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Úvod 

Již za dob studií na gymnáziu jsem se začala zajímat o dění ve společnosti, 

proto jsem šla také později studovat obor Základy společenských věd. V rámci 

tohoto oboru jsem se setkala i s politologií, která mě velmi zaujala. Politologie se 

zabývá mimo jiné také politickými stranami, jejich vznikem, velikostí, pozicí nebo 

jejich systémem. Jednou z politických stran, která hraje na naší politické scéně 

významnou roli, je i KDU - ČSL, o které bude tato práce pojednávat. 

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová byla pro mě 

zajímavá z několika důvodů. Je to strana, která se odkazuje ke křesťanským 

ideálům a i dalšími aspekty se liší od jiných subjektů na české politické scéně. Je to 

strana s bohatou historií a tradicí, strana, jejíž existence nebyla přerušena ani 

po roce 1948 a řadí se tak k nejstarším stranám na české politické scéně. Novodobý 

polistopadový vývoj zakládá ale strana na hodnotách ČSL za I. republiky. 

Tato strana si prošla velmi interesantním vývojem, nabídla také řadu 

výrazných osobností. V polistopadové éře je některými autory či novináři často 

nazývána ,jazýčkem na vahách." Příčina tohoto úsudku se jeví ve schopnosti strany 

účastnit se různobarevných vlád, jistě však s výjimkou spolupráce s komunisty. Je 

vnímána jako strana středová, dokáže tak vládnout jak s levicovou (u nás ČSSD), 

tak i pravicovou stranou (ODS). 

Stranu KDU - ČSL sleduji dlouhodoběji. Jedním z prvních setkání se s touto 

stranou byla krátká seminární práce na gymnáziu, která se týkala Jana Šrámka, 

významné osobnosti ČSL, který se vzdělával a připravoval na kněžské povolání 

na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, které jsem absolvovala. 

Jak jsem v předchozím odstavci prozradila, pocházím ze střední Moravy, 

kde má KDU - ČSL dodnes silnou pozici a dosahuje zde stále slušných výsledků 

především ve volbách komunálních a krajských, voliči ji však zachovávají přízeň 

také ve volbách do PS nebo Senátu Parlamentu ČR. O KDU - ČSL je tak v našem 

regionu slyšet a i členská základna této strany je zde široká. 

I vývoj strany v posledních letech se zapsal některými svými body 

do povědomí české veřejnosti a tedy i mého. Od roku 1998, kdy umírá hlavní 

představitel strany 90. let Josef Lux, se strana potýká s vnitrostranickou 
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rozpolceností a stále hledá tak výraznou osobnost do svého čela, jakou byl J. Lux. 

To dokládají i rychle se střídající předsedové strany. 

Poslední léta se o KDU - ČSL mluvilo také v souvislosti s některými 

aférami. Tou nejvýraznější byla bezpochyby ta okolo bývalého předsedy strany 

Jiřího Čunka, která zdá se ovlivnila i stranické preference a dnešní pozici strany. 

Nejnověji se o straně hovoří v souvislosti s odchodem některých jejich výrazných 

osobností, ale i prostých členů z místních organizací, kteří přecházejí do nově 

vzniklého subjektu TOP 09. 

Cíl práce 

Tato práce si klade za cíl charakterizovat KDU - ČSL, zaznamenat 

a porovnat její jednotlivé vývojové kroky ve stranickém systému po roce 1989 až 

do současnosti na pozadí stručně zmíněného vzniku a vývoje této strany před rokem 

1989. Dále se pokusí analyzovat další související aspekty, jako je organizační 

struktura, členská základna či osobnosti strany. Zvláštní důraz bude kladen 

na utváření programu strany po roce 1989, práce sleduje nejen vznik a vývoj 

programových cílů strany, ale také se pokusí porovnat vývoj některých typických 

programových bodů strany. 

Postup práce 

K dané předkládané práci byly jako zdroje použity nejen ty knižní, ale také 

některé internetové, například většina programových prohlášení je dostupných 

na webové stránce KDU - ČSL. Práce je podložena i některými soudobými studiemi 

či články. Zároveň se opírá o poznatky z několika návštěv Archivu strany v Praze. 

Začátek práce je věnován teorii politických stran. V rámci této kapitoly se 

práce bude zabývat politickou stranou jako pojmem, bude se hledat její definice. 

Poté následují podkapitoly, které zmiňují funkci, velikost nebo typologii politických 

stran. Kapitola pak bude ukončena popisem systémů politických stran a různých 

způsobů financování stran. 

Druhá kapitola se zabývá charakteristikou křesťanských stran, snaží se 

zkoumat typické prvky takovéhoto typu politických stran. V této souvislosti jsou 

zmíněny i typologie křesťanských stran a jejich pozice v různých stranických 

systémech. Závěr této kapitoly se věnuje Evropské lidové straně, která sjednocuje 

křesťanské strany jednotlivých států Evropské unie. Je zde nastíněn mimo jiné 
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vznik a stručný vývoj či program této evropské strany. V prvních dvou kapitolách je 

u některých témat zmíněna také situace ve Spolkové republice Německo, která mě 

vždy zajímala (můj druhý obor je němčina). Zvláště pak u Evropské lidové strany 

nešlo nezaznamenat vliv CDU - CSU v této jednotné evropské straně. 

Práce poté pokračuje již samotným vytyčeným tématem, tedy KDU - ČSL. 

Nejprve je popsán vznik strany lidové a její vývoj do roku 1989. Pak se práce 

zabývá dobou po "sametové" revoluci - obnovou strany a jejích struktur v roce 

1989 a 1990 a dále vývojem strany až do současné doby. Tato historie strany po 

roce 1989 je zachycena na pozadí českého stranického vývoje. 

V další kapitole je pak analyzován vznik a utváření programu strany 

po roce 1989 a jeho vývoj až do dnešních dnů a také jsou porovnány některé 

programové body pro tuto stranu charakteristické. 

Poslední kapitola se věnuje struktuře strany, kterou má KDU - ČSL 

podrobně propracovanou. V rámci této kapitoly je popsán a analyzován také stručný 

vývoj a stav členské a voličské základny strany. Jako podkapitola je sem zařazena i 

ta zabývající se výraznými a zároveň vlivnými osobnostmi strany lidové. 

K podrobnějšímu srovnání je k nahlédnutí seznam použité literatury a jiných 

pramenů v závěru práce. 
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1. Teorie politických stran 

1.1 Politická strana 

Politické strany JSOU subjekty politického pluralismu. V pluralismu se 

o politickou moc dělí více institucí, z nichž žádná nemá svrchovanou moc. 

K subjektům pluralismu se řadí politické strany, zájmové skupiny, politická hnutí, 

odbory, církve, organizace, spolky, národností menšiny či různé etnické skupiny. -1 

Jak se dá politická strana charakterizovat? Odpověď není jednoduchá. 

Jednotliví autoři přichází s různými pohledy na tento pojem. 

1.1.1 Definice politické strany 

Giovanni Sartori ve své práci Strany a stranické systémy politickou stranu 

popisuje jako ,jakoukoliv politickou skupinu identifikovanou pomocí oficiálního 

názvu, která se představuje ve volbách a je schopna umístit své kandidáty 

prostřednictvím voleb (svobodných nebo ne) do veřejných úřadů." (Sartori, 2005, 

s. 72) Definice politické strany tohoto autora je jedna z nejčastěji citovaných vůbec. 

Důvodem se zdá být obecný charakter této definice. 

Jiní autoři více rozpracovávají definici politické strany a snaží se zahrnout 

další charakteristické znaky. Často disponují pojmem moc. Tak je tomu například u 

definice, která je uvedená v knize M. Nováka Systémy politických stran, kde 

popisuje politickou stranu jako "trvalou organizaci, uspořádanou od celostátní až 

k místní úrovni, která se ve jménu určitého ideologického programu (projektu) snaží 

sama nebo v rámci koalice dobýt a vykonávat moc, a za tím účelem vyhledává 

lidovou podporu. "(Novák, 1997, s. 23) 

V. Klokočka ve své publikaci Ústavní systémy evropských států podmiňuje 

pojem politické strany několika kritérii: 

politická strana je sdružením občanů, jejichž počet musí přesáhnout 

určitou hranici, aby strana byla brána dostatečně vážně 

politická strana musí usilovat o vliv na tvorbu politické vůle v rámci 

státní politiky, tedy neomezuje se jen na oblast politiky komunální 
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politická strana dává jasně najevo svou vůli docílit účasti v politické 

reprezentaci - cílem strany tak není jen získání vlivu, nýbrž přímo 

mandátu v parlamentu a vládě 

politická strana musí být samostatnou organizací s vlastní strukturou, 

která je dostatečně pevná a stabilní 

politická strana musí jako celek vystupovat na veřejnosti, a to pod 

vlastním jménem - tím dochází k uznání statutu strany, 

politické strany mají vzhledem k ústavnímu postavení a funkci jisté 

přednosti 

Jak autor také uvádí, dalším kritériem politické strany, a to přímo tím 

nejobecnějším, je snaha získat prostřednictvím voleb podíl na politické tvorbě ve 

státě a tím aktivně ovlivňovat státní politiku. (Klokočka, 2006, s. 300 - 301) 

Někteří další autoři podávají konkrétnější podmínky pro to, aby mohla být 

nějaká skupina považována za politickou stranu. Zmíněni můžou být například 

J. L. Palombara a M. Weiner, kteří kladou mezi tyto podmínky organizační 

kontinuitu, organizační sítě (propojení místní, regionální a celostátní roviny), 

vědomou snahu vůdců nejen ovlivňovat výkon moci, ale získat a uchovat politické 

rozhodování a dále úsilí takové organizace získávat voliče a obecně lidovou 

podporu. (Dvořáková, Kunc, 1999, s. 152) 

Je zřejmé, že definovat politickou stranu je obtížné a pohledy jednotlivých 

autorů se různÍ. Někteří se pokouší vytvářet vlastní definice politické strany, jiní se 

této myšlenky zcela vzdávají, jak se s tím setkáváme například u P. Fialy a 

M. Strmisky v jejich práci Teorie politických stran. (Fiala, Strmiska, 1998, s.39-45) 

1.1.2 Politické strany v českém zákonodárství 

Nejvyšší zákon českého práva, Ústava ČR, hovoří o politických stranách 

ve svém článku 5 a to tehdy, když se zmiňuje o politickém systému, který má být 

,.založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran 

respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek 

k prosazování svých zájmů." (Ústava ČR) Ústava ČR mluví tedy o možnostech 

a principech vzniku politických stran a také o nutnosti respektovat demokratické 

hodnoty společnosti i při zakládání strany. Podobně jako například v německém 
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Základním zákoně nenalezneme ani v české ústavě definici politické strany. 

Zkusíme tedy nahlédnout do zákona o politických stranách. 

Zákon 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a politických 

hnutích 1 pojednává šířeji o politických stranách. Dozvíme se například, že členem 

politické strany se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let. Samotná politická 

strana je považována za osobu právnickou. Dále je řečeno, že nikdo nesmí být ke 

členství ve straně nucen a také že vyvíjet činnost nemohou strany, které jakýmkoliv 

způsobem ve svém programu či svým působením porušují demokratické principy. 

Po úvodních ustanoveních následují kapitoly pojednávající o vzniku strany, 

návrhu na registraci strany a také o zániku či zrušení politické strany. Definici 

strany jako takovou však v celém zákoně nenajdeme. V. Šimíček se však na základě 

těchto i výše zmíněných právních úprav pokouší charakterizovat politické strany 

jako ,,privilegovaná a trvalá sdružení občanů, která mají právní subjektivitu, 

podléhají registraci, jsou oddělena od státu, ve své organizaci a činnosti se řídí 

demokratickými principy a navzájem mezi sebou svobodně soutěží na základě 

principu rovnosti." (Šimíček, 1999, s. 189) 

Například v sousedním Německu se o politických stranách zmiňuje 

již Základní zákon SRN2, který říká: "Strany spolupůsobí při tvorbě politické vůle 

lidu. Jejich zakládání je svobodné. Jejich vnitřní uspořádání musí odpovídat 

demokratickým zásadám." (článek 21, Základní Zákon SRN)3 

V Základním zákoně je tak popsána funkce a uspořádání politických stran, 

legitimní definici politické strany však najdeme až v §2 německého zákona o 

politických stranách4, kde se píše, že "Strany jsou sdružení občanů, které trvale a 

nebo na delší dobu chtějí mít v oblasti Spolku či země vliv na tvorbu politické vůle a 

chtějí se podílet na zastoupení lidu v Německém spolkovém sněmu nebo zemském 

sněmu, a to když svým celkovým uspořádáním skutečných poměrů, zejména 

I Tento zákon byl několikrát novelizován, přičemž poslední změna, uvedená v 22712009 Sb. nabude 
účinnosti až od 1. 7. 2010. Celý zákon viz zmíněná Sbírka zákonů. 
2 Ústava Spolkové republiky Německo se nazývá Základní zákon. Tento byl přijat 8. května 1949. 
Po znovusjednocení Německa (1990) je platný pro celou SRN (tedy i pro bývalou NDR). 
3 přeloženo autorkou; přesné znění v originále: "Die Parteien wirken bei der politischen 
Willensbildung des Volkes mit. Jhre Griindung ist ftei. Jhre innere Ordnung muB demokratischen 
Grundsiitzen entsprechen." 
4 V originálním znění: Gesetz uber die politischen Parteien (Parteiengesetz). Zákon byl přijat v lednu 
1994, naposledy upravován byl v září 2009. 
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rozsahem a pevností své organizace, počtem svých členů a svým vystupováním na 

veřejnosti poskytují dostatečnou záruku vážnosti těchto cí/ů."s 

Dále zákon stanovuje, že členy politické strany mohou být jen fyzické osoby 

a také říká, že: ,,politická sdružení nejsou stranami, pokud I) jsou jejich členové 

nebo členové představenstva ve své většině cizinci a za 2) pokud se jejich sídlo či 

vedení nachází mimo oblast platnosti tohoto zákona.,,6 Je zřejmé, že tento zákon 

nedefinuje politickou stranu v obecně platném znění, nýbrž svou definici vztahuje 

ke konkrétním specifikům právního řádu Spolkové republiky Německo. Ovšem na 

rozdíl od zákona o politických stranách, který je platný v ČR, německý zákon 

alespoň pojem politická strana definuje. 

1.2 Funkce politických stran 

Bylo již mnoho těch, kteří se snažili vymezit jednotlivé funkce politických 

stran. Také funkcí, které byly pojmenovány, bylo hodně. Výstižný příklad uvádí 

P. Fiala a M. Strmiska ve své práci Teorie politických stran, kdy se vrací do 80. let 

a připomínají výzkum A. Wiesendhala, který se pokusil na základě zkoumání asi 

třiceti politologických prací sestavit katalog často jmenovaných funkcí politických 

stran, přičemž dospěl až k číslu osmnáct. Na prvních místech se umístily funkce: 

výběr a rekrutování politické elity 

utváření vůle, programu a formulování cílů 

vytváření mínění, informace a komunikace 

soutěž o hlasy, účast ve volbách a volební boj 

Jak autoři v této své práci (Fiala, Strmiska, 1998, s. 67) hodnotí, není 

takovýto katalog použitelný, především pro svou přílišnou obsažnost. 

Již zmínění autoři se dále odkazují na snahu uznávaného německého 

politologa Klause von Beymeho, který se pokusil do funkčního katalogu zavést řád, 

5 Přeloženo autorkou. Přesné znění citace: "Parteien sind Vereinigungen von Biirgem, die dauemd 
oder fiir llingere Zeit fiir den Bereich des Bundes oder eines Landes auf die politische 
Willensbildung Einflu6 nehmen und an der Vertretung des Volkes im Deutschen Bundestag oder 
einem Landtag mitwirken wollen, wenn sie nach dem Gesamtbild der tatsiichlichen Verhiiltnisse, 
insbesondere nach Umfang und Festigkeit ihrer Organisation, nach der Zahl ihrer Mitglieder und 
nach ihrem Hervortreten in der Offentlichkeit eine ausreichende Gewiihr tur die Emsthaftigkeit 
dieser Zielsetzung bieten." (viz: http://www.gesetze-im-intemet.de/partgl_2.html. 22. 9. 2009) 
6 Přeloženo autorkou. Přesné znění citace: "Politische Vereinigungen sind nicht Parteien, wenn I) 
ihre Mitglieder oder die Mitglieder ihres Vorstandes in der Mehrheit Ausliinder sind oder 2) ihr Sitz 
oder ihre Geschiiftsleitung sich au6erhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes befindet. 
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zjednodušit a zpřehlednit jej. K. von Beyme se rozhodl zúžit výčet funkcí 

politických stran na čtyři základní, a to: 

funkce vymezení cíle (ideologie a pragmatika) 

funkce artikulace a agregace společenských zájmů 

funkce mobilizace a socializace občanů v systému, zvláště při volbách 

funkce rekrutování elit a funkce vytváření vlády 

Tento Beymův přístup se zdá být podobný klasickému funkcionalistickému 

přístupu, on sám se ale distancuje od dogmaticky funkcionalistického přístupu, 

"který má tendenci separovat funkce od institucí a teprve zpětně na základě 

funkcionální analýzy tyto instituce" objevovat." (Fiala, Stnniska, 1998, s. 70) 

Funkcionalisté mezi hlavní funkce politických stran řadí především tyto: 

rekrutování, výběr a střídání řídících pracovníků 

strukturování veřejného mnění, vytváření politických programů 

integraci sociálních skupin 

kontrolu, koordinaci a stabilizaci vládních orgánů 

Tyto funkce však lze uskutečňovat, jak jsou připomínána slova Davida 

E. Aptera (Novák, 1997, s. 42), pouze v pluralitních systémech. D. Apter 

upozorňuje, že v totalitním systému má strana pouze dvojí funkci - jednak utváří 

skupinovou solidaritu a dále také zajišťuje "vedoucí úlohu." 

Jak je vidět, pohled na politické strany a jejich funkce se u jednotlivých 

autorů může značně lišit, nebo naopak velmi podobat. Funkce stran se můžou měnit 

v rámci časových, geografických či různých jiných podmínek. 

