračovat v plošnému vzdělávání pro větší schopnost uplatnění. A to zvláště u
ohrožených skupin na trhu práce. Jedná se tedy o programy pro mládež a pro
občany v předdůchodovém věku. Společný náhled mají strany i na zvyšování počtu
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http://www.ps-metz.org/presidentielle2007/programme_elections_legislatives.pdf (23.6.2009)
Jedná se o celkovou 70% míru zaměstnanosti, přiěemž míra zaměstnanosti žen by měla být
nejméně 60%. Někdy je do této politiky zahrnována také kategorie občanů nad 50 let, která má
mít míru zaměstnanosti 50%. Pozn. autora.
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vysokoškolsky vzdělaných občanů. Krokem pro dosažení této politiky je především
•

•

•

•

zvyšování minimální mzdy oproti životnímu minimu.
Program PS se dále zaměřuje na body, které mají chránit přítomnost, ale
také zajistit budoucnost. К těmto bodům patří zejména přístupnost zdravotní péče
i kvalitního ubytování, bezpečnost pro občany, taktéž boj s diskriminací a nová
imigrační politika. Pro lepší budoucnost chce strana nabídnout občanům právo na
vzdělání, právo na pevné důchody a zaměřovat se na regulaci klimatických změn.
К posledním bodům patří snižování daní. V důchodové politice strana nabízí znovu
projednávání Fillonova zákona, 84 aby docházelo к plnění základního důchodu.
Chtějí ustanovit společnost, která si bude vážit lidí nad 50 let života, jimž nabídne
•

důstojný život.

85

v

ČSSD opětovně nabízí přesnější program v oblasti seniorů. Chce

pravidelně navyšovat důchody nad rámec povinné valorizace, přičemž strana
zohlední náklady jako je bydlení. Dále strana trvá na tom, „ze veřejné
pojištění

musí být finančně

a institucionálně

odděleno

od státního

důchodové
rozpočtu

a zajištěna jeho demokratická správa,"86 Klimatickým změnám a imigrační politice
se ČSSD téměř nevěnuje, oproti PS. ČSSD se naopak zaměřuje na postavení Romů
v české společnosti, přičemž si klade za „cíl významně přispět к integraci

romských

rodin do české společnosti. Romské rodiny by měly být podporovány a motivovány
takovým způsobem, aby dosahovaly větší ekonomické soběstačnosti a mohly tak nést
odpovědnost za vlastní život,"87
Třetím pilířem programu PS je vytvořit silnou Evropu a navrátit ji na
světovou úroveň. Tato část se následně dělí na programatiku Evropy a světa.
V politice zabývající se postavením Francie v Evropě se strana snaží o celkové
pojetí Evropy. Usiluje o vytvoření společnosti, která bude chránit a bude
demokratičtější, přičemž strana podporuje občanská referenda, aby se Evropa
přiblížila svým občanům. 88
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http://www.cssd.cz/nas-program/volebni-program/volebni-program-2-l.html (23.6.2009)
Fillonův zákon je důchodová reforma od F. Fillona z roku 2003. Tento zákon dále aplikuje
zákony, které omezují striktní vydělávání 35hodinového týdne. Pozn. autora.
http://www.ps-metz.org/presidentielle2007/programme_electionsjegislatives.pdf (23.6.2009)
http://www.cssd.cz/nas-program/volebni-program/volebni-program-2-5.html (23.6.2009)
http://www.cssd.cz/nas-program/volebni-program/volebni-program-2-4.html (23.6.2009)
http://www.ps-metz.org/presidentielle2007/programme_electionsjegislatives.pdf (23.6.2009)
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ČSSD se v zahraniční politice věnuje spíše Evropské unii. Dle strany je
členství v EU pro ČR významné. Vstup do EU chápe jako nej významnější krok
v novodobé historii. Odmítá pojetí EU pouze jako oblasti volného obchodu a je
proti pravicové politice a V. Klausovi, kteří jsou spíše skeptičtí к této integraci.
Česká republika má přispívat к posílení Evropské unie stejně, jako silná EU, která
znamená silnou ČR. Dále chce strana prosadit co nejrychlejší přijetí eura. 8 9
V oblasti zahraniční politiky mimo EU se strana oproti programu PS věnuje
podpoře OSN a NATO. Naopak strana PS nesouhlasí s hlubší integrací Francie do
NATO.
Posledním bodem programatiky PS je zdemokratizovat a obnovit republiku.
Pro Francii to znamená tzv. vznik 6. Republiky. 90 Této oblasti se program ČSSD
nijak samostatně nevěnuje. Jednotlivé body jsou rozpracovány v rámci jiných
problematik.
Obě dvě strany chtějí svými programy nabídnout lepší sociální stát, jenž
bude podporovat vzdělání obyvatel, lepší přístupnost na střední a zvláště pak
vysoké školy, rovnocennou zdravotní péči pro všechny, snižování daní, zlepšení
důchodové politiky v zemi a také Evropskou unii.
Strany rovněž kandidovaly do evropských voleb se svým
programem. PS měla program Dejme