Jak ale konstatují Fiala a Strmiska, žádná velká změna, co se týče funkcí 

politických stran, v průběhu poslední doby nenastala. Základní funkce stran byly 

v podstatě zachovány, "i když došlo k posunům v závažnosti jednotlivých funkcí 

a některé nabyly na důležitosti, zatímco jiné svůj význam poněkud ztratily." (Fiala, 

Stnniska, 1998, s. 71) Tuto domněnku potvrdil i K. von Beyme, když konstatoval, 

že funkce politických stran zůstávají stále stejné, jen v mírně pozměněné podobě 

v závislosti na změnách politických systémů a stran v posledních desetiletích. 
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1.3 Velikost politických stran 

To jak je strana velká, hraje mnohdy velkou, ne - li přímo podstatnou roli. 

Ovšem jaká strana je vlastně velká? Podle velikosti své členské základny či počtu 

voličů? Dle obvyklého dělení se rozlišují strany velké, střední a malé. 

Jak popisuje M. Novák, "klasifikace založené na velikosti jsou jen přibližné; 

smysl mají potud, pokud rozdíly ve velikosti jsou rozdíly v podstatě." (Novák, 1997, 

s. 141) V návaznosti na toto kritérium pak Novák rozlišuje strany s takzvaným 

většinovým posláním, velké neboli silné strany a malé neboli drobné strany. 

Strany s většinovým posláním jsou takové, které mohou a také dosáhnou 

většiny v parlamentu, což v mnohostranných režimech je téměř nerealizovatelné. 

Takové druhy stran jsou schopny samy vykonávat vládní odpovědnost, budou více 

dbát na realizovatelnost svého politického programu než na planý populismus. 

Velké strany dosahují většiny jen málokdy, a pokud se u moci drží, tak jen 

za podpory jiných stran. Často vládnou v koalicích, jelikož na samovládu nemají 

dostatek sil a mandátu, avšak v dané koalici mají největší slovo a dokážou pak 

prosadit nejvíce ze svého programu. 

Někdy lze mezi velkou a malou stranu vložit ještě "mezikategorii" středních 

stran. Tyto by těžko mohly vytvořit samy menšinovou vládu podporovanou jinými 

stranami, pokud jsou v koalici, mohou si nárokovat maximálně jedno, dvě důležitá 

ministerstva, jsou - li v opozici, musí se orientovat na nějakou velkou stranu či 

udržovat takzvanou opozici rozdělenou. 

Mnohdy velkou roli však hrají strany malé. Ty politolog Duverger rozdělil 

na strany osobností a strany stálých menšin. Strany osobností jsou často pohyblivé 

s malou stranickou kázní. Strany stálých menšin můžou být strany menšin 

národnostních, náboženských, politických a podobně. Tyto strany velmi často 

zasedají v opozici, ale na druhou stranu, jelikož se pohybují uprostřed politického 

pole, poskytují jakousi jistotu jak vládním stranám levicovým, tak i pravicovým. 

1.4 Typologie politických stran 

Otázka typologie politických stran je velmi složitá. Existuje totiž řada 

různých aspektů, podle kterých můžeme jednotlivé typy stran rozlišovat. Obecnou 

typologii pravděpodobně sestavit nejde, vždy bude determinována určitými faktory. 
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P. Fiala a M. Stnniska ve své práci Teorie politických stran upozorňují že 

existují dva možné modely typologie politických stran, je to jednak vývojová 

typologie a dále pak typologie vycházející z ideově programatického hlediska, 

přičemž výsledkem této je rozčlenění politických stran na ideologické rodiny. 

(Fiala, Stnniska, 1998, s. 85 - 86) Co se týče vývojové typologie, vymezují se dnes 

čtyři základní vývojové typy politických stran, a to: 

elitní strany, které existovaly zvláště v 19. století 

masové strany, zřetelné zvláště mezi lety 1880 - 1960 

všelidové strany, datující se od roku 1954 

kartelové strany, které se vytvářejí od roku 1970 

Je zřejmé, že tato typologie je úzce závislá na vývoji v čase. Jednotlivé typy 

stran jsou příznačné pro určité časové úseky, i když se mohou navzájem protínat. Je 

také evidentní, že takto postavená typologie nám neumožňuje rozdělovat aktuálně 

existující strany, proto se v dnešní době využívá spíše typologií, jež jako své 

kritérium pro rozdělení používají ideově - pragmatický profil strany. 

Respektovanou typologií politických stran z ideově - pragmatického 

hlediska je ta od významného německého politologa Klause von Beymeho. Beyme 

dospěl ve svém zkoumání k celkem devíti stranicko - politickým skupinám, a to: 

liberální a radikální strany 

konzervativní strany 

socialistické a sociálně demokratické strany 

křesťansko - demokratické strany 

komunistické strany 

rolnické strany 

regionální a etnické strany 

krajně (extrémně) pravicové strany 

ekologické strany 

Až na rolnické strany, které většinou splynuly s jinými stranami, lze toto 

dělení považovat stále za aktuální a aplikovatelné pro současné evropské 

stranickopolitické systémy. Jedním z hlavních kritérií pro provedení typologie je 

bezesporu program politických stran, který, jak si autoři všímají, je v posledních 

letech cílem mnoha výzkumů ze stran politologů. 
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1.5 Systémy politických stran 

Pokud v zemi není jen jedna politická strana, musí spolu jednotlivé politické 

strany vzájemně na "politickém kolbišti" koexistovat. Takových států je alespoň 

papírově na světě několik desítek. 

Systém stran ve státě však není jen o samotné existenci určitého počtu stran, 

ale musíme připočítat vzájemné vztahy těchto stran, tedy různé koalice, také 

například typy opozice, jaké v dané zemi jsou, a podle některých teorií zahrnuje 

systém i chování voličů. ,,Podle J. Blondela lze vzít v úvahu pět základních 

proměnných: počet stran, jejich poměrnou velikost, jejich ideologické 

charakteristiky, sociální povahu jejich klientely a charakteristiku jejich organizace 

a vedení." (Novák, 1997, s. 46) 

Faktory, které systémy stran ovlivňují, však nemusí být pouze obecně 

vytvořené, které byly již dříve zmíněny, nýbrž k nim řadíme i faktory jednotlivým 

zemím vlastní, jako mohou být dějiny země, národní tradice a zvyky, ale i 

náboženská specifika nebo přítomnost národnostních menšin a podobně. Vztahy 

mezi těmito všemi prvky vytváří systém stran. 

Systémy politických stran se podle těchto kritérií dělí do několika skupin -

systém jedné strany (kde se ještě vyděluje systém strany dominantní), dále systém 

dvou stran (takzvaný bipartismus) a systém více stran (multipartismus). Tuto 

typologii zavedl již na konci 19. století A. Lawrence Lowell, ta pak byla dále 

rozšiřována a rozpracovávána jinými autory. 

Tam, kde má politická strana v podstatě monopol v politické činnosti, 

vládne systém jedné politické strany. ,,Existuje jen jedna strana a jen jedna strana 

smí existovat." (Sartori, 2005, s. 224) Tento systém se nejčastěji nachází ve státech, 

kde vládne komunismus. Tak tomu bylo i u nás nebo ve Východním Německu 

v letech 1948 až 1989. 

Systém jedné strany však musí být odlišován od systému strany dominantní. 

Jak již název napovídá, systém dominantní strany vládne tam, kde je u moci několik 

let či desetiletí jedna a ta samá strana, což však neznamená, že by byla v politickém 

spektru pouze ona jediná. Ba naopak. V takové to zemi vládne pluralitní systém, jen 

ta jedna strana je natolik oblíbená, že se již dlouho drží u moci. Takovéhoto 

postavení dosáhla například Křesťanská demokracie v Itálii, jejíž moc ale po 

16 



dlouhých letech byla ukončena v 90. letech. Duvergerovým příkladem pak byli 

francouzští radikálové či skandinávské sociálně demokratické strany. 

Systém dvou stran - bipartismus je systémem v zemích, kde se u mocI 

střídají pouze dvě strany, i když to opět nevylučuje existenci dalších malých stran. 

M. Novák cituje charakteristiku systému dvou stran od M. Duvergera: "dvě strany 

si rozdělují poslanecká křesla; jedna z nich zajišťuje sama vládu, druhá se omezuje 

na svobodné vyjádření opozice; vláda je stejnorodá a silná, disponuje stabilní 

a soudržnou většinou." (Novák, 1997, s. 79) Typickým příkladem takového typu 

moci jsou USA a Velká Británie, kde je tento systém střídání dvou velkých stran 

zakotven v podstatě již několik století. 

Posledním typem systému politických stran je multipartismus neboli systém 

několika stran. V tomto systémovém typu se snaží u voleb dosáhnout úspěchu hned 

vždy několik stran. K moci se však dostane pouze určitý počet, tak jak tomu stanoví 

předpisy dané země. Jak Novák opět cituje Duvergera, "k utvoření vládního 

kabinetu je třeba koalice více stran, odlišných svým programem a svou klientelou." 

(Novák, 1997, s. 79) Jak připomíná jiný autor opět slova Duvergera, tento systém 

více stran vzniká dvěma způsoby, bud' rozkolem uvnitř jedné strany a tím 

vytvořením dvou stran a nebo přítomností několika vzájemně nezávislých 

názorových rozporů. 7 

Jestliže však multipartismus začne tvořit více jak pět stran, pak podle 

R. Davida začíná mít systém centrifugální neboli odstředivé tendence. ,,Příčinou 

těchto tendencí je fakt, že demokratické politické spektrum je příliš těsné tomu, aby 

se strany mohly profilovat, vzájemně odlišit. Spektrum se proto rozšiřuje k oběma 

extrémistickým pólům. Naopak je - li politických stran méně, zejména jsou - li jen 

dvě, mají tendence centripetální neboli dostředivé." (2000, s. 76) 

Významný politolog 2. poloviny 20. století Giovanni Sartori se nespokojuje 

pouze s kritériem počtu v rámci rozlišení systémů politických stran. Sartori vyčlenil 

podle počtu stran celkem sedm různých tříd - třídu jedné strany, třídu 

predominantní (převládající) strany, třídu dvou stran, třídu omezeného pluralismu, 

třídu extrémního pluralismu a třídu atomizovanou. 

7 Srov.: KLÍMA, M. Volby a politické strany v moderních demokraciích. S. 149. 
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Atomizovaná třída je taková, kde již počet stran je tak extrémně vysoký 

(třeba deset), že již v podstatě nehraje téměř žádnou roli. Pluralismus omezený 

znamená systémy přibližně tří až pěti stran (například Spolková republiky 

Německo), pluralismus extrémní pak šest až osm stran (Dánsko či Norsko). 

Dvoustranický systém je pak podle Sartoriho zdaleka nejznámější kategorie 

- je tomu tak proto, ,,že se jedná o relativně jednoduchý systém, protože země, které 

praktiku jí bipartismus, jsou důležité a protože reprezentují paradigmatický případ." 

(Sartori, 2005, s. 199). Mezi nejznámější zástupce patří tedy Velká Británie, USA, 

Austrálie či Kanada. 

Systém predominantní strany Sartori striktně odděluje od Duvergerova 

systému dominantní strany. Systém predominantní strany je podle Sartoriho 

systémem více než jedné strany, v němž nedochází ke střídání. Predominantní 

systém trvá potud, pokud ta vítězná strana stále získává podporu hlavní části voličů 

(tedy většiny). Z toho ovšem vyplývá, že tento systém může velice rychle ztratit 

svou existenci a velice snadno může být nahrazen systémem jiným. K tomuto 

systému jsou řazeny země jako Indie, Japonsko či Turecko. 

1.6 Financování politických stran 

Financování politických stran se v jednotlivých zemích liší a dané země si 

tuto problematiku upravují ve svých zákonech. To platí samozřejmě pouze u 

demokratických politických systémů, protože jen v nich je umožněna volná soutěž 

politických stran. 

Financování politických stran se řídí několika zásadami, které platí obecně, 

geograficky nebo časově nezávisle. Mezi takové zásady či principy můžeme podle 

J. Outlého zařadit tyto (Outlý, 2003, s. 47): 

princip rovnosti, kterým se míní stejná možnost přístupu politických 

stran k finančním zdrojům 

princip svobody, kterým se rozumí možnost různých politických stran 

získávat finance pomocí svých odlišných schopností (zásada rovnosti a 

svobody stojí sice navzájem v protikladu, ale musí být užívány současně, 

ve vzájemné rovnováze) 

princip veřejnosti, kterým je míněna nutnost průhlednosti financování 

politických stran 
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princip kontroly, který nám dává možnost ověřit si pravdivost údajů, 

které strany o své finanční stránce uvádějí 

princip vynutitelnosti, který pak souvisí s možností postihovat ty strany, 

které pravidla pro financování nedodržují 

Uplatňování zásad financování, které zde byly jmenovány, mají politickým 

stranám především napomáhat realizovat své cíle a funkce. Tyto zásady a cíle 

financování politických stran se pak uskutečňují dvěma hlavními způsoby. Politické 

strany totiž financují svoji činnost jednak ze státních příspěvků, jednak ze 

soukromých zdrojů. V některých zemích ale stále platí, že politické strany mají 

získávat finance pouze ze soukromých zdrojů, například v Holandsku. 

Ve většině evropských zemích se však uplatňují oba způsoby financování zároveň. 

Finanční podpora státem je chápána všude jako částečná výpomoc, nikoliv 

jako hlavní způsob financování. Stát poskytuje své prostředky stranám jednak 

přímo, jednak nepřímo. Přímé financování je založeno na principu rovnosti, tedy 

každá ze stran má stejné právo těchto prostředků dosáhnout. Přímé prostředky 

ze státní kasy se poskytují většinou těm stranám, které dosáhly určitého úspěchu 

ve volbách. Výše daných prostředků se však v jednotlivých zemích značně liší. 

Nepřímé způsoby financování politických stran ze strany státu mohou být 

různorodé. Například se může jednat o příspěvky na provoz poslaneckých kanceláří 

nebo bezplatné poskytnutí vysílacího času v médiích v době volební kampaně. 

Dále pak získávají politické strany prostředky ze soukromých zdrojů. Jedná 

se o nejrůznější formy sponzorských darů, členských příspěvků či příjmy 

z podnikatelské činnosti strany (v některých zemích mohou strany provozovat 

obchody nebo rozhlasové a televizní vysílání). M. Klíma připomíná také praxi 

uplatňovanou v některých zemích, kdy poslanci či ministři přispívají určitou 

částkou ze svého platu (někdy až 10 procenty). (Klíma, 2003, s. 31) 

Nepřímo mohou získat strany prostředky například díky příjmům z nadací 

nebo díky nefinančním darům, jako je třeba poskytování služeb či hmotných statků 

za výrazně nižší ceny, než je za normálních okolností běžné. 

Spolková republika Německo byla jednou z prvních zemí, která začala 

výrazněji politické strany dotovat. Státní financování při získávání prostředků tedy 

hraje velkou roli. Nárok stran na státní příspěvek vzniká při překročení 0,5 % 
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volebních hlasů do Spolkového sněmu a při získání 1 % hlasů při volbách 

do Zemského sněmu. Výše příspěvku se liší podle počtu hlasů: 0,83 eura za každý 

platný hlas do 4 miliónů hlasů a o 0,70 eura za platný hlas nad 4 milióny hlasů. 

Německé strany mají kromě příspěvku za hlasy ve volbách nárok i na dotaci 

odvozenou z příspěvků fyzických osob, ke kterým patří například členské příspěvky 

či dary. Celkový limit na státní příspěvek všem stranám dohromady nesmí překročit 

133 miliónů eur. A také platí, že celkový státní příspěvek straně nesmí být vyšší než 

vlastní zdroje strany. Politické strany zde přijímají i nepřímou státní podporu, a to 

například díky nadaci, kterou si každá strana může založit. A dále mají politické 

strany právo na vysílací čas ve dvou národních televizích při předvolební kampani.8 

Systém financování politických stran v České republice se systému v SRN 

velmi podobá. Většina příspěvků politické straně se odvíjí také od počtu 

přidělených hlasů ve volbách. Oproti SRN jsou v ČR zavedena přísnější kritéria pro 

možnost získání příspěvků ze státní kasy. 

Česká politická strana obdrží příspěvek 100 Kč za každý odevzdaný hlas až 

po získání minimálně 1,5 % z celkového počtu platných hlasů při volbách do PSP 

ČR. K získání příspěvku stálého na činnost politických stran je potřeba obdržet 

alespoň 3 % hlasů. Stálý příspěvek pak pro tyto strany činí ročně 6 miliónů korun, 

za každou desetinu procenta až do výše 5 % se roční zisk stran zvyšuje o 200 tisíc, 

přičemž maximum činí 10 miliónů korun pro stranu, která získá ve volbách 5 % 

hlasů. Obdrží-li strana a hnutí více než 5 % hlasů, příspěvek se nezvyšuje. 

Politické strany u nás mají také, jak připomínají jiní, nárok na každoroční 

příspěvek za poslanecký mandát, a to ve výši 900 tisíc korun, to samé platí u 

senátorských mandátů. Mandát krajského zastupitele pak politické straně přináší 

250 tisíc korun ročně. (Vodička, Cabada, 2007, s. 221) 

Jak vidíme, státní příspěvky tvoří velmi důležitý zdroj ve financování 

politických stran v České republice, ale není jediný. Mezi další patří dary příznivců 

strany, členské příspěvky a strana dále může vykazovat nějakou hospodářskou 

činnost, z které je možno také získat finanční prostředky. 

8 Data převzata z: DRAHORÁD, V., NĚMEC, J. Úprava financování politických stran a volebních 
kampaní ve vybraných státech Evropské unie. Dostupné na: http://www.psp.czlkps/pi/PRACE/pi-l-
187.pdf, 20. 9. 2009. 
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2. Charakteristika křesťanských stran 

Existence křesťanských stran je dnes brána jako samozřejmost. V některých 

zemích hrají tyto strany také významnou roli v politicko - stranickém systému. 