nový

směr

Evropě

vlastním

a strana

ČSSD

s programem Za silnou a sjednocenou Evropu. Francouzský program se zaměřoval
především na Evropu

pro občany, která bude sociální a demokratičtější. Oproti

tomu program ČSSD se jasně hlásí již od začátku dokumentu к myšlence Evropské
unie. Cílem je sjednocená Evropa, proto i česká strana nabádá к co nejrychlejší
ratifikaci Lisabonské smlouvy. Strana ČSSD dále podporuje posilování evropské
integrace, která povede к politické, sociální i kulturní sounáležitosti národů. 91
Oproti tomu se PS nijak přímo výrazně nehlásí k Lisabonské smlouvě. 92
Společná programatika PES vychází ze základních socialistických myšlenek,
zejména co se týká sociální spravedlnosti, rovnosti příležitostí, demokracie,
solidarity, prosperity a ochrany lidských práv. Ohledně evropské integrace se
89
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http://www.cssd.cz/nas-program/volebni-program/volebni-program-8-2.html (23.6.2009)
http://www.ps-metz.org/presidentielle2007/programme_elections_legislatives.pdf (23.6.2009)
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seskupení snaží o hlubší provázanost jednotlivých členských zemí. PES bylo taktéž
jedním z iniciátorů vytvoření evropské ústavy, kteří si kladli za cíl „přiblížit Evropu
občanům a více je zapojit do rozhodování o evropské integraci. EU by měla posílit
spolupráci v oblasti bezpečnosti, justice, tajných služeb a policie. Unie by rovněž
měla společně řešit problematiku přistěhovalectví

a jednotit proto plně azylovou a

vízovou politiku" (Fiala, Mareš, Sokol 2007: 83).
Ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2009 se strana ČSSD a PS
prezentovala pod sjednoceným programem PES, který nesl název Lidé na prvním
místě: Nový směr pro Evropu neboli Citoyens d'abord:

Un nouveau sens pour

l'Europe. Jeho prohlášení se zavazuje „1. Znovu nastartovat ekonomiku a zabránit
novým finančním

krizím; 2. Budovat novou sociální Evropu, jednající

s lidmi

spravedlněji; 3. Přetvořit Evropu ve vedoucí světovou mocnost v boji proti klimatu;
4. Podporovat

rovnoprávnost

pohlaví v Evropě; 5. Připravit efektivní

migrační

politiku a 6. Zvýraznit úlohu Evropy jako partnera pro mír, bezpečnost a rozvoj,"93
ČSSD v současné době vyzvala občany České republiky к tvorbě nového
volebního programu, který má pomoci straně vyhrát předčasné legislativní volby na
podzim roku 2009. Jednotlivé body svého programu ustanovila do tzv. Oranžových
knih, v nichž strana reaguje na stávající situaci a popisuje postup, kterými by chtěla
dosáhnout cílů v určitých oblastech. 94 Oproti tomu se PS zatím připravuje na
nadcházející legislativní volby jen v rámci strany. Prozatím nepřiblížila nic
z nového volebního programu, který chystá pro volby v roce 2012. Dle názorů PS
lze však očekávat vymezení se vůči politice současného prezidenta N. Sarkozyho.
To, zda se strana zřetelně vysloví pro následnou hlubší integraci v rámci EU, není
jisté, neboť ratifikace Lisabonské smlouvy by měla být již ukončena po
nadcházejícím referendu v Irsku, na které čekají ostatní země. Dále smlouva nebyla
prozatím ratifikována ani v Německu a v Polsku. Prezident V. Klaus se proto
rozhodl, že se bude řídit referendem, smlouvu tedy svým podpisem prozatím
nepotvrdil. 95
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http://elections2009.pes.org/files/ul/Manifest_PES_preklad_Czeck.pdf (23.6.2009)
http://www.cssd.cz/dokumenty/oranzove-knihy/ (23.6.2009)
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Závěr
Komparace socialistických stran ČSSD a PS v kontextu stranického systému
České republiky a Francie prokázal, že se jedná o politické aktéry, kteří mají
v posledních letech zásadní vliv na utváření politiky jednotlivých zemí, ačkoli se
jedná o strany nacházející se v opozici.
Svou bakalářskou práci jsem rozdělila do dvou částí. V první části jsem se
věnovala teoretickému pojetí stranických systémů a následně politickým stranám
jako důležitým politickým aktérům, kteří zásadním způsobem ovlivňují vládu
a politiku své země i politiku zahraniční. Druhá část je již prací praktickou, jež
samostatně pojednává o socialistických stranách České republiky a Francie. To
znamená, že se věnuje charakteristice a vývoji socialistických stran jednotlivých
zemí. Největším přínosem práce, z mého hlediska, je poslední kapitola, jež se
věnuje komparaci praktických částí. Jedná se o shrnutí celkového náhledu od roku
1989 к současnému dění. Komparace je především zaměřena na programatiku
daných stran.
Programatiku Parti socialist nebylo možné podrobněji zpracovat oproti
České

sociální

demokratické

straně.

K tomu

došlo

především

z důvodu

nezveřejňování původních programů strany. Proto jsem s PS navázala kontakt,
abych získala oficiální materiály a informace o její programatice. Avšak po určitém
čase korespondence mezi mnou a stranou jsem se programů nedočkala., a to i přes
skutečnost, že jí mnou zvolené téma zaujalo. PS se odkázala na vlastní program
a manifest к volbám do ЕР. V práci jsou proto použity jen dostupné materiály, které
většinou nepochází přímo od strany. Komparace je zaměřena především na poslední
ucelený legislativní program a program pro volby do EP 2009.
Přínosem práce je rovněž samotná aktuálnost tématu. Jako příklad lze zmínit
pád vlády v České republice, kdy byla M. Topolánkovi vyslovena nedůvěra vlády,
nebo opětovný vstup Francie do NATO, jenž byl doprovázen rozpory uvnitř státu.
V neposlední řadě to mohou být volby do Evropského parlamentu, které proběhly
v červnu tohoto roku. Volby přinesly plno rozhovorů o politické scéně jednotlivých
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zemí, neboť v převážné většině všech členských zemí vyhrály volební klání
pravicové strany.
Jak již bylo v úvodu naznačeno, práce může sloužit i v rámci výuky.
Teoretická část ukazuje základní typologie a charakteristiky politických stran, které
mohou být využity v hodinách společenských věd či politologie. Samotná praktická
část může navíc představovat pomůcku při výuce českých i francouzských reálií pro
studenty. Aktuálnost tématu může být jednotlivě rozšiřována během výuky,
například ve formě referátů. Problematika by mohla pomoci studentům pochopit
aktuální politické dění a v případě francouzského stranického systému by navíc
mohla žáky seznámit s francouzskými prameny.
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Tabulka č. 1 - Seznam použitých českých politických stran