Někteří autoři zabývající se touto tématikou si kladou otázku, zda vůbec křesťan do 

politiky patří a co politice křesťan může nabídnout. J. Sokol se domnívá, že křesťan 

má hledat své místo v politice a že by se jí neměl vyhýbat. Za největší přednost 

věřícího člověka ve veřejném životě považuje ,jasné mínění nepodmíněného 

závazku či odpovědnosti za sebe, za druhé, za svět." (Sokol, 2005, s. 18) 

Co je vlastně křesťanského na křesťanských politických stranách? Co je 

odlišuje od jiných politických stran? Tuto otázku si klade například P. Fiala v knize 

Katolicismus a politika. Tento autor tvrdí, že bychom teoreticky měli předpokládat, 

že se křesťanská strana bude lišit v důsledném odmítání morálního liberalismu a že 

bude prosazovat zásady křesťanské etiky. Ovšem jak autor na příkladech ukazuje, 

nemusí tomu tak být vždy a připomíná dlouhodobou krizi křesťanských stran. 

Na závěr svých úvah podotýká, že "označení křesťanský dnes neznamená 

o mnoho více než přihlášení se k určité tradici." (Fiala, 1995, s. 225) Tato 

skutečnost ale nese jistá úskalí, a to jednak v možné ztrátě konzervativnějších 

voličů a jednak také skutečnost, že v okamžicích krize se voliči přiklánějí raději 

k vyhraněnějším politickým proudům. 

2.1 Typologie křesťanských stran 

V jedné z předchozích kapitol (1.5) byla uvedena typologie politických stran 

K. Beymeho, což je autor kolem tohoto tématu hojně citovaný. Tento uvádí celkem 

devět typů politických stran a jedním z nich je i křesťanská strana. 

Křesťanské strany se dále dají vnitřně diferencovat. Provést takovou 

diferenciaci je ovšem obtížné a jen málokdo je schopen takové rozlišení v rámci 

tohoto typu politických stran uskutečnit. Jedno z akceptovaných dělení 

křesťanských stran však existuje, provedl je Klaus von Beyme. 

Jak se dočteme v některých publikacích, například v knize Křesťanské 

alternativy v politice (Fiala, 1997, s. 76-77) nebo v knize Teorie politických stran 

(Fiala, Strmiska, 1998, s. 103-105), dospěl K. von Beyme na základě kombinace 

různých kritérií třídění k pěti odlišným typům křesťanských politických stran: 
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strany v původně homogenních katolických zemích (Rakousko a Belgie) 

- zde se alespoň dočasně stal katolicismus hlavní politickou silou 

křesťanské strany v konfesijně smíšených zemích (mezi tyto řadíme 

především Německo, dále pak Holandsko a Švýcarsko) 

zvláštní příklad politického katolicismu - Itálie na přelomu 19. a 

20. století, kde katolíci tvořili naprostou většinu obyvatelstva a přesto 

se tehdy cítili politicky utlačováni 

křesťansko - demokratické masové strany, které vznikaly až 

po II. světové válce a byly to strany, které byly charakteristické 

překonáním tradičního politického katolicismu (například německá CDU 

nebo italská Křesťanská demokracie) 

protestantské křesťanské strany, které se vyskytují zvláště 

ve skandinávských zemích, kde však nikdy nepatřily k dominantním 

politickým silám 

Tato typologie se však dnes jeví jako poněkud zastaralá. Hlavním důvodem 

je Beymovo členění z historického hlediska a především fakt, že "konfesijní situace, 

respektive stupeň sekularizace jednotlivých společností už dnes nepředstavují 

rozhodujícífaktory rozdělující křest'ansko - demokratické strany v různých zemích." 

(Fiala, Strmiska, 1998, s. 104) 

Dané problémy, se kterými se při pokusech o typologii křesťanských stran 

setkáváme, jsou způsobeny také řadou změn, které se s jednotlivými křesťanskými 

stranami v průběhu doby staly. Jedná se především o ztrátu významného postavení 

těchto stran v různých zemích, jako například v zemích Beneluxu.9 

Fiala se při svých zkoumáních možných příčin obtíží křesťanské demokracie 

odkazuje na dva teoretické koncepty. Prvním z nich je koncepce konfliktních linií 

(cleavages)10, formulována v 60. letech americkým sociologem S. M. Lipsetem 

a norským politologem S. Rokkanem. Tito navrhli čtyři dualistická štěpení, a to: 

vlastníci - pracující (funkční osa průmyslové revoluce) 

9 Srov: Fiala, P. Křesťanské alternativy v politice. S. 78 a dále Fiala, P. Strmiska, M. Teorie 
Pc0litických stran. S. 105. 
o Slovo cleavages překládají různí autoři různě - P. Fiala pojmenovává teorii "cleavages" jako teorii 

konfliktních linií, M. Novák překládá cleavages jako rozštěpení, M. Klíma zase jako sociálně 
politický rozpor. 
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venkov - město (teritoriální osa průmyslové revoluce) 

církev - stát (funkční osa národní revoluce) 

centrum - periferie (teritoriální osa národní revoluce). 

V knize Stranické systémy (Novák, 1997, s. 104) nalezneme kromě těchto 

čtyř linií také další návrhy jiných autorů na doplnění těchto konfliktních linií, jako 

například návrh páté: stát - občanská společnost v závislosti na zařazení 

komunistických stran do těchto linií. Ale nás zajímá konfliktní linie církev - stát, 

která do značné míry přispívala k formování křesťanských stran. 

Druhým teoretickým konceptem, který Fiala zmiňuje, je teorie o sloupové 

politické kultuře, která přispěla zvláště k pochopení ,,specifické pozice konfesijních 

katolických stran a jejich pozdější transformace v interkonfesijní křesťanské 

strany." (Fiala, 1997, s. 79) Tuto teorii formuloval na konci 50. let nizozemský 

historik Kruijt a později ji rozpracoval německý sociolog M. Rainer Lepsius. 

Teorie spočívá v tendenci označovanou jako "Versaulungsprozess"ll, tedy 

"vytváření několika oddělených světonázorově či nábožensky definovaných 

komplexů politických a sociálních organizací, které právě můžeme označit jako 

sociálně morální milieu." (Fiala, Strmiska, 1998, s. 106) Jak je citován autor této 

teorie J. P. Kruijt, "tábory katolíků, kalvinistů a socialistů, jež své stoupence nejen 

sdružují v politické straně, ale také v nejrůznějších zájmových organizacích, působí 

na ně skrz vlastní tisk a sdělovací prostředky a izolují je tak nejen od ostatních 

sloupů, ale také od občansko - liberální sekularizované kultury." (Fiala, 1995, 

s. 173) A právě tato tendence byla příčinou vzniku křesťanských politických stran 

v zemích, kde mělo silnou pozici náboženské a zároveň protináboženské štěpení. 

Jak dále autor vysvětluje (Fiala, 1997, s. 80-81), v zemích, kde se tento 

konfesijní konflikt nevyostřil, křesťanské strany nevznikly nebo se nebyly schopné 

v politice udržet. V takových zemích pak hrály roli jiné "c1eavages", než právě linie 

církev - stát. 

II Německé "Versiiulung" pochází od slova Siiule, což v překladu znamená sloup. Celé slovo 
"Versiiulungsprozess" můžeme tedy přeložit jako "proces utváření sloupů." 
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2.2 Pozice křesťanských stran ve stranických systémech 

Určit místo, které křesťanské strany ve stranicko politických systémech 

zaujímají, je velmi problematické. Tato pozice je totiž výsledkem vzájemného 

působení mnoha faktorů. Rozhodně neplatí, že by si strany pozici ve stranicko 

politickém spektru byly schopny ovlivňovat pouze svou aktivitou (většinou tou 

předvolební). 

Mnozí mají tendenci vnímat křesťanské strany jako konzervativní a jejich 

místo hledat spíše na pravé straně politického spektra. Ovšem platí, že křesťanské 

strany zaujímají ve stranicko politických systémech nejrůznější pozice od levého 

středu až po pravou část politického spektra. Při tomto zkoumání se vychází nejen 

z programových zásad strany, ale také ze sledování rétoriky a počínání jednotlivých 

představitelů a členů daných stran. 

Evropské křesťanské strany i přes svůj nepochybný konzervatizmus nejen 

v morálních otázkách nejsou a nebyly ve většině zemí pravicovými stranami. "To 

platí bez ohledu na skutečnost, že jedině v případě, kdy zaujímají významné 

postavení právě v pravé části politického spektra, mohou dnes počítat s udržením 

své politické pozice a mají šanci úspěšně čelit procesům spojovaným s takzvanou 

krizí křesťanských stran. Z teoretického hlediska optimální pozice, kterou dnes 

zaujímá německá CDU, je však spíše výjimkou." (Fiala, Strmiska, 1998, s. 108-109) 

Ovšem pouze podle německé CDU nelze soudit ostatní křesťanské politické strany 

v ostatních částech Evropy. 

Křesťanské strany západní Evropy se totiž po II. světové válce formovaly 

spíše jako strany středu, což se projevovalo v jejich programu i v pozici, jakou 

zastávaly. Do konce 60. let bylo toto postavení také docela výhodné - umožňovalo 

jasné vymezení jak oproti levici, tak i pravici. Na konci 60. let však musí 

křesťanské strany čelit řadě kritických momentů (krize těchto stran ve Francii či 

Itálii). Někteří autoři vyjadřují domněnku (Fiala, Strmiska, 1998, s. 109), že 

v politickém středu se křesťansko - demokratické strany mohou udržet jako 

podstatné do té doby, než mají voliči potřebu rozhodnout se mezi dvěma 

vyhraněnými alternativami. 

Asi největší výhodou středového postavení je významný koaliční potenciál, 

s kterým tyto strany mohou nakládat, ovšem to se děje často na úkor ztráty části 
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voličstva l2 . Dá se říct, že v podstatě pouze německým stranám CDU a CSU se 

podařilo vytvořit si silné postavení v pravé části politického spektra a neomezit se 

pouze na voliče středu, ale naopak zaměřit se na voliče konzervativně i liberálně 

orientované. Toto vše nesouvisí jen s programovým vymezením strany, ale také 

s řadou jiných faktorů, mezi jinými lze jmenovat zvláště aktuální stav stranicko -

politického systému nebo politickou kulturu dané země. 

Je tedy zřejmé, že křesťanská strany nemusí být vůbec stranami středu. 

Dokonce existují i takové, které lze zařadit spíše nalevo od politického středu, což 

vždy platilo zvláště o křest'anských stranách v Latinské Americe. 13 V Evropě jsou 

křesťanské strany tohoto zaměření spíše výjimkou, ale přesto se občas vyskytnou 

(například u nás v 90. letech Křesťansko sociální unie). V západoevropských 

zemích se k levicovému profilu dosud hlásí některé italské fonnace. 

Existuje tedy opravdu široká škála postojů, kterou v různých politických 

systémech křesťanské strany zujímají. A s širokou paletou postojů také souvisí 

různé možnosti pozic jednotlivých křesťanských stran ve stranicko - politických 

systémech jednotlivých zemí. 

2.3 Evropská lidová strana 

V předchozí kapitole bylo psáno o různosti názorů a pozic jednotlivých 

evropských křesťanských stran. Tato různorodost se však dokázala překonat na poli 

Evropského parlamentu, kde došlo ke spojení křesťanských a některých 

konzervativních stran do jednotné strany s názvem Evropská lidová strana 

(mezinárodní anglický název: European People's Party - EPP). Na druhou stranu se 

tímto spojením ukázala také řada rozdílů v názorech a postojích jednotlivých 

národních stran, v této Evropské lidové straně spojených. 

Evropská lidová strana vznikla původně jako spojující subjekt evropských 

křesťanskodemokratických stran, ovšem postupně se k ní začaly připojovat i 

konzervativní a jiné spřízněné strany. 

12 Fiala se Strmiskou to dokládají na několika příkladech - například tyto procesy ztráty voličstva 
nastaly ve Francii na sklonku 50. let, v Itálii na začátku 90. let nebo v Rakousku od poloviny 80. let. 
13 Jak se například uvádí ve Slovníku politického myšlení (Scruton, 1999, s. 62), křesťanští 
demokraté mají v Latinské Americe dlouhou tradici, například v Uruguaji byla strana založená již 
v roce 1910. Ve zmíněném heslu ,,křesťanští demokraté" se dále dozvídáme, že se tyto strany 
formovaly právě na levé straně politického spektra a směřovaly dokonce zprvu ke vstupu do aliancí 
se socialistickými stranami. Dokonce ještě v roce 1965 byla chilská křesťanská demokratická strana 
připravena otevřeně odsoudit kapitalismus, ačkoliv jako formu otroctví odmítla i komunismus. 
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2.3.1 Vznik a vývoj Evropské lidové strany 

Snahu po integraci křesťanskodemokratických stran v Evropě můžeme 

hledat již v době před II. světovou válkou, iniciátory tehdy byli především italští 

katolíci. Jedním z nejznámějších postav těchto let meziválečných byl zakladatel 

Italské lidové strany Luigi Sturzo. I během II. světové války se pokusil opět italský 

lidovec založit jakousi mezinárodní unii těchto stran, která dokonce i jeden rok 

fungovala. Významný je pak rok 1944, kdy zástupci několika odbojových skupin 

(mezi nimi byli už i pozdější zakladatelé samotné EPP Konrád Adenauer nebo 

Robert Schuman) podepsali takzvané Prohlášení o evropské spolupráci, kdy už se 

uvažovalo o poválečné spolupráci evropských států. 

Po II. světové válce dochází k uskutečnění intenzivní spolupráce 

křesťanských stran, a to vznikem Nové mezinárodní skupiny (Nouvelelles Equipes 

Internationales) - NE114, ke které dochází na přelomu května a června 1947. 

Ke skupině NEl se připojila mimo jiné i tehdejší Československá strana lidová. 

Sídlo NEl bylo postupně v Bruselu, pak v Paříži, od roku 1964 v Římě. 

Vývoj EPP souvisel bezprostředně se založením organizací na evropské 

úrovni. Roku 1951 vzniklo Evropské společenství uhlí a ocele (ESVO). Součástí 

uskupení bylo takzvané Společné shromáždění, jehož členy byli také křesťanští 

demokraté, kteří založili Křesťansko - demokratickou frakci. Tato frakce měla 

nejprve 38 členů z celkem 78 poslanců,15 od roku 1958, kdy vstoupily v platnost 

takzvané Římské smlouvy, zakládající Evropské hospodářské společenství (EHS) 

a Evropské společenství atomové energie (EVROATOM), pak 66 členů ze 142. 16 

Společné shromáždění zvýšilo počet svých poslanců, neboť se stalo společným 

orgánem pro všechna tři společenství (ESVO, EHS i EVROATOM). K přeměně 

názvu tohoto shromáždění na Evropský parlament (EP) dochází v roce 1962, ale 

do primárního práva byl tento název začleněn až v Jednotném evropském aktu roku 

1986. 17 

14 srovnej: Fiala, Mareš, Sokol. Eurostrany. Politické strany na evropské úrovni. S. 27 nebo 
http://www.eppgroup.eu/Group/de/chronologyOl.asp 
15 Nejprve bylo zvoleno 78 poslanců ze 6 zakládajících zemí (Francie, Německa, Itálie a Beneluxu). 
16 Data o počtu poslanců převzata z webových stránek http://www.euroskop.czl8625/sekce/evropska
lidova-strana/, 15.9.2009 
17Srovnej :http://www.evropsky
parlament.czlview/cs/parliamentlhistory.html;jsessionid=3AOB065328A4829935B80504C9652EFO, 
15.9.2009. 

26 



Jak popisují autoři další vývoj ve své práci Eurostrany (Fiala, Mareš, Sokol, 

2007, s. 27-28), v roce 1965 se organizace křesťanských demokratů NEl přeměnila 

do Evropské unie křesťanských demokratů (European Union of Christian 

Democrats - EUCD), od roku 1971 pak organizace nesla jméno Evropská 

křesťanskodemokratická unie (anglická zkratka: ECDU). V názvech se tedy 

objevovalo už slovo "evropská" a strany do tohoto uskupení vstupující procházely 

přijímací procedurou, která zkoumala, zda se daná strana opravdu jako evropská 

chová a zda nedisponuje nějakými protievropskými či nacionalistickými silami. 

Postupně se vedly další debaty o založení jedné křesťansko - demokratické 

strany v rámci všech Evropských společenství, tyto debaty dospěly v roce 1976 

k ustanovení Evropské lidové strany (anglická zkratka EPP). Evropská lidová strana 

měla být federativně organizována, tedy členy měly být všechny strany členských 

zemí Evropského společenství, které by souhlasily se stanovami a programem EPP. 

Zakládajícími členy se stalo jedenáct stran, a to německé CDU a CSU, vlámská 

CVP, valonská PSC, francouzské CDS, irská FG, italská DC a lucemburská CSVP. 

Dalšími zakládajícími členy byly tři menší nizozemské strany, které se v roce 1980 

sloučily do CDA. 18 Předsedou této nové strany se stal Belgičan Leo Tindemans. 

V roce 1978 byl na prvním kongresu EPP v Bruselu přijat program, 

zdůrazňující křesťanské hodnoty, navrhující další postup evropské integrace, 

posílení práv Evropského parlamentu a další. Jedním z nejdůležitějších bodů byla 

sociální otázka - jako například právo na stejnou mzdu za stejnou práci, právo na 

práci, stávku či minimální mzdu. 

Postupně začali do Evropské lidové strany přistupovat další členové, 

zároveň s rozšiřováním Evropského společenství. Důležitým mezníkem se stal pád 

železné opony a možnost dalšího rozšiřování a poté především rok 1992 a podpis 

Maastrichtské smlouvy a vznik jednotné Evropské unie. Od té doby přijímá EPP 

také strany konzervativní, mající podobné představy a cíle v rámci EU jako 

Evropská lidová stran, samozřejmě musely nově přistoupivši strany souhlasit 

s principy a programem EPP. V průběhu 90. letech tak došlo k názorovým 

odlišnostem v rámci EPP, konzervativní strany uvnitř EPP získaly postupně více na 

síle, a tak od roku 1997 neklade EPP už takovou dominanci na sociální stát, nýbrž 

18 Tyto zakládající strany v průběhu doby změnily název nebo se například staly součástí jiných stran 
a podobně. Podrobněji viz: Fiala, P., Mareš, M., Sokol, P. Eurostrany. S. 29. 
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daleko více podporuje teorii tržního hospodářství a vlastní odpovědnosti člověka 

za sebe samého. 

V roce 1998 přijala strana Berlusconiho italskou Forza Italia, čímž se opět 

zvýšil počet poslanců v Evropském parlamentu pro EPP a díky tomuto novému 

členu také volby v roce 1999 přinesly Evropské lidové straně první vítězství. Po 

těchto volbách měla EPP poprvé více poslanců než konkurenční socialisté, a to 

dokonce o padesát více. K tomuto významnému posílení také došlo díky přijetí 

Evropských demokratů (ED) a díky tomu nese teď lidová strana oficiální název 

Frakce Evropské lidové strany (křesťanských demokratů) a Evropských demokratů. 

Ve volbách v roce 2004 obhájila EPP - ED vítězství a její poslanci obsadili 

268 křesel, což představovalo 37 % celkového počtu 732 poslanců. EPP - ED také 

jako jediná reprezentovala všech 25 států EU. Po přijetí Rumunska a Bulharska 

do Evropské unie v roce 2007 se dále rozrostla a v říjnu 2008 měla 288 poslanců. 

Poslední volby do Evropského parlamentu proběhly v červnu roku 2009 

a Evropskou lidovou stranu po nich tvoří 265 poslanců. Potřetí po sobě proto 

EPP - ED ve volbách zvítězila, ovšem strana zaznamenala jistý úbytek, a to 

odchodem části konzervativců (například i české ODS) do nově vytvořené frakce 

s názvem Evropská konzervativní a reformní skupina (ECR).19 Od vystoupení 

některých konzervativních stran Evropští lidovci používají znovu název pouze EPP, 

tedy bez přízviska ED, který v názvu strany figuroval od roku 1999.20 

2.3.2 Program a organizační struktura Evropské lidové strany 

Jak připomínají autoři publikace Eurostrany (Fiala, Mareš, Sokol, 2007, 

s. 41), již na prvním kongresu Evropské lidové strany v roce 1978 si zakládající 

členské strany ustanovily svůj program. Takzvaný základní program EPP byl přijat 

až v roce 1992. Dále se sepisují akční programy, které EPP schvaluje pro pětiletá 

období a před každými volbami vydává strana také volební manifesty. 

19 Podrobnější výsledky voleb i všech ostatních stran viz: 
http://www.europarl.europa.eu/parliamentlarchive/elections2009/cs/seats_by _group _ cs.html, 16. 9. 
2009 
20 Srov.: http://www.evropskyrok.vlada.czlassets/evropske-zalezitosti/evropske-politiky/Frakce-v
EP-po-volbach-2009.pdf, 30. 9. 2009. 
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Zmiňovaný Základní program EPP se hlásí k odkazu 

křest'anskodemokratických "otců - zakladatelů,,21 poválečné Evropy, kteří založení 

strany iniciovali, a také k samotné evropské křest'anské minulosti. 

EPP/ED přijala v roce 2002 na kongresu v Portugalsku deklaraci, kde se 

dozvídáme základní teze a vize této strany, například snahu evropských lidovců o 

vznik Ústavy EU, dále formulovali potřebu, aby se Evropský parlament stal 

zákonodárným tělesem se stejnou silou jako je Rada EU a Evropská rada by se měla 

stát určující silou evropské integrace. 

EPP/ED se také vyslovila pro rozšíření EU směrem na východ 

a v neposlední řadě se evropští lidovci přimlouvali za společnou zahraniční 

a bezpečnostní politiku, která by EU dodala akceschopnou politickou moc. Co se 

týče ekonomické oblasti, EPP/ED se tehdy vyslovilo pro svobodu jednotlivce proti 

státnímu intervencionismu a byrokratizaci, v ekonomice si pak strana vytyčila jako 

největší prioritu vytváření nových pracovních míst a zvýšení hospodářského růstu 

evropských ekonomik. 

Na webových stránkách českého člena KDU - ČSL nalezneme program 

Evropské lidové strany stanovený pro léta 2004 - 2009. Tvoří ho šest kapitol, 

zabývající se například tématy jako je trvale udržitelný rozvoj, bezpečnost 

evropských občanů a nebo Evropské mládežnické politice.22 

Na počátku roku 2008 přijala frakce Evropské lidové strany - Evropských 

demokratů strategii pro roky 2008 - 2009, pojmenovanou Dekalog. Ten se skládá 

z deseti kapitol, kde jsou zaznamenány jak perspektivy, tak i možné problémy, se 

kterými by se EU měla zaobírat. V úvodu tohoto dokumentu se zdůrazňuje potřeba 

návratu EU k tradičním hodnotám, jako jsou svoboda, demokracie, rovnost či 

právní stát, v neposlední řadě také práva osob i menšin. 

V dalších kapitolách se hovoří například o snaze evropských lidovců po 

pevných transatlantických vztazích i vztazích EU se svými sousedy, v ekonomické 

oblasti se zase EPP/ED vyslovuje pro svobodnou soutěž, pro vytváření nových 

2\ Otcové zakladatelé byli již dříve zmiňovaní Alcido de Gasperi, Robert Schuman a v neposlední 
řadě Konrad Adenauer. 
22 Podrobněji k programu viz: http://www.kdu.czldefault.asp?page=510&idr=10222&IDCI=12170. 
16.9.2009. 
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pracovních míst a pro dobře organizovaný vnitřní trh. 23 Frakce evropských lidovců 

také žádá vzájemně propojit svět vzdělání, výzkumu a průmyslu, v té souvislosti 

klade velký důraz na kvalitní vzdělávání. 

Následující kapitoly popisují bezpečnostní politiku strany, dále energetickou 

politiku, v rámci které hovoří o potřebě konkurenceschopného a otevřeného trhu 

s energiemi, dále se zabývá potravinovou politikou, kdy zdůrazňuje, aby EU byla 

potravinově soběstačná. V posledních dvou kapitolách se EPP/ED přimlouvá 

za důslednou společnou přistěhovaleckou politiku, a dále za sociální soudržnost 

uvnitř EU. Další priority si strana stanovila v dokumentu nazvaném: Občané v srdci 

Evropy, který popisuje deset hlavních bodů do let 2009 - 2014.24 

Co se týče organizační struktury EPP/ED, je tato frakce Evropského 

parlamentu po právní stránce mezinárodním neziskovým sdružením se sídlem 

v Bruselu. Stanovy strany znají několik forem členství - členství řádné (národní 

strany jsou ze země, která je součástí EU a zároveň přijmou zásady a program 

EPP/ED), přidružené (strany ze zemí, které aktuálně o vstupu do EU jednají), a dále 

je to statut pozorovatele (o ten mohou požádat strany ze zemí EU, zemí, které již 

do EU podaly přihlášku a zemí patřících k Radě Evropy) a osoby, které nějakým 

způsobem EPP/ED podporují či se chtějí podílet na práci této strany, mohou získat 

statut člena přidruženého. 

Nejvyšším orgánem strany je Kongres, který se schází minimálně jednou 

za dva až tři roky a tento určuje hlavní linii stranické politiky, rozhoduje o změnách 

stanov nebo také volí nejvyšší představitele lidovců, to jest předsedu, místopředsedy 

a další. V čele strany stojí předseda, výkonným orgánem je pak celé předsednictvo, 

jehož úkolem je především organizaci řídit. Strategickým orgánem strany je 

politické byro, které se schází minimálně čtyřikrát ročně a mezi jeho úkoly patří 

například schvalování rozpočtu strany, rozhodování o otázkách členství, výši 

členských příspěvků nebo také schvalování vnitřních pravidel strany. (Fiala, Mareš, 

Sokol, 2007, s. 38-40) 

23 V tomto dokumentu ještě nejsou zahrnuty návrhy opatření proti finanční krizi, která přišla až na 
f,0dzim roku 2008, tedy asi tři čtvrtě roku po vydání tohoto "Dekalogu." 
4 Podrobněji viz například německou verzi tohoto dokumentu na: 

http://stream.epp-ed.eu/ Activities/docs/year2009/2009-20 14group-priorities-de I.pdf, 16. 9. 2009. 
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3L vývoj KDU - ČSL <ČSL) 

3.1 Vznik a vývoj strany do roku 1989 

Křesťansko demokratická unie - Československá strana lidová (dále již 

KDU - ČSL) navazuje na historickou tradici Československé strany lidové. Kořeny 

strany lidové sahají na českém území až do 19. století. Tato strana je tak jednou 

z nejstarších na české politické scéně a do dnešních dnů patří ke stranám, které 

politické dění ovlivňují. 

3.1.1 Křesťanské strany a jejich vývoj na našem území do roku 1918 

Již ve 40. letech 19. století se na českém území začínají fonnovat různé 

spolky. Ty měly především náboženský charakter, ale postupně se zaměřovaly i na 

vzdělávání, charitu a postupně také na činnost ve veřejném životě. 

V 2. polovině 19. století pak dochází ke krystalizaci politické scény 

a postupně vzniká celá řada různých katolických, potažmo křesťanských uskupení, 

jako například jednoty katolických tovaryšů, svatojosefovské jednoty a další. 

V 90. letech 19. století pak vznikají první křesťanské strany. Bylo to 

především z potřeby zastavit postupnou ateizaci společnosti a nenechat tak občany 

vystavené pouze tlaku liberálních či socialistických stran. Jedním z popudů se stala 

také v roce 1891 vydaná encyklika Rerum novarum, napsaná papežem Lvem XlII,25 

která vyzývala křesťanský lid, aby se politicky angažoval a zorganizoval. 

Jak připomíná M. Pehr a kol., ve dnech 8. a 9. září 1894 se konal 

v Litomyšli I. sjezd delegátů katolického dělnictva českoslovanského z Čech, 

Moravy, Slezska a Dolního Rakouska, na kterém dochází i k ustanovení 

Křesťansko - sociální strany v Čechách, kjejímž zakladatelům patřil demokratický 

novinář T. J. Jiroušek. (Pehr, 2007, s. 10 - 11) 

Na Moravě byla situace jiná. ,;Jako by Moravané, na rozdíl od Čechů 

vytvářejících stranu shora, dávali přednost budování organizace zdola." (Marek, 

2005, s. 261) V letech 1897 - 1899 totiž proběhlo několik sjednocovacích sjezdů 

25 Lev XIII. žil v letech 1810 - 1903, v papežském úřadě působil od roku 1878. Byl to papež, který 
se zasloužil o zvýšení prestiže papežského úřadu, provedl reorganizaci církevních struktur a bojoval 
proti sekularizaci evropské společnosti. Nejvýznamnější prací je jeho dílo Rerum novarum (O 
věcech nových), které je první z řady tzv. sociálních encyklik a církev v ní mimo jiné jednoznačně 
odmítá vyvlastňování a zastává se soukromého vlastnictví. 
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zvlášť v rámci olomoucké a brněnské diecéze. Sjezd jejich představitelů byl pak 

základem pro vytvoření Moravsko - slezské křesťansko - sociální strany 

na Moravě, jejíž I. pracovní zemský sjezd strany v září 1899 na Velehradě je 

považován za zakládající shromážděnÍ. Ústřední osobností sjezdu a také nově 

zvoleným předsedou strany se stal kněz Jan Šrámek 

Jak ale poznamenává B. Lukeš, "křesťansko - sociální strana byla 

limitována vlivem katolické církve mezi dělnictvem, a proto nikdy nezískala takové 

pozice jako katolicko - národní strana26 mezi venkovským obyvatelstvem, které 

považovalo křesťanství za součást života. " (Lukeš, 200627) 

Na počátku 20. století sice docházelo k postupným snahám o sjednocování 

katolických stran, ovšem tyto snahy nebyly dovršeny, neboť zároveň propukaly 

názorové i osobní rozpory mezi představiteli těchto stran. V roce 1906 se všechny 

křesťanské strany spojily do Strany katolického lidu, později přejmenované 

na Českou stranu křesťansko sociální v Království českém, z té se však poté 

postupně odštěpily celkem tři frakce, které založily Katolicko - národní stranu 

konzervativní, Konzervativní stranu lidovou a Křesťansko - sociální stranu lidovou. 

Postupně se české a moravské katolické strany začaly prosazovat i při 

volbách do říšské rady, poprvé se tak stalo při volbách v roce 1897, kdy se do říšské 

rady dostal A. C. Stojan, člen katolickonárodní strany. Počet poslanců se pak zvýšil 

po zavedení všeobecného hlasovacího práva v roce 1907, na Moravě se s deseti 

poslanci stali katolíci dokonce nejsilnějším politickým proudem. Ve volbách v roce 

1911 ale katolíci část svých mandátů ztratili. I v rámci zemských pozic 

se katolickým stranám začalo na počátku 20. století dařit, především na Moravě. 

Jak konstatuje P. Marek, zfonnování českého politického katolicismu na 

konci 19. století bylo přirozeným důsledkem politizace veřejného života. Katolické 

strany bránily ve svých programech tradici katolicismu před důsledky liberalismu. 

I když strany z organizačního hlediska procházely složitým vývojem, postupně se 

rekrutovaly v silné politické soupeře jiným stranám. Co však bylo vnímáno, zvláště 

26 Národní strana katolická v Království českém (označována jako katolickonárodní strana) byla 
založena na jaře 1897 skupinou organizátorů především kolem bratří F. a V. SchOnbornů. Katolická 
strana národní na Moravě byla založena v Přerově Mořicem Hrubanem, pozdějším jediným 
reprezentantem politických katolíků v první československé vládě. Srov.: Marek. Český politický 
katolicismus a katolické strany, s. 256 - 258 a Pehr a kol. Cestami křesťanské politiky, s. ll. 
27 Citace autora z: http://kdu.c:zJdefault.asp?page=510&idr=10162&IDCl=22322, 9. 10.2009 
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pak po I. světové válce negativně, byla skutečnost, že katolické strany jasně 

deklarovaly ideu sepětí se zájmy státu a habsburského rodu. (Marek, 2005, s. 305) 

Změnu v myšlení katolických stran, i co se sjednocovacích pokusů týče, 

přinesla až I. světová válka a důsledky, které z ní vyplynuly. Rakousko - Uhersko 

se rozpadá do několika suverénních států a 28. října 1918 vzniká také samostatná 

Československá republika. 

3.1.2 Vývoj ČSL v letech 1918 - 1938 

Již v 2. polovině roku 1918 se obnovily sjednocovací pokusy, které 

postupně pokračovaly až do samotného vzniku Československé strany lidové (dále 

ČSL), ke kterému došlo v lednu 1919 na dvou ustavujících sjezdech, a to ve dnech 

5. - 6. ledna 1919 v Praze pro Čechy a 26. ledna 1919 pro Moravu a Slezsko. 

Jak konstatuje B. Lukeš, "hlavní zásluhu na slučovacím procesu měl 

schopný a agilní předseda Moravsko-slezské křesťanskosociální strany Msgre. Jan 

Šrámek. Jeho strana nekladla křesťanské požadavky na rozdíl od katoUcko-národní 

strany na první místo a z tohoto důvodu se snadno smířila s novou státní formou. 

Angažoval se při předání státní moci do českých rukou a aktivně působil mezi 

věřícími občany v zájmu ustavení samostatného státu." (Lukeš, 200628) 

Interesantní byl boj o název nově se konstituující strany. Konzervatisté 

prosazovali, aby bylo v názvu slovo katolická nebo alespoň křesťanská, ovšem 

skupina kolem Šrámka byla ve svých argumentacích důslednější, a tak nakonec 

zvítězil název prosazovaný touto skupinou, a to strana lidová. 

Ustavující sjezdy ČSL se tedy konaly jak v Čechách, tak i na Moravě. 

I nadále tak zůstávaly zemské kluby zcela svébytné, jejich jediným spojníkem byl 

poslanecký klub, jehož předsedou a zároveň i předsedou strany byl Jan Šrámek. 

Byla to na tehdejší politické scéně jediná strana s takovýmto druhem organizace. 

V těch letech to však neměly katolicky orientované strany na našem území 

vůbec snadné. Církev byla většinou společnosti vnímána dost negativně, především 

pro její tradiční oporu monarchismu a Rakouska - Uherska. Po vzniku republiky se 

28 Zmíněná citace dostupná na: 
http://www.kducsl.czldefault.asp?page=51O&idr=10162&IDCl=22323.10.1 O. 2009 
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hovoří přímo o protiklerikální vlně29 . Mezi největší odpůrce lidovců se na politické 

scéně řadili socialistické strany a také agrárníci. Tyto proti katolické snahy vedly 

k zřetelnému oslabení římskokatolické církve, která v našich zemích ztratila více 

jak milion a půl věřících. Obdobím, kdy protikatolické nálady v české společnosti 

dosahovaly svého pomyslného maxima, lze považovat roky 1918 - 1921/22. 

M. Trapl podotýká, že v náporu proti lidové straně byla i snaha oslabit 

politického protivníka, což bylo tím pochopitelnější, uvědomíme - li si, že ČSL se 

zaměřovala na všechny vrstvy obyvatelstva a tak se střetávala jak se stranami 

dělnickými, tak stavovskými (zvláště agrárníky) či národními. (Trapl, 1968, s. 19) 

V průběhu let se situace zklidnila, ve 20. letech již dosahovala lidová strana 

zřetelných volebních úspěchů. Když protikatolická vlna ke konci 20. let 

definitivně opadla, přešla ČSL postupně z pozice strany založené na katolických 

názorech ve stranu ekumenickou a křesťansko - demokratickou. Ve 20. letech také 

rozšířili lidovci svou působnost, a to na Slovensko a Podkarpatskou Rus. 