ČESKÉ POLITICKÉ STRANY
ZKRATKA
STRANY
ČSSD

ČESKÝ NÁZEV STRANY
Česká strana sociálně demokratická

ČSL

Česká strana lidová

ČSS

Česká strana socialistická

KDS

Křesťanskodemokratická strana

KDU-ČSL

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

KSČ

Komunistická strana Československa

KSČM

Komunistická strana Čech a Moravy

ODA

Občanská demokratická aliance

ODS

Občanská demokratická strana

OF

Občanské fórum

OH

Občanské hnutí

SPR-RSČ

Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa

SZ

Strana zelených

US

Unie svobody
(Zdroj: zpracováno autorem)
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Tabulka č. 2 - Seznam použitých francouzských politických stran

FRANCOUZSKÉ STRANY
ZKRATKA
STRANY

FRANCOUZSKÝ NÁZEV STRANY

ČESKÝ NÁZEV STRANY

DL

Démocratie Libérale

Liberální demokracie

FD

Force démocrate

Demokratická síla

FN

Front National

Národní fronta

GM

Gauche Moderne

Moderní levice

Mouvement des Citoyens

Hnutí občanů

Mouvement Démocrate

Demokratické hnutí

Nouveau Centre

Nový střed
Francouzská komunistická
strana

MDC
MoDem
NC
PCF

Parti Communiste Français

PRG

Parti Radical de Gauche

Radikální strana levice

Parti Socialiste

Socialistická strana

RPR

Rassemblement pour la République

UDF

Union pour la Démocratie Française

Sdružení pro republiku
Svaz pro francouzskou
demokracii

UMP

Union pour la majorité Présidentielle/Union
pour un Mouvement Populaire

Svaz pro demokratickou většinu/
Svaz pro lidové hnutí

UNR

Union pour une nouvelle république

Svaz pro novou republiku

Les Vertes

Zelení

PS

V

(Zdroj: zpracováno autorem)
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Anotace
Bakalářská práce se snaží o komparaci socialistických stran ČSSD a PS
v kontextu stranického systému České a V. Francouzské republiky. Na strany je
nahlíženo z pozice momentů, kdy docházelo ke střídání levice a pravice u moci, což
mělo vliv na vývoj politiky. Práce zahrnuje teoretickou část, kde jsou uvedeny
základní typologie a definice problematiky, a analýzu posledních přibližně 20 let
vývoje socialistických stran v přímé souvislosti se stranickým systémem. V České
republice se jedná o období utváření demokratického prostředí po listopadu 1989.
Ve Francouzské republice jde o vznik 5. Republiky se zaměřením se na dobu pro
roce 1989. Ukazuje změny koaličních partnerů a jednotlivé změny samotných
aktérů. Hlavní pozornost se zaměřovala na programatiku socialistických stran.

Annotation
The aim of the bachelor thesis is to compare two socialist political parties ČSSD
and PS in the Czech Republic and in 5th French Republic in the context of the
party's system. Discussing these parties mainly in periods of changing the lefts and
the rights in power, the thesis observes the influence of these changes on the
development of policy. It includes the theoretical part, introducing basic typologies
and definitions of the issue, and the analysis of the development of socialist political
parties during approximately last twenty years in context of the party's system. In
the Czech Republic, the period is situated after November 1989 and it is associated
with the formation of democracy in this country. In French Republic, the period is
describing the origin of 5th Republic focusing on the era after 1989. It shows
changes of coalition partners and individual changes of main actors. The main
target of the thesis focuses on the programatics of socialist political parties.
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