Co se týče programu strany, byl schválen v roce 1920 samostatně pro obě 

zemské organizace. Oba programy se v některých aspektech lišily, v zásadě ale 

zdůrazňovaly svůj příklon ke katolické víře a společným prvkem se stala především 

idea křesťanského solidarismu, ,jehož podstatou byla vzájemná spolupráce 

a podpora jednotlivých sociálních vrstev a stavovských složek společnosti 

na křesťanském základě." (Trapl, 2005, s. 656) Strana vycházela z původního 

křesťanského socialismu, i když jej přizpůsobila svým voličům. ,,Lidová strana 

proklamovala nacionální a státotvorné cíle, což mělo zvláště ve dvacátých letech 

20. století existenciální podtext, později tento důraz přešel ve vnitřně akceptovaný 

politický výraz. " (Hanuš, 2005, s. 58) 

Při prvních parlamentních volbách v roce 1920 strana kandidovala spolu 

s Hlinkovou Slovenskou ludovou stranou, o rok později se ale strany rozešly. 

V roce 1925 už samostatně kandidující ČSL dosáhla třetího nejlepšího umístění ze 

všech stran, což představovalo 9,7 % hlasů a byl to vůbec největší úspěch ČSL 

v meziválečném období. Strana se dostala také do vlády, J. Šrámek se stal 

náměstkem ministerského předsedy, další člen strany M. Hruban byl zase předsedou 

29 Protiklerikální vlna znamená snahu o postupné odstranění katolického vlivu na moc, v českých 
zemích se to projevilo řadou událostí, mezi nejznámější patří stržení Mariánského sloupu na 
pražském Staroměstském náměstí. 
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senátu. V dalších volbách v letech 1929 a 1935 získala po 8,4 %, resp. 7,5 %30 

a ztratila tím značnou část svého vlivu. 

I po roce 1935 se strana zasazovala o udržení demokracie v Československu 

a stavěla se proti ústupkům Henleinově Sudetoněmecké straně či proti usmiřujícím 

tendencím států západní Evropy s hitlerovským Německem. 

3.1.3 vývoj ČSL v letech 1938 - 1948 

Po podpisu Mnichovské dohody vítězilo ve straně nejprve stanovisko, 

reprezentované především J. Šrámkem, o odmítnutí totalizace české politiky 

a účasti na ní, v 2. polovině listopadu 1938 ale česká zemská organizace ČSL spolu 

s ostatními politickými stranami vstoupila do Strany národní jednoty31 a začala se 

tak podílet na vládě v II. republice. Moravská zemská organizace se po krátkém 

zdráhání podrobila všeobecnému nátlaku. 

ČSL tak fakticky na čas zanikla. Její ideje však dá se říct přežily, a to 

v odboji v zahraničí, na kterém se významnou měrou podílel právě i Jan Šrámek, 

který byl předsedou obou československých exilových vlád. 

Po II. světové válce byla ČSL jednou ze čtyř obnovených českých 

politických stran. Svůj vysoký kredit si získala především prací v exilu, na které se 

významnou měrou podíleli nejen předseda exilové vlády Jan Šrámek, ale také 

František Hála, budoucí poválečný ministr pošt nebo budoucí ministr zdravotnictví 

Adolf Procházka. Řada dalších významných osobností se začlenila 

do protifašistického odboje, mnoho členů či aktivních příznivců této strany pak byla 

vězněna, i v koncentračních táborech, někteří tam dokonce zahynuli. Jak konstatuje 

M. Trapl, ,-;strana byla společností lépe přijímána, než tomu bylo po I. světové 

válce, neboť římskokatolická církev již nebyla chápána ve značné části české 

společnosti jako opora bývalé habsburské monarchie, ale jako nedílná součást 

nacisty perzekvovaného českého národa." (Trap I, 2004, s. 1175) 

ČSL zůstala i po válce stranou křesťanskou, v podstatě však více či méně 

spjata s církví katolickou. V programu strany, schváleném v roce 1946, se kladl 

30 srovnej například: Pehr, M. a kol. Cestami křesťanské politiky. s. 13 nebo http://www.cszo.cz 
31 Strana národní jednoty byla stranou, která se utvořila kolem agrární strany v pravé části 
stranického spektra. Byla to strana institucionalizujíci státní ideu autoritativní demokracie. Vznik 
této strany oznámil Rudolf Beran 4. listopadu 1938. Vzniku této společné strany vyjádřila postupně 
sympatie většina českých stran, problém byl však mimo jiné i s ČSL, ta však také po čase ustoupila a 
delegovala své zástupce. (Holzer, 2005, s. 1042 - 1043) 
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důraz na tradiční hodnoty, jako byly rodina či křesťanství, zároveň však byla 

požadována rovnoprávnost žen, k dalším stěžejním prvkům programu patřila 

ochrana soukromého vlastnictví, podpora podnikání jednotlivce a pevně se strana 

hlásila i k demokratickým hodnotám a občanským svobodám. 

V čele strany stál Ústřední výkonný výbor ČSL, kde byli v prvních měsících 

po válce zastoupeni především stoupenci Šrámkovi, ten však postupně ztrácel 

na vedení strany vliv, neboť již byl starý a nemocný. Do popředí se tak dostávají 

noví členové, Šrámkem již tolik nezasaženi. V prvních měsících po válce byla také 

snaha o centralizaci a s tím související přenesení ústředí do Prahy, kde hlavní 

administrativní složkou byla Ústřední politická kancelář ČSL, ovládaná F. Hálou, 

hlavním spojencem a spolupracovníkem Šrámka. 

ČSL obnovila po válce i některé organizace, jako byl tradiční tělovýchovný 

Orel, jehož starostou se stal opět J. Šrámek nebo se podařilo oživit i studentskou 

organizaci zvanou Klub lidových akademiků, v jehož čele stanul jeho předválečný 

předseda Jaroslav Pecháček. ČSL měla i svůj tisk, z deníků byla nejdůležitější 

pražská Lidová demokracie, jejímž šéfredaktorem byl Josef Doležal, v Brně byl 

populární deník Národní obroda, jehož šéfredaktorem byl Vladimír Kučera. Zvláště 

v tisku byly vyjadřovány některé ostré protikomunistické názory, jako do Lidové 

demokracie psala například Helena Koželuhová.32 

Politický směr strany určoval Jan Šrámek vlastně celé poválečné období. 

Jeho postoj byl vcelku umírněný, avšak tvrdě prosazoval demokracii a čekal, že 

strana lidová na tom bude lépe po volbách33• Ve straně však sílily i ostřejší názory, 

mezi jejichž zastánkyně patřila právě Koželuhová nebo Pavel Tigrid, ti požadovali 

větší liberalizaci a modernizaci strany, přičemž mělo být staré vedení strany 

nahrazeno novým. H. Koželuhová se snažila pro své názory získat stoupence, ale to 

se doneslo F. Hálovi, načež byla Koželuhová v červnu 1946 ze strany vyloučena. 

Výraznou roli v politickém vývoji země sehrály volby v roce 1946, kdy 

komunisté obdrželi na 40 %, kdežto lidovci pouze 20 % hlasů.34 Takový výsledek 

potvrdil plány komunistů na změnu společnosti a odrazilo se to i v dalším vývoji 

32 H. Koželuhová byla vystudovaná právnička, oblíbená poválečná novinářka, nakrátko i poslankyně, 
mluvčí lidoveckých shromáždění a také neteř bratří Čapků a manželka ministra A. Procházky. Více 
o této osobnosti viz: Pehr, M. a kol. Cestami křesťanské politiky. S. 141. 
33 Míněno po volbách 1946. 
34 Srov.: například http://www.kdu-csl.cz nebo http://www.cszo.cz 
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strany lidové, o kterém komunisté díky svým tajným informátorům přímo v čele 

strany měli dobrý přehled. 

Po volbách 1946 byla utvořena nová vláda, jejímž předsedou se stal 

Klement Gottwald. V této vládě vedli lidovci s komunisty hned několik sporů. Mezi 

nevýznamnější z nich patřil boj o pozemkovou reformu, kterou však strana lidová 

prohrála. Snažila se pak požadovat alespoň vynětí církevní půdy z revize 

pozemkové reformy, ale ani to se ji nepodařilo. Přispěla alespoň k tomu, že do 

února 1948 nebyla schválena druhá pozemková reforma. K dalším neúspěchům 

nekomunistických stran patřil prohraný boj o konfiskáty nebo o tzv. milionářskou 

dávku, kterou chtěli komunisté řešit katastrofální sucho v roce 1947. 

I přesto že v řadě měst a vesnic se začaly tvořit proti komunistické koalice, 

také řada lidoveckých poslanců se aktivně angažovala proti totalitním tendencím 

komunistů v parlamentních výborech i ve sněmovně, vše postupně vedlo k únoru 

1948, kterému už lidovci zabránit nemohli. 

Tato etapa končí pro demokratické zastánce ve straně lidové dost tragicky. 

Ze čtyřiceti šesti poslanců zvolených ve volbách v roce 1946 mohlo svou funkci 

v "obrozeném" parlamentu vykonávat pouze devět, deset poslanců emigrovalo, 

dvanáct se ocitlo v komunistických věznicích, tři z nich tam nechali život, zbylých 

třináct poslanců bylo zbaveno mandátu. Při pokusu o útěk byli J. Šrámek a jeho 

nejbližší spolupracovník F. Hála zatčeni a doživotně internováni. 

3.1.4 ČSL za čtyřicetileté nadvlády KSČ 

Dne 20. února 1948 podali ministři ČSL společně s ostatními 

nekomunistickými ministry demisi. 23. února se sešel Výkonný výbor ČSL, aby 

zhodnotil nastalou situaci. O den později, tedy 24. února 1948 rezignoval Jan 

Šrámek na svou funkci a také prohlásil, že "komunistům nikdy příliš nedůvěřoval, 

a proto považuje budoucí situaci strany v současných podmínkách za 

bezvýchodnou." (Lukeš, 2005, s. 1284) 

Komunisté tak postupně přebírali moc ve státě, kdy pod svou moc dostali 

i policii, armádu a byly založeny Lidové milice.35 Oficiálně byla demise ministrů 

3S Lidové milice byly dělnické bojové jednotky vytvořené KSČ původně na obranu průmyslových 
podniků a na zastrašování politických protivníků, postupně se Lidové milice staly oporou systému, 
byly nasazovány například v období různých nepokojů spolu s policií. 
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nekomunistických stran přijata prezidentem Edvardem Benešem 25. února 1948. 

S touto demisí však někteří členové lidové strany nesouhlasili. Mezi takové patřili 

především Alois Petr a Josef Plojhar a s komunisty udržovali zprvu neoficiální, pak 

již oficiální styky. Tito dva byli dne 24. února vyloučeni ze strany Ústředním 

výborem ČSL, ti však bez ohledu na toto vyloučení přebrali následující den ústřední 

sekretariát strany. Oba pak provedli na pokyn vedení Národní fronty36 důslednou 

čistku v řadách lidovců, ze které byli vyloučeni všichni otevření kritikové KSČ. 

Nové vedení strany lidové po "Vítězném únoru" 1948 bylo vytvořeno 

hlavně ze sociálně zaměřených lidovců. Koncem února bylo lidovou stranou 

vydáno prohlášení, ve kterém vedení strany vyhlásilo podporu socialistickému 

směřování republiky a zdůraznilo "návrat" k sociálním tradicím svých zakladatelů. 

Stranická politika byla omezena na působnost v družstevním zemědělství, 

mírových aktivitách, kulturní, brigádnické a charitativní činnosti. Byla také 

uzavřena většina okresních a krajských sekretariátů a nově ustanovené "akční 

výbory" musely předložit Ústřednímu akčnímu výboru Národní fronty seznam 

nového vedení organizací od místní až po krajskou úroveň. Tím byla zřejmá 

naprostá kontrola ČSL. Zajímavé jsou také statistiky z doby těsně po Únoru. Od 

Února do konce roku 1948 odešlo ze strany více než 300.000 členů, přičemž 

přibližně 23.000 lidovců vstoupilo do KSČ:37 

Důležitým jevem v poúnorovém vývoji strany byl její rozchod s katolickou 

církví. Do čela strany se totiž po smrti A. Petra dostal v roce 1951 Josef Plojhar, 

který ve vedení působil do roku 1968. Již v květnu 1948 byl J. Plojhar suspendován 

církví ze svého kněžského úřadu, když odmítl zákaz biskupa nekandidovat do 

poslanecké sněmovny. I přesto se ale lidovci snažili zůstat jakýmisi prostředníky 

mezi církví a státem a řada členů strany se snažila proti církvi nejednat. 

V 50. letech měla již KSČ moc pevně ve svých rukou, i když formálně se 

ČSL podílela na moci v zemi. Komunisté lidovcům ponechali ministerstva dopravy 

(nejprve A. Petr, později A. Pospíšil) a také ministerstvo zdravotnictví (J. Plojhar). 

Nejen tyto pozice si KSČ prostřednictvím Státní bezpečnosti kontrolovala, 

v podstatě všichni funkcionáři strany byly pod jejím neustálým dohledem. 

36 Národní fronta bylo uskupení povolených politických stran a společenských organizací v naší 
zemi v letech 1945 - 1990, jejím úkolem bylo především řešení zásadních politických otázek a 
sporů. Od začátku v ní hrála rozhodující úlohu KSČ. 
3 Srov.: http://www.kdu-csl.czldefault.asp?page=51 O&idr= 1 O 162&IDCI=223 26 
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První celostátní konference Československé strany lidové se konala v roce 

1951, pak přibližně každé čtyři roky a v podstatě se od té první, která se nesla 

v "budovatelském duchu", se ty další příliš nelišily, jak dokazují mimo jiné 

i záznamy v archivu strany - o této konferenci se píše: "konference proklamovala 

vlastenecký vztah členů strany k budování socialismu a vlasteneckou povinnost 

čestně se podílet tvořivou prací na společném díle pracujícího Iidu.,,38 

Pak přišel rok 1968 a s ním Pražské jaro, které s sebou přineslo 

demokratizační reformu společnosti. Na březnovém sjezdu ČSL bylo odvoláno staré 

vedení v čele s Josefem Plojharem, který pod tlakem vzdal i post ministra a vedení 

převzal Antonín Pospíšil. Postupně se začala strana zaobírat myšlenkami na 

vybudování samostatné pozice na politické scéně. Během roku 1968 ve straně 

přibylo 70.000 nových členů, takže celkový počet lidovců dosáhl 90 000. Proces 

obrody byl iniciován především členy, kteří se navrátili po perzekucích a také 

redaktory Lidové demokracie, která například psala o politických procesech 50. let. 

V květnu 1968 byl schválen nový program, v němž, jak připomíná 

i B. Lukeš, ,,strana jako první z nekomunistických stran Národní fronty požadovala 

pluralitní politický systém." (Lukeš, 2005, s. 1298) Strana se definovala jako 

křesťanská a pro vstup do strany stačil souhlas s novým programem strany, nikoliv 

se socialistickým zřízením ve státě, jak tomu bylo dříve. 

21. srpen 1968 a vpád vojsk Varšavské smlouvy však situaci v politice 

změnil. Do Československa přišla normalizace39 a s ní pevná ruka Gustáva Husáka. 

Počátek 70. let byl spojen se čistkami v nejrůznějších oblastech, "ovšem vyhýbaly se 

totální represi a velkým procesům, které by mohly společnost donutit k aktivizaci 

a k zaujetí obranné pozice. Tato taktika umožňovala relativně hladký průběh 

normalizace, uváděla valnou část československé společnosti do stavu pasivity 

a způsobila nástup takřka dvacetileté éry centralistické byrokratické diktatury." 

(Kocián, 2005, s. 123) Normalizována byla také strana lidová a ti, kteří se tomuto 

diktátu odmítli podřídit, museli stranu opustit. 

38 Viz Archiv KDU - ČSL. Československá strana lidová v letech 1948 - 1978, rejstřík 40: Historie 
ČSL do 80. let 
39 Normalizací nazýváme období po roce 1968, konkrétně od dubna 1969, kdy nastoupil G. Husák do 
vedení strany. Toto období bylo spojeno zvláště s čistkami ve straně, ale také ve Státní bezpečnosti, 
armádě či odborech. (pozn. autorky) 
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V červnu 1972 se konali. sjezd ČSL, který ve svém programovém 

prohlášení nabádal ke spojení socialismu a křesťanského humanismu. Potvrdil také 

roli KSČ jako vedoucí strany ve státě. V programovém prohlášení strany z tohoto 

sjezdu se výslovně zdůrazňuje, že ,,strana sdružuje především křesťansky smýšlející 

občany a vede je k aktivní účasti na společném dění a práci ve prospěch 

socialistické vlasti.,,4o ČSL také ztratila i dva ze tří ministrů ve vládě, zůstalo jí tak 

pouze křeslo místopředsedy České národní rady a ministra bez portfeje české vlády. 

Po roce 1973, kdy zemřel A. Pospíšil, se dostal na vrchol strany Rostislav 

Petera, který byl dokonce jistou dobu členem KSČ. Po pouhém roce v čele strany 

Františka Tomana, do kterého lidovci vkládali jisté naděje na změnu, do vedení 

přichází Zbyněk Žalman. 

V 70. letech lze ve straně lidové vypozorovat dvě skupiny. První skupinu 

tvořilo vedení samotné strany, postupně se ale uvnitř strany z běžných členů začala 

formovat druhá skupina, která se ke slovu dostává v 80. letech. Ovšem i na konci 

70. let se na profitu strany nic nemění. Jak se píše v prohlášení ze sjezdu ČSL 

v roce 1977, ,,strana dokumentuje zvyšující se aktivitu členů a organizací ČSL 

a podíl na budování rozvinuté socialistické společnosti." Tato budovatelská činnost 

je zde velmi zdůrazňována, například je zde zaznamenán počet hodin členů ČSL 

odpracovaných na nejrůznějších brigádách a podobně.41 

Osmdesátá léta s sebou přinesla perestrojku42 v Sovětském svazu, která 

měla také svůj vliv na politické poměry a klima v Československu. I v ČSL se 

začaly objevovat jisté změny. V rámci strany se utvořila opozice, která se zpočátku 

titulovala jako "Křesťané pro přestavbu" a později "Obrodný proud". 

KSČ o této opozici uvnitř ČSL věděla a snažila se ji zlikvidovat. To se ale 

nepodařilo a vrcholem opozičního demokratického hnutí ve straně byl sjezd 

zástupců tohoto "Obrodného proudu v říjnu 1989 v Praze. Účastnili se ho delegáti 

všech krajů Čech a Moravy. 

40 Viz Archiv KDU - ČSL. Československá strana lidová v letech 1948 - 1978, rejstřík 40: Historie 
ČSL do 80. let 
41 Viz Archiv KDU - ČSL. Československá strana lidová v letech 1948 - 1978, rejstřík 40: Historie 
ČSL do 80. let 
42 Perestrojka = přestavba, která spočívala především na ekonomických reformách a která byla 
spojená zejména se jménem M. Gorbačova. 
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Závěrečná zpráva z tohoto sjezdu obsahovala opětovnou snahu o proměnu 

strany v křesťanském duchu. Pod touto zprávou je kromě jiných podepsán také 

R. Sacher. Signatáři prohlašují, že se zformovali v proud, prohlašují, že "Obrodný 

proud je výrazem uvědomělých snah nejširší členské základny vtisknout ČSL rysy 

plně odpovídající politickému a náboženskému přesvědčení naprosté většiny členů 

strany." Dále konstatují, že "Obrodný proud vyrostl ze spontánního úsilí členů 

otevřeně vystoupit na obranu pravdy, práva a spravedlnosti - základních pilířů 

křesťanství, z nichž ČSL v minulosti vycházela, jež však v posledních desetiletích 

opustila." Pak sepsali své cíle, mezi něž patřilo "vyčistit stranu" a v dalších bodech 

pak vyzývají občany i samotné členy ČSL, aby ve svých orgánech neohroženě 

vystoupili za očistu strany a podpořili Obrodný proud, především také vyzvali 

Ústřední výbor strany ke konstruktivnímu dialogu. 

Pak přišel 17. listopad 1989 a zásah proti studentům, který strana lidová již 

dva dny poté odsoudila a ČSL se tak přidala k probíhajícím změnám systému. Dne 

26. listopadu pak bylo zvoleno nové vedení strany v čele s jedním z hlavních aktérů 

Obrodného proudu Josefem Bartončíkem a místopředsedy Richardem Sachrem, 

Bohumilem Svobodou a Františkem Reichlem. Stalo se tak, jak se opět dozvídáme 

z archivních materiálů, po rezignaci bývalého předsednictva strany. V prohlášení 

se píše, že "tímto si předsednictvo uvědomuje, že ztratilo důvěru členské základny 

i kontakt se současným politickým vývojem a podávají ÚV rezignaci celého 

předsednictva a sekretariátu.,,43 

43 Viz Archiv KDU - ČSL. Československá strana lidová v letech 1948 - 1978, rejstřík 40: Historie 
ČSL do 80. let 
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3.2 KDU - ČSL (ČSL) ve stranickém systému v letech 1989 - 2009 

Masové demonstrace 17. listopadu 1989 a události v následujících dnech 

znamenaly popud k prvním změnám v komunistickém režimu tehdejšího 

Československa. Československo tehdy vstoupilo na cestu politických, 

ekonomických i společenských změn. Po propuknutí sametové revoluce v listopadu 

1989 došlo i k postupnému obnovení stranického pluralismu v naší zemi. 

Samotný vývoj politickostranického systému u nás je možno rozdělit 

do několika etap: 

1. listopad 1989 - červen 1990 

2. léto 1990 - červen 1992 

3. léto 1992 - červen 1996 

4. léto 1996 - červen 1998 

5. léto 1998 - červen 2002 

Tento vývoj naznačují ve svých pracích různí autoři, například Pavel Pšeja 

v knize Stranický vývoj České republiky (Pšeja, 2005, s. 20) nebo David Šanc 

v publikaci Český stranický systém ve 20. století (Šanc, 2005, s. 107) a další. 

Hranicemi etap jsou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

(do roku 1992 volby do Federálního shromáždění), které tak jednotlivá období 

rozdělují. Někteří jiní autoři (Fiala, Strmiska, 2004, s. 1360) považují ve své práci 

jako předěl mezi druhým a třetím obdobím rok 1991, kdy dochází k rozkladu 

Občanského fóra. 

Autorka této práce se přiklání spíše k verzi podle Pšeji a jiných, tedy dělení 

období podle jednotlivých parlamentních voleb. Vzhledem k aktualizaci tohoto 

dělení je nutno ještě přidat další etapy. Autorka pokračuje ve zvoleném způsobu 

dělení a další etapu by pojmenovala: 

6. léto 2002 - červen 2006 

7. léto 2006 - dosud 

Dané etapy jsou tedy opět ohraničeny volbami do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR. CO se týče poslední nejaktuálnější etapy, bude popsán vývoj a stav 

politické situace k říjnu 2009. 
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3.2.1 Obnova strany lidové na pozadí stranického vývoje v letech 1989 - 1990 

Před listopadem 1989 v této zemi fungoval čtyřicet let systém Národní 

fronty. Moc držela v rukou jediná strana, a to KSČ. Existovaly sice oficiálně i jiné 

strany, ale to byly v podstatě pouhé "přívažky" Národní fronty, které se na vládnutí 

fakticky nepodílely. 

Díky postupným změnám, ke kterým po "sametové" revoluci v roce 1989 

došlo, byla zrušena vedoucí úloha KSČ, na základě čehož byl umožněn vznik 

stranického pluralismu. Některé z českých stran navazovaly na svou činnost před 

rokem 1990, kromě Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM) do této kategorie 

můžeme zařadit i Československou stranu lidovou (ČSL) nebo Československou 

stranu socialistickou (ČSS), dvě posledně jmenované strany však zdůrazňovaly 

návaznost na demokratické tradice z doby před rokem 1948. 

Nejdůležitějším politickým uskupením, které v této době vzniklo, bylo 

bezpochyby Občanské fórum (OF). Záměrně je zde užito slova uskupení, neboť 

základním heslem OF bylo, že to nebyla strana, nýbrž hnutí, které se deklarovalo 

od samého počátku jako nepolitické, sdružující různorodé názorové proudy, i když 

podle některých autorů v něm bylo možno najít čtrnáct identifikovatelných 

politických stran, hnutí či skupin. (Fiala, Strmiska, 2005, s. 1362) 

Toto přechodné období do prvních svobodných voleb v červnu 1990 lze 

charakterizovat třemi hlavními znaky, mezi které patří "nepolitický charakter" 

(politická strana jako subjekt byla vnímána negativně a prosazoval se názor, že stačí 

široko spektrální hnutí typu Občanského fóra), dále vznik či obnova 

nejvýznamnějších stran a hnutí a také častý výskyt nestandardních subjektů, což se 

netýkalo jen Občanského fóra, ale také celé řady dalších, které se na politické scéně 

tehdy vyskytly (například Strana přátel piva a jiné). (Pšeja, 2005, s. 42 - 43) 

Co se týče strany lidové, 26. listopadu 1989 bylo zvoleno nové vedení 

strany a v těchto dnech došlo také k výměně některých lidoveckých poslanců 

ve Federálním shromážděnÍ. Na duben 1990 byl do Prahy svolán první 

popřevratový sjezd strany lidové. Zabýval se především tvorbou programových cílů 

a také přípravou na první svobodné volby, které se měly konat v červnu 1990. 

Jedním z nejdůležitějších bodů zasedání se však stala dohoda o vytvoření 

Křesťanské a demokratické unie, což byla společná kandidátka zahrnující 
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Československou stranu lidovou, Křesťanskodemokratickou stranu, Svobodnou 

rolnickou stranu a další menší seskupení. V předsednické funkci nově vzniklého 

subjektu zůstal J. Bartončík. Byla rehabilitována také řada vobdobí totality 

vyloučených členů a zrušeny všechny programové dokumenty a stanovy, které 

za tohoto období byly přijaty. 

3.2.2 Strana lidová ve volebním období 1990 - 1992 

V červnu 1990 se konaly první volby44, kde však strana lidová, nyní už jako 

KDU nedosáhla zřetelnějších úspěchů a byla velmi zklamána svými výsledky. 

Zatímco Občanské fórum získalo téměř 50% hlasů do Sněmovny národů, KDU 

obdržela pouze 8,6 % hlasů pro Sněmovnu lidu, 8,7 % hlasů pro Sněmovnu národů 

a 8,4 % hlasů45 pro Českou národní radu46• Značný dopad na výsledky voleb strany 

lidové měla aféra kolem předsedy J. Bartončíka, kdy pár dní před volbami byly 

zveřejněny informace o Bartončíkově spolupráci s někdejší StB. "Je jen otázkou 

nebýt Bartončíkovy aféry, jaké by bylo postavení této strany." (Pehr, 2007, s. 21) 

V září 1990 se pak konal mimořádný sjezd strany ve Žďáru nad Sázavou. 

Nejdůležitější otázkou sjezdu bylo zhodnotit neúspěch v červnových volbách 

a hlavně volba nového vedení strany. J. Bartoníčkovi byl pozastaven mandát 

předsedy strany. Volba nového předsedy tak byla aktem, který zásadně ovlivnil 

další vývoj strany. Na post předsedy aspirovalo osm kandidátů, mezi nimi také 

Bartončík, Sacher, ale i méně známá jména. Předsednický post pak většinou hlasů 

získal předtím nepříliš známý Josef Lux, J. Marek se stal prvním místopředsedou. 

Sjezd však ke stabilitě strany příliš nepřispěl, ,,spíše znamenal vlastní počátek 

transformace strany." (Fiala, Suchý, 2005, s. 1435) 

Důležitou otázkou se postupem času stal vztah mezi stranou lidovou 

a Křesťanskodemokratickou stranou, která měla především díky jejímu zakladateli 

a předsedovi Václavu Bendovi blízko k disidentským kruhům. Václav Benda 

několikrát odmítl sloučení své strany se stranou lidovou, i když ta to několikrát 

navrhovala. V létě roku 1991 lidovci ustanovili Křesťanskou a demokratickou unii 

44 Výsledky KDU - ČSL v parlamentních volbách od roku 1990 až do současnosti viz Příloha 2 
45 Podrobnější výsledky i výsledky ostatních stran viz http://www.volby.cz 
46 V roce 1990 i potom ve volbách v roce 1992 se volilo do Federálního shromáždění, sestávajícího 
ze Sněmovny lidu (počet poslanců - podle počtu obyvatel) a Sněmovny národů (rovný počet 
poslanců z obou republik), dále se v Čechách volilo do České národní rady, na Slovensku do 
Slovenské národní rady. 
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a zaregistrovali ji nově jako značku. To však mělo na vztahy s KDS nepříznivý vliv, 

na základě čehož vystoupila KDS z poslaneckého klubu KDU. 

Hlavním faktorem politického i stranického vývoje se v období let 

1990 - 1992 stal vývoj Občanského fóra. Uvnitř OF se začaly projevovat názorové 

rozdíly a postupně se v něm utvořily dva hlavní proudy - pravicový a levicový. 

Tento rozkol vyvrcholil na přelomu let 1990 a 1991, v únoru 1991 se pak OF 

definitivně rozpadá. ,,Rozklad OF byl neklamným znamením neodvratného 

neúspěchu experimentu s všelidovým hnutím jakožto stabilní operační jednotkou 

v rámci pluralitního stranickopolitického systému." (Fiala, Strmiska, 2005, s. 1365) 

Nejdůležitějšími nástupnických stranami OF se staly pravicově zaměřená 

Občanská demokratická strana (ODS) a středové Občanské hnutí (OH). Dále začaly 

působit i další hnutí či strany, dříve činné v rámci OF, jako například Občanská 

demokratická aliance (ODA), někteří měli sociálně demokratické tendence 

(Asociace sociálních demokratů OF nebo Obroda). 

Co se týče dalšího vývoje strany lidové, v březnu 1992 se konal šestý sjezd, 

jehož významnou prioritou bylo vypořádat se s nestabilitou strany způsobenou 

pozitivním lustračním osvědčením J. Bartončíka. Strana byla díky této aféře stále 

velmi rozpolcená, bylo proto potřeba ji definitivně vyřešit. J. Lux tehdy vyloučil 

možnost Bartončíkovy rehabilitace, neboť bylo již jasně prokázáno, že Bartončík 

byl veden jako agent. V čele strany po sjezdu tak i nadále zůstal J. Lux, do funkce 

prvního místopředsedy byl zvolen Jan Kasal. 

Důležitým rozhodnutím sjezdu bylo schválení návrhu, kterým se KDU 

sloučila s ČSL s tím, ,,že se právním nástupcem KDU stane ČSL bez přerušení své 

kontinuity. Dosavadní členové KDU se podle usnesení stali členy ČSL a strana se 

přejmenovala." (Fiala, 2007, s. 110) Od té doby nese tedy strana název Křesťanská 

a demokratická unie - Československá strana lidová (KDU - ČSL). 

3.2.3 KDU - ČSL ve volebním období 1992 -1996 

Další volby do Federálního shromáždění a národních rad se konaly 

5. a 6. června 1992. Oproti minulým volbám kandidovalo na první pohled více 

subjektů, to však bylo způsobeno již zmiňovaným rozpadem OF. Ve volbách 

zvítězila koalice ODS a KDS, a to jak do ČNR (29,7 %), tak i do obou komor 

Federálního shromáždění - do Sněmovny lidu obdržela koalice 33,9 % hlasů a 
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do Sněmovny národů 33,4 % hlasů. Další úspěšné strany, které překročily 

potřebnou pětiprocentní hranici, byly Levý blok, Česká strana sociálně 

demokratická (ČSSD), Sdružení pro republiku 

Československa (SPR - RSČ) a KDU - ČSL. 

Republikánská strana 

KDU - ČSL získala necelých 6 % hlasů do Sněmovny lidu, 6,1 % 

do Sněmovny národů a do České národní rady obdržela 6,2 % hlasů.47 Po volbách 

vstoupila strana do české středopravicové vlády Václava Klause, kde byla 

zastoupena několika členy, a to místopředsedou vlády A. Baudyšem (později také 

ministrem obrany), ministrem zemědělství J. Luxem, ministrem kultury J. Kabátem 

(od r. 1994 ministerstvo převzal lidovci navržený P. Tigrid) a ministrem 

pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádkem.48 

Lidovci se v této době hlásili k pravému středu a odkazovali se k evropské 

křesťanské tradici. ,,Během následujících let se ale (strana) posouvala stále více 

do středu a začala usilovat o roli jakéhosi "jazýčku na vahách H, bez něhož nebude 

možné sestavit žádnou vládu."(Vodička, Cabada, 2003, s. 231) 

V tomto období měly velký vliv na politickou scénu vztahy se Slovenskem. 

Ke konci roku 1992 se rozpadá společná federace obou států, na stranický systém 

tento rozpad ale neměl podstatnější vliv, neboť již před rokem 1993 se většina 

politických subjektů soustředila na svou republikovou úroveň. 

V tomto období vykazoval český stranický systém stále ještě prvky 

nestability. Skladba Poslanecké sněmovny v roce 1995 vůbec neodpovídala složení 

po volbách 1992.49 Řada poslaneckých klubů se přeskupila a vyústila ve stav, kdy 

zvolené subjekty část poslanců ztratily a naopak zastoupení získaly i formace, které 

ve volbách neuspěly nebo nově vznikly. Dále je patrné, že se v uvedeném období 

stabilizovala levá část politického spektra a dále se profilovala pravice, nedošlo 

však stále k etablování jasně vyhraněných stran politického středu, kam alespoň 

svůj posun zahájila KDU - ČSL. 50 

Pozice KDU - ČSL postupně sílila. V roce 1995 se členy jejího klubu stali 

někteří poslanci, kteří vystoupili z klubu KDS. Ta se totiž předtím sloučila s ODS. 

47 Srovnání a výsledky ostatních stran viz http://www.volby.cz 
48 Přehled všech lidoveckých ministrů od roku 1990 až do současnosti viz Příloha 3. 
49 Míněno složení tehdy ještě Sněmoven lidu a národů Federálního shromáždění. 
50 Srov.: Fiala, Strmiska. Systém politických stran v letech 1989 - 2004. S. 1365 - 1367 a Šanc. 
Stranický systém České republiky. S. 129. 
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Na podzim 1995 se konal sjezd v Brně, kde se strana prezentovala již jako strana 

překonavši krizi z počátku 90. let, sebevědomá, patřící mezi strany podílející se na 

vládě, ovlivňující tedy aktuální politické dění. Bylo také řečeno, že by se 

následujících voleb chtěla účastnit samostatně. J. Lux zůstával i nadále ve funkci 

předsedy strany a J. Kasal ve funkci 1. místopředsedy. 

3.2.4 KDU - ČSL ve zkráceném volebním období 1996 -1998 

Volby do PSP ČR konané 31. května a 1. června 1996 přinesly zásadní 

průlom pro český stranický systém, neboť se významně redukoval počet subjektů. 

Subjekty, které v těchto volbách neuspěly, již poté nedosahovaly většího úspěchu u 

voličů. Ve volbách zvítězila ODS (29,2 %) před ČSSD (26,4 %), následovala 

KSČM, KDU - ČSL a pětiprocentní hranici přesáhly ještě SPR - RSČ a ODA. 

KDU - ČSL v těchto volbách získala téměř 8,1 % hlasů.51 

Vládu vytvořila ODS spolu s KDU - ČSL a ODA, ale musela být 

tolerována ČSSD, neboť tato koalice neměla dostatečný počet mandátů. Ve vládě 

obdržela KDU - ČSL čtyři ministerstva. Místopředsedou vlády a zároveň ministrem 

zemědělství se stal J. Lux, další členové KDU - ČSL obsadili ministerstva obrany 

(M. Výborný), kultury (J. Talíř) a ministerstvo pro místní rozvoj (J. Schneider). 

S ODA se lidovci sblížili, když spolu v roce 1996 kandidovali do prvních 

voleb do Senátu, horní komory Parlamentu ČR. Lidovci nakonec v Senátu obsadili 

třináct křesel a zároveň Petr Pithart zvolený za lidovce se stal předsedou Senátu. 

Tento velký úspěch senátních voleb byl mimo jiné zapříčiněn i širokým spektrem 

kandidátů - nestraníků, kteří se za KDU - ČSL o křesla v Senátě ucházeli. 

V září 1997 se konal sjezd strany, v pořadí již osmý, který schvaloval 

budoucí program strany. Na tomto sjezdu byly schváleny programové dokumenty 

Křesťanskodemokratická politika pro 21. století, Sociální doktrína, Zahraniční 

politika a také se na sjezdu schválilo konání primárních voleb (při výběru kandidátů 

strany pro účast ve volbách). Předseda J. Lux i jiní členové strany se nejen na tomto 

sjezdu snažili pozici lidovců stále více upevnit a zdůrazňovat to, že je vlastně třetí 

nejsilnější stranou na české politické scéně. 

51 Přesné výsledky lidovců i dalších politických stran viz: http://www.volby.cz 
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Rok 1997 byl pro českou politiku přelomovým. Na počátku roku se 

politické hladiny rozvířily vyloučením dvou poslanců z ČSSD, z nichž jeden 

vstoupil do ODS, čímž došlo k relativní stabilizaci vlády. Ovšem vztahy v koalici se 

postupně začaly vyhrocovat, k tomu přišly skandály ODS, které této straně přinesly 

problémy i uvnitř jí samé. Kritika se objevila poté, když se dostaly na veřejnost 

podivné machinace ve financování ODS. Někteří členové ODS vyzvali jejího 

předsedu, aby na svůj post rezignoval. Tato výzva se uskutečnila v době, kdy Klaus 

pobýval na zahraniční cestě v Sarajevu, proto se této aféře říká "Sarajevský atentát". 

Daná situace vyústila v demisi členů vlády z partnerských stran. 

KDU - ČSL opustila koalici na konci listopadu, ODA ji v tomto kroku následovala. 

Po návratu V. Klause do vlasti následovala jeho demise a pád vlády. Z ODS odešla 

také část členů, kteří vytvořili novou stranu Unii svobody (US).52 

Předseda KDU - ČSL Josef Lux byl po rozpadu vlády Václava Klause 

pověřen sestavením vlády nové, která bude pouze provizorní. 16. prosince 1997 byl 

jmenován premiérem této vlády bývalý guvernér ČNB Josef Tošovský. Tato vláda 

byla u moci od ledna do června 1998 a lidovci se na ní podíleli třemi ministry, a to 

ministrem vnitra C. Svobodou, ministrem zemědělství J. Luxem a ministrem 

- předsedou legislativní rady vlády M. Výborným. 

3.2.5 KDU - ČSL ve volebním období 1998 - 2002 

Předčasné parlamentní volby do PSP ČR, které proběhly ve dnech 

19. a 20. června 1998, přinesly změnu, neboť zvítězila levicová ČSSD s 32,3 % 

hlasů, následovaná ODS s 27,7 % hlasů, dále se do sněmovny dostaly ještě KSČM, 

KDU - ČSL a US. Po dlouhých jednáních vytvořila ČSSD menšinovou vládu v čele 

s Milošem Zemanem, která se opírala o podporu ODS díky Opoziční smlouvě,,53. 

KDU - ČSL získala v těchto volbách 9,0 %54 a umístila se na 4. místě. 

V důsledku vzniku Opoziční smlouvy a z toho vyplývající nemožnosti se podílet na 

vedení státu se strana uchýlila do opozice. Opoziční smlouvu přirovnal J. Lux "ke 

komunistické ústavě zaručující vládu jedné strany." (Fiala, 2007, s. 117) 

52 Za pomoci http://www.radio.c:zJc:zJvydani/98297, 7. 10.2009. 
53Jednalo se o smlouvu mezi ODS a ČSSD, kdy ODS přislíbila toleranci menšinové vládě ČSSD za 
jisté ústupky ve prospěch její strany (ODS získala významné posty v parlamentních i 
mimoparlamentních institucích, například V. Klaus se stal předsedou PSP ČR. 
54 Podrobnější výsledky všech stran viz http://www.volby.cz 
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1. září 1998 vznikla Čtyřkoalice, kterou KDU - ČSL, US a neparlamentní 

ODA a Demokratická Unie (DEU) vytvořili za účelem společného sestavení 

kandidátek pro následné senátní volby. Senátní volby na podzim roku 1998 

Čtyřkoalice opravdu vyhrála, když získala 14 křesel a předstihla tak ČSSD i ODS. 

Úspěchu dosáhla i v dalších senátních volbách v roce 2000, po nichž se stala 

dominujícím subjektem v horní komoře Parlamentu. 

Významným momentem pro vývoj KDU - ČSL se stalo odstoupení Josefa 

Luxe 24. září 1998. Z důvodu vážné nemoci se J. Lux vzdal předsednického postu 

ve straně, ponechal si jen poslanecký mandát. Dočasným vedením strany byl až do 

řádného sjezdu pověřen 1. místopředseda lidovců J. Kasal. 

V květnu 1999 se uskutečnil další sjezd strany, na kterém se J. Kasal stal 

předsedou, o post předsedy se ucházel také Cyril Svoboda, který se nakonec stal 

1. místopředsedou. Oba potvrdili na sjezdu odmítavý postoj KDU - ČSL 

k sestavení menšinové vlády a dále podporovali spolupráci v rámci Čtyřkoalice. 

KDU - ČSL dosáhla v těchto letech úspěchů na komunální a krajské úrovni. 

Zvláště pak skutečnost, že KDU - ČSL obsadila pět postů krajských hejtmanů, 

stranu velmi posílila. 

V uskupení zvaném Čtyřkoalice však postupně začaly narůstat problémy, 

mezi jinými to byl spor o předsednickou funkci tohoto uskupení. V lednu 2001 

o tuto funkci usilovali kandidáti Jaroslav Kopřiva (KDU - ČSL), Karel Kuhnl 

(US - DEU) a Michael Žantovský (ODA). Ani jeden z nich však nezískal 

dostatečnou podporu, a tak byl předsedou zvolen překvapivě křesťanský demokrat 

Cyril Svoboda, který podle tzv. Žďárské dohody z ledna 2001 byl zároveň 

společným kandidátem Čtyřkoalice na post předsedy vlády. 

Svoboda však poté na tento post rezignuje především z toho důvodu, že 

politická rada Čtyřkoalice nepřijala jeho představu o složení stínové vlády. 

"V pozadí však byl zejména vnitrostranický spor v KDU - ČSL mezi C. Svobodou 

a M Kalouskem." (Fiala, Hloušek, 2003, s. 39) Tento subjekt se (posledním 

podnětem bylo zadlužení ODA) rozpadá na počátku roku 2002. Původní US, která 

se mezitím spojila s DEU v jednu stranu, se pak dohodla s KDU - ČSL, že vytvoří 

subjekt, který pojmenovali Koalice. 
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Na dalším sjezdu v Jihlavě v květnu 2001 se po vyrovnaném boji se 

stávajícím předsedou Kasalem stal novým předsedou C. Svoboda, přičemž post 

1. místopředsedy obdržel M. Šimonovský. Na tomto sjezdu byli zvoleni také další 

čtyři místopředsedové a proběhly volby i do dalších stranických orgánů. Jihlavský 

sjezd měl být důležitý také z hlediska urovnání vnitrostranických sporů, které 

v KDU - ČSL panovaly v podstatě od smrti J. Luxe. Jak konstatuje P. Fiala, "ačkoli 

jihlavský sjezd do jisté přispěl ke snížení napětí uvnitř strany, k posílení pozice 

Svobodova proudu a k oslabení Kasalova vlivu, podstatné rozpory přetrvaly i 

nadále." (Fiala, 2007, s. 123) 

Toto období lze tedy charakterizovat především menšinovým způsobem 

vlády, kterého se ujala ČSSD, a způsobem podpory této vlády (Opoziční smlouva). 

Dalším mezníkem těchto let byl odchod J. Luxe z čela KDU - ČSL a politiky vůbec 

v důsledku onemocnění a následný vznik Čtyřkoalice, respektive později Koalice. 

3.2.6 KDU - ČSL ve volebním období 2002 - 2006 

Další volby do PSP ČR se uskutečnily 14. a 15. června 2002. Byly to volby, 

kterých se účastnilo pouhých 58 % voličů, což představovalo nejnižší účast 

ze všech polistopadových voleb. Vítěznou stranou se stala opět ČSSD s 30,2 % 

hlasů, za ní skončila ODS s 24,4 % hlasů, což byl pro ODS nejhorší výsledek od 

založení strany. Poměrně velkého úspěchu dosáhla KSČM, která obdržela 18,5 % 

hlasů a do PSP se dostala ještě Koalice s 14,2 %hlasů,55 která byla z výsledků 

voleb ale velmi zklamaná, neboť některé průzkumy ji ještě necelý rok před volbami 

předpovídaly až 30 % hlasů. Koalice se proto po těchto volbách rozpadá. 

Vládu po společných jednáních vytvořila ČSSD s KDU - ČSL a US - DEU. 

Tato vláda se však opírala pouze o těsnou většinu sto jedna hlasů. Navíc se vznikem 

koaliční vlády nesouhlasila část poslanců ČSSD, kteří si přáli raději menšinovou 

vládu ČSSD. Lidovci ve vládě obsadili ministerstva zahraničí (C. Svoboda), 

životního prostředí (L. Ambrozek) a dopravy a spojů (M. Šimonovský). 

KDU - ČSL si rok po volbách zvolila na dalším sjezdu nové předsednictvo. 

Do čela strany byl zvolen Miroslav Kalousek, který ve druhém kole volby porazil 

dosavadního předsedu Cyrila Svobodu a 1. místopředsedou se stal Jan Kasal. 

ss výsledky voleb - srovnej např. Fiala, Stnniska. Systém politických stran v letech 1989 - 2004, s. 
1374 nebo http://www.volby.cz 
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Rok 2004 byl ve znamení konání tří voleb - do krajských zastupitelstev 

(lidovci získali 10,6 % hlasů), dále do Senátu ČR (lidovci obdrželi tři mandáty) a 

také se poprvé konaly volby do Evropského parlamentu, při kterých lidovci obdrželi 

téměř 10% hlasů. Volby posledně jmenované byly velkým úspěchem pro ODS, 

která suverénně vyhrála s 30 % hlasů (ČSSD obdržela od voličů jen 8,8 % hlasů). 

Neúspěch ve jmenovaných volbách vyvolal u sociální demokracie hlubokou 

vnitrostranickou krizi, která vyvrcholila 1. července 2004 rezignací Vladimíra 

Špidly na post premiéra i předsedy ČSSD. Obě tyto funkce po něm přejal Stanislav 

Gross, který obnovil původní koalici. 

Nově zvolený předseda lidovců M. Kalousek se ale na vládě nepodílel 

a naopak vládu kritizoval, přidaly se i kritické hlasy z řad ČSSD, na začátku roku 

2005 se pak rozpoutala aféra kolem financování bytu premiéra Grosse. Výsledkem 

byl odchod KDU - ČSL a US z vlády, poté rezignace premiéra Grosse. V polovině 

dubna 2005 se představitelé koaličních stran ale dohodli na další spolupráci, 

přičemž do čela se postavil dosavadní místopředseda ČSSD Jiří Paroubek, který 

tuto vládu dovedl až do řádných voleb v roce 2006. 

V KDU - ČSL si pevnou pozici na postu předsedy držel M. Kalousek, který 

byl podruhé zvolen předsedou na dalším sjezdu strany v Plzni v listopadu 2005. Stal 

se tak prvním, komu se po J. Luxovi podařilo předsednické křeslo obhájit. Také 

J. Kasal zůstal 1. místopředsedou. 

Mezi prvky, které charakterizovaly toto období, můžeme zařadit nejnižší 

volební účast ve volbách do PSP ČR po roce 1989, následný povolební rozpad 

Koalice a dále pak postupné dvě rezignace premiérů (V. Špidly a S. Grosse) 

a nástup výrazného J. Paroubka na českou politickou scénu. 

3.2.7 KDU - ČSL na pozadí vývoje stranického systému po roce 2006 

2. a 3. června 2006 se konaly volby do PSP ČR. Tvrdá kampaň před těmito 

volbami se nesla především ve znamení střetu dvou nejsilnějších politických stran, 

tedy ODS a ČSSD. Výsledky byly příznivější pro ODS, která získala 35,3 % hlasů, 

druhá ČSSD následovala s 32,3 %. Pětiprocentní hranici dokázaly překonat ještě 

KSČM s 12,8 % hlasů, Strana zelených (SZ) s 6,2 % hlasů, to byl nový subjekt na 
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české politické scéně, a KDU - ČSL obdržela v těchto volbách 7,22 %hlasů,56což 

byl pro lidovce velice špatný výsledek. Především uvnitř KDU - ČSL bylo toto 

interpretováno jako neúspěch a strana se snažila nalézt jeho příčiny. 

Po volbách nastala ve sněmovně patová situace57 a došlo tak k několika 

měsícům trvajícím vyjednáváním, kdy ODS pod vedením Mirka Topolánka nejprve 

zkoušela vládnout sama v menšinové vládě. Této vládě ale nebyla vyslovena 

důvěra, proto došlo k dalším jednáním, které byly zakončeny vytvořením koaliční 

vlády, na které se kromě ODS podílela KDU - ČSL a SZo Tato vláda mohla 

vzniknout pouze na základě slíbené podpory dvou "přeběhlíků" z řad ČSSD. 

Lidovci se na koaliční vládě podíleli celkem šesti ministry, C. Svoboda se 

stal ministrem - předsedou legislativní rady vlády, J. Čunek místopředsedou vlády 

a ministrem pro místní rozvoj (od ledna 2009 po jeho demisi převzal tento post 

C. Svoboda), M. Kalousek se stal ministrem financí, V. Jehlička ministrem kultury. 

Od ledna 2009 působil ve vládě ještě P. Svoboda, který se stal po C. Svobodovi 

ministrem - předsedou legislativní rady vlády. 

Probíhajících povolebních jednání na podzim 2006 se účastnil i předseda 

lidovců M. Kalousek, který je jednu dobu vedl samostatně s ČSSD. Jednal 

o možnosti menšinové vlády ČSSD a lidovců, s tolerancí komunistů. Tento krok 

však vyvolal u lidovců velké rozpory a výsledkem se stala rezignace M. Kalouska 

na post předsedy KDU - ČSL58 a ukončení všech jeho jednání s ČSSD. Ovšem poté 

se stal M. Kalousek, už jako řadový člen KDU - ČSL ministrem financí 

v Topolánkově vládě a tím se stal nejvýznamnějším lidoveckým člověkem ve vládě. 

V mezidobí složitých jednání o další možné vládě se na podzim 2006 

konaly další volby, a to komunální, v nichž získala KDU - ČSL celkem 8,1 % 

hlasů, což představuje něco přes 5000 zastupitelů. Další volby byly senátní, v nichž 

uspěli čtyři kandidáti strany lidové. 

Dalším mezníkem ve vývoji lidovců se stal mimořádný sjezd KDU - ČSL 

konaný v prosinci 2006 v Praze, kde bylo zvoleno zcela nové vedení strany. 

56 Více viz http://www.volby.cz 
57 Patová situace spočívala v rozložení sil levice a pravice v PSP. Součet mandátů ODS, KDU - ČSL 
a SZ byl shodný se součtem mandátů levicových ČSSD a KSČM (tedy sto ku stem). 
58 Do období řádného sjezdu konaného v prosinci 2006 se dočasným předsedou strany stal Jan Kasal. 
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Předsedou se stal před tím málo známý, ale v té době nově zvolený senátor Jiří 

Čunek a 1. místopředsedou byl zvolen Roman Línek. 

Již od počátku se J. Čunek prezentoval jako člověk s poměrně radikálními 

názory například v souvislosti se zneužíváním sociálních dávek. V této době patřil 

k nejpopulárnějším politikům v zemi. Postupně však jeho stranické předsednictví 

bylo ovlivněno aférami, které vypukly na začátku roku 2007. Vše začalo podáním 

trestního oznámení jeho bývalé sekretářky na údajné přijetí úplatku od firmy, která 

měla na starosti privatizaci městských bytů ve Vsetíně, kde byl Čunek starostou. 

Poslanecká sněmovna jej vydala k trestnímu stíhání. V průběhu vyšetřování 

navíc došlo k několika nestandardním postupům ze strany policie i státního 

zastupitelství. Dále bylo vyšetřováno jeho údajné zneužívání sociálních dávek před 

zahájením jeho politické kariéry. Vše vyústilo v jeho rozhodnutí odstoupit 

v listopadu 2007 z postu místopředsedy vlády i ministra pro místní rozvoj. 

KDU - ČSL však požadovala návrat svého předsedy zpět do vlády, k čemuž 

také nakonec v dubnu 2008 došlo. Aféry kolem jeho osoby ovšem dále neustávaly, 

což mělo vliv i na postavení vlády mezi veřejností. V důsledku této skutečnosti se 

na počátku roku 2009 premiér M. Topolánek rozhodl k rekonstrukci vlády. Mezi 

jinými chtěl odvolat právě i J. Čunka. Ten však 12. ledna 2009 rezignoval sám. 

V březnu 2009 ale iniciovala opoziční ČSSD v pořadí již páté hlasování 

o nedůvěře Topolánkově vládě. 24. března vyjádřila Poslanecká sněmovna vládě 

nedůvěru, když se pro ni vyslovili i čtyři členové koalice (poslanci KDU - ČSL 

mezi nimi nebyli). Premiér M. Topolánek podává na konci března demisi. K pádu 

vlády dochází v průběhu půlročního předsednictví České republiky Evropské unii. 

Na jaře 2009 pak probíhala jednání o prozatímní vládě. Ta byla 8. května 

2009 jmenována prezidentem. Tuto vládu vede nestraník, bývalý předseda Českého 

statistického úřadu Jan Fischer. Ministerské posty zaujímají také nestraníci. 

V programovém prohlášení vlády z 1. června 2009 se píše, že ,jejím úkolem není 

realizace politického programu, ale kvalitní, nestranná a maximálně politicky 

neutrální správa země do předčasných parlamentních voleb. 59 

59 Celé programové prohlášení vlády viz: http://www.vlada.czJczJjednani-vlady/programove
prohlaseni/programove-prohlaseni-vlady-cr-58369/, 1. 10.2009. 

53 



Tyto parlamentní volby se měly uskutečnit v říjnu 2009. Zákon 

o předčasných volbách, který byl schválen Poslaneckou sněmovnou, byl však 

napadnut poslancem Melčákem u Ústavního soudu. Tento ústavní stížnosti vyhověl 

a zákon zrušil. U moci tedy i nadále zůstává prozatímní vláda J. Fischera, jako další 

možný termín voleb je zvažován květen 2010.60 

Co se týče samotné KDU - ČSL, dochází na jaře 2009 k důležitému 

mezníku ve vývoji této strany. Ze strany odešel její bývalý předseda a bývalý 

ministr financí M. Kalousek a postupně jej následovaly i další známé osobnosti 

strany, jako například V. Parkanová (ve vládě M. Topolánka ministryně obrany) či 

P. Severa. Tito se spolu s dalšími rozhodli založit novou politickou stranu. Tato 

strana vznikla v červnu 2009 a nese název TOP 09.61 Jejím předsedou se stal bývalý 

ministr zahraničí (nominovaný SZ) K. Schwarzenberg. V červenci 2009 se strana 

dohodla na úzké spolupráci se subjektem Starostové a nezávislí. Po vzniku TOP 09 

došlo k odlivu několika desítek členů KDU - ČSL na všech úrovních. Podle 

současných volebních preferencí by TOP 09 volilo více občanů než KDU - ČSL.62 

Závěr této kapitoly je věnován krátké analýze současného českého 

stranického systému. Tento se vyznačuje relativně vyrovnanými silami na poli 

pravice a levice. K levému spektru řadíme především ČSSD, která byla v letech 

1998 - 2006 vládnoucí stranou, v posledních volbách do PSP v roce 2006 se 

umístila těsně za ODS na 2. místě a některé průzkumy nyní jí na chystající se volby 

na jaře 2010 přisuzují prvenství. 

V parlamentu ČR je zastoupená také levicová KSČM, která na naší politické 

scéně hraje poměrně silnou roli, přestože je v posledních patnácti letech v opozici. 

Síla KSČM ovšem poklesla po posledních volbách do PSP v roce 2006, kdy strana 

získala pouze 13 % hlasů, tedy o pět procent méně než při volbách v roce 2002. 

Na pravé straně politického spektra se profiluje ODS, která po deseti letech 

vyhrála minulé volby do PSP, ovšem velmi těsně, menšinové vládě nebyla dána 

důvěra a koalice s KDU - ČSL a SZ se po dvou a půl letech rozpadá uprostřed 

předsednictví Evropské unii, od května 2009 vládne úřednická vláda Jana Fischera. 

60 Stav platný k říjnu 2009. 
61 Zkratka TOP 09 znamená Tradice, Odpovědnost, Prosperita a 09 pak znamená rok vzniku strany, 
tedy rok 2009. 
62 Aktuální volební preference pro listopad 2009 viz například: 
http://www.sanep.czlpruzkumy/volebni-preference-Iistopad-2009/.1 O. ll. 2009 
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Na pravé straně politického spektra existuje také řada malých subjektů, které ale 

nedosahují většího významu. Krajní pravice ztratila po neúspěchu SPR - RSČ 

v roce 1998 parlamentní zastoupení a později je už nezískala. 

Nově vzniklý subjekt TOP 09 se nachází také na pravé straně politického 

spektra. Sám sebe charakterizuje jako konzervativní stranu, jejíž program vychází 

z tradic křesťansko - židovské kultury. 

K politickému středu se dlouhodobě řadí KDU - ČSL, která však 

v posledních volbách do PSP v roce 2006 získala pouze 7,22 % a nyní ji některé 

průzkumy přisuzují dokonce pokles pod pětiprocentní hranici. Je to způsobeno 

zvláště vznikem nového konkurenčního subjektu TOP 09. 

V parlamentu je zastoupena také SZ, která se svým programem řadí spíše 

doleva, ale řada politologů ji směruje více ke středu pole, naopak díky více jak 

dvouleté vládě s ODS se mínění jiných přiklání k tomu, že tíhne momentálně více 

k pravici. Ovšem i této straně předpovídají průzkumy volební prohru. 63 

63 Aktuální volební průzkumy nalezneme například na stránkách http://www.volebni-preference.cz 
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4. vývoj a komparace programů KDU - ČSL (ČSL) po roce 1990 

Programy politických stran nám o nich mohou leccos prozradit. Skrz 

stranické programy se politické strany vymezují vůči ostatním stranám, jejich 

prostřednictvím dochází ke střetům s jinými stranami či zájmovými skupinami. 

Politické strany využívají čtyř různých forem, kde své názory vyjadřují. 

Jsou to podle německých politologů G. Olzoga a H - J. Liese základní programy, 

které jsou jistými "ústavami" stran, dále pak akční programy, které rozvíjejí 

dlouhodobé nebo střednědobé cíle a aktivity základních programů, jako například 

zdravotní či školskou politiku. Volební programy se snaží zaujmout s takovými 

tématy, u kterých si politické strany myslí, že právě těmi dokážou oslovit voliče 

a zasáhnout politického protivníka. Posledním typem jsou takzvaná vládní 

prohlášení, v nichž je možno nalézt detailní rozpracování politických úspěchů 

a zároveň cílů vítězné strany, případně koalice. (Fiala, Mareš, 1998, s. 7 - 8) 

České politické strany používají pro svou prezentaci především programu 

základního (základních) a dále volebních programů. Některé strany rozlišují i akční 

programy, ale konkrétně KDU - ČSL, na kterou je tato práce zaměřena, dodržuje 

především dělení: základní programy - volební programy. Program KDU - ČSL 

se v průběhu téměř dvaceti polistopadových let několikrát pozměňoval, reagoval 

na aktuální problémy a politickou situaci. 

Při práci na této kapitole bylo využito především materiálů z Archivu 

KDU - ČSL, který se nachází v sídle strany v paláci Charitas. Novější programy 

(od roku 1997) jsou pak už k dispozici také na internetových stránkách strany 

www.kdu.cz. Analýzu programových východisek strany provádějí také někteří 

autoři ve svých publikacích. 

4.1 Formování programu v 1. polovině 90. let 

V dubnu 1990 se konal první polistopadový sjezd strany lidové, který byl 

stěžejní také pro vytvoření nového programu strany. Byly zde formulovány 

základní programové cíle strany a navíc byl připravován první program volební. 

Blížily se totiž první svobodné volby, ve kterých chtěli lidovci uspět. První 

programy byly typické svou obecností a také tím, že se lidovci snažili vrátit 
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ke starým, často již přežitým modelům fungování strany na místo toho, aby oslovili 

potenciální voliče vybudováním moderní křesťanské strany. 

Hned od počátku bylo stanoveno, že Československá strana lidová je 

stranou svobodnou, nezávislou, křesťanskou a demokratickou s vlastním ideově 

politicky vymezeným programem. "Strana vycházela z křesťanského hodnotového 

systému, na němž byla budována Evropa. Nepovažovala se za náboženské sdružení, 

ale politickou sílu, která vědeckými přístupy analyzuje a zobecňuje požadavky 

občanů, aby je mohla uplatnit v praktické politice." (Fiala, Suchý, s. 1443) 

Volební program lidové strany, který byl vytvořen pro první posttotalitní 

volby konající se v červnu 1990, se nesl v duchu radosti ze znovu nabyté svobody 

a právě slovo svoboda v něm bylo i nejčastěji zmiňované. I jednotlivé návrhy 

v programu se týkaly především vymezení se vůči socialismu. 

Hlavním heslem celého tohoto volebního programu bylo "Svoboda místo 

socialismu". Za základ programu byla stanovena úcta k člověku a ochrana života ve 

všech jeho podobách. Program byl rozčleněn do několika oblastí. 

První okruh se nazýval Rodina - škola - vzdělání. V této části přišli lidovci 

s návrhy jako například umožnit matkám, aby se samy rozhodly o délce své 

mateřské dovolené, o výběru povolání pro dítě má rozhodovat jen vůle a schopnosti 

dítěte, lidovci se také stavěli pro změnu celého školského systému, který se měl stát 

více diferencovaným. Další část byla pojmenována jako Národ - vlast - stát. Zde 

lidovci žádali obnovit právní stát a respekt v právo jako takové, státu by udělili jen 

tolik kompetencí, kolik je nutných a co nejvíce pravomocí by předali obcím. Dále 

v této kapitole požadovali objektivní výklad dějin a důsledné prošetření zločinů, 

které se děly za období totality. V kapitole Kultura - duchovní život - náboženství 

mimo jiné trvali na tom, aby bylo církvím zajištěno důstojné postavení a autonomie. 

V kapitole Zdravotnictví - sociální politika žádali lidovci především 

celkovou změnu systému, lepší zajištění péče o rodinu, zabezpečení v nemoci nebo 

zlepšení ústavní péče. V oblasti zdravotnictví pak chtěli zavést svobodnou volbu 

lékařů a využívání soukromých ordinací. Další okruh se nazýval Životní prostředí a 

ČSL v něm přišla s návrhem povinného zavedení katalyzátorů pro osobní i nákladní 

auta, počínaje rokem 1994. 

Až ke konci se objevuje v té době asi nejdůležitější tematický okruh 

Ekonomie. ČSL volá po ekonomické reformě v duchu sociálně tržního 

hospodářství, po staveném převážně na soukromém vlastnictví výrobních prostředků 
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a předpokládající svobodný trh a účinnou sociální ochranu. Jedny z dalších 

požadavků byly privatizace státních podniků, vstup zahraničního kapitálu na český 

trh či že družstvo se má stát svobodným sdružením vlastníků a jeho základem má 

být soukromé vlastnictví. Poslední kapitolkou pak byla Zahraniční politika. V té 

žádala ČSL především postupné odzbrojování cizích vojsk na našem území a rozvoj 

styků se západními demokraciemi ajinými nekomunistickými zeměmi.64 

Po červnových volbách pro Československou stranu lidovou neúspěšných 

byl svolán mimořádný sjezd strany na září 1990. Zde se také schvalovala nová 

verze programu. Bylo však zřejmé, že tato "nová" verze byla pouze neurčitou směsí 

filosofických pouček a nejasných prohlášení typu "v demokratickém světě je člověk 

svobodný," "partnerství znamená pro ženu více než emancipace," či "cílem ČSL je 

zlepšování životní úrovně občanů," důsledkem čehož byla výpovědní hodnota 

zmíněného dokumentu minimální. (Fiala, Suchý, 2005, s. 1443) 

V květnu 1991 byl schválen nový koncept - Zásady programu ČSL, podle 

něhož se měla strana zasazovat především o brzké dosažení fungující tržní 

ekonomiky v Česku za pomoci privatizace, demonopolizace a liberalizace cen. 

V červnu 1992 se konaly další důležité volby. Jedním z hlavních bodů 

sjezdu strany, uskutečněného na jaře toho roku, se stala příprava volebního 

programu. Tento nesl název "Místo chaosu řád - místo řečí skutky." Hned na 

začátku programu je řečeno, že lidovecká politika je politikou napravo od středu. 

Také je psáno, že KDU - ČSL prosazuje tržní hospodářství, ale s dovětkem, že 

takový to typ hospodářství musí mít zároveň výrazný sociální a ekologický rozměr. 

Velmi zajímavý požadavek lidovců se týkal spolkového uspořádání státu a zároveň 

požadavku na samosprávné postavení Moravy a Slezska. 

Lidovci svůj program rozčlenili do několika oblastí. Rodiny lákali například 

svým návrhem výrazné podpory mladým manželům či finančním zajištěním 

matkám, které se rozhodnou věnovat se dítěti celodenně do jeho šesti let. Ženy zase 

vábili heslem: "schopné ženy na místa neschopných mužů." Důchodcům chtěli 

zajistit pravidelnou valorizaci důchodů či výstavbu vícegeneračních bytů nebo 

domovů pro osamělé. I v tomto programu se KDU - ČSL neopomněla věnovat 

ekologii, kde přišla s návrhem kombinované dopravy, recirkulace odpadních vod či 

obalů nebo zvýhodnění čistých technologií. 

64 Viz Archiv KDU - ČSL, Volby do parlamentu 1990. rejstřík 17: Volby do zastupitelských orgánů, 
NF, parlamentu, místní, senátorské aj. 
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V oblasti zemědělství prosazovali například vznik rodinných farem vedle 

transformovaných družstev nebo ochranu trhu se zemědělskými výrobky. V oblasti 

ekonomie byla žádost lidovců na dokončení radikální ekonomické reformy a 

dynamickou korekci chyb v této reformě vzniklých. Dále chtěli maximální omezení 

vlivu státu v hospodářství, důslednou protimonopolní politiku či celkovou reformu 

bankovního systému. Jedna z posledních oblastí se týkala zahraniční politiky. Zde 

například optimisticky prosazovali vstup do Evropských společenství do roku 1997. 

Speciální kapitolkou v tomto programu byla i ta týkající se minulosti. Lidovci 

vyžadovali odsouzení komunistické ideologie, zajištění nepromlčitelnosti zločinů 

v duchu této ideologie páchaných, ale také zde bylo zmíněno slovo usmíření. 65 

Do dalších voleb v roce 1996 bylo dostatek času vytvořit nejen program 

volební, ale také ten základní. Významným obdobím se stal podzim 1995, kdy byl 

na sjezdu v Brně schválen program s názvem "Východiska politiky Křesťanské 

a demokratické unie - Československé strany lidové," jež charakterizoval základy 

politiky strany, která podle tohoto konceptu má být založena na tradici 

křesťanských hodnot dané v evropské civilizaci. K těmto tradicím patří podle tohoto 

dokumentu především úcta k životu, k právu, svoboda, spravedlnost, solidarita 

s druhými a odpovědnost. 

Politika KDU - ČSL byla dle těchto "Východisek" rozčleněna do třech 

pilířů. Prvním pilířem se stala přirozená společenství a občan v právním státu 

(tzn. rodina, obec, vyšší územně správní celky, politické strany, církve či profesní 

komory). Druhým pilířem pak bylo sociálně tržní hospodářství založené na 

existenci soukromého vlastnictví a s tím související volný trh, stabilní měna, 

vyrovnaný rozpočet, ochrana hospodářské soutěže či aktivní politika zaměstnanosti. 

A poslední třetí pilíř se týkal zahraniční politiky. V něm KDU - ČSL zdůraznila 

vizi zakotvení České republiky v mezinárodních vztazích, aby se stala aktivním 

členem NATO i Evropské unie. 

Tato Východiska se jako základ objevila i v následném volebním programu 

připraveném pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 1996 nazvaném Průvodce 

politikou KDU - ČSL. Hlavní heslo tohoto programu znělo: KDU - ČSL: Klidná 

síla - jistota - bezpečí. Tento volební program byl na rozdíl od těch předchozích 

volebních programů z let 1990 a 1992 daleko rozsáhlejší a více propracovanější. 

6S Převzato z Archivu KDU - ČSL. Volby do parlamentu 1992. rejstřík 17: Volby do zastupitelských 
orgánů, NF, parlamentu, místní, senátorské aj. 
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Byl rozčleněn do několika oblastí podle různých témat, které byly řazeny za sebou 

podle abecedy. Na začátku byla popsána strana jako taková, její principy a hodnoty, 

na kterých staví a také východiska, z kterých strana čerpá.66 

Poté už se program vyjadřoval kjednotlivým tématům, mezi kterými 

nemohly chybět ty již pro lidovce tradiční, jako například rodina, bydlení, ekologie, 

ekonomika či zemědělství. Přidaly se k nim však i nové, jako například drogy, 

energetika, kultura, mládež a volný čas či obnova venkova. Na začátku každé 

kapitoly byla daná problematika popsána a poté vyjádřena stanoviska a navrhnuty 

způsoby řešení konkrétních problémů v dané oblasti. 

KDU - ČSL se v několika kapitolách tohoto volebního programu vyjadřuje 

k různým ekonomickým tématům, jako například v kapitole o hospodářské politice, 

kde zdůrazňuje privatizaci strategických odvětví, jako je například bankovnictví, 

energetika do českých rukou, snahu o další liberalizaci přístupu českého zboží 

na zahraniční trhy. Dále lidovci kladou důraz na hospodářskou soutěž, která má být 

státem upevňována, na usilování o dokončení restitucí všude tam, kde je to možné. 

V mnoha kapitolách se program zmiňuje o podpoře drobného a středního podnikání 

jako stěžejního záměru, který by měl usnadnit i vznik nových služeb (například 

rozvoj agroturistiky na venkově). V oblasti daní se chtěla strana zasadit mimo jiné o 

zvýšení odpisu položek na charitativní a dobročinné účely ze zisku před zdaněním. 

Z dalších návrhů je možno zmínit například jasný záměr strany podporovat 

obnovu venkova, v rámci ekologie se zasadit především o úpravu limitů pro 

vypouštění škodlivin či systematickou výstavbu čistíren odpadních vod. Souhlas 

se spuštěním jaderné elektrárny v Temelíně podmiňovala KDU - ČSL dokončením 

právního rámce pro provozování jaderné energetiky. Opět je zde hojně zmiňována 

tématika rodiny (například v oblasti výchovy a vzdělávání lidovci žádali posílit roli 

rodiny), v rámci kapitoly o přirozených společenstvích jsou zdůrazněny i odbory, 

kterým vyjadřovala strana podporu. Lidovci také chtěli prosadit legislativní opatření 

omezující vliv hazardních her a heren či šíření drog. Pedagogům pak chtěli zajistit 

dostatek možností pro jejich profesionální rozvoj a tím posílit prestiž tohoto 

66 Tato východiska byla v podstatě identická s těmi, které byly schváleny v roce 1995 na kongresu 
v Bmě. 
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povolání. Co se týče zahraniční politiky, drželi se lidovci stále svého záměru 

prohlubovat vztahy se sousedními státy a integrovat se do evropských struktur.67 

4.2 Křesťanskodemokratická politika pro 21. století (1997) 

Pro KDU - ČSL nejvýznamnějším programovým dokumentem 90. let byl 

koncept Křesťanskodemokratická politika pro 21. století, který byl přijat sjezdem 

v Hradci Králové v roce 1997. Strana se zde prezentuje jako strana odpovědná 

za křesťanskodemokratickou politiku v České republice, tuto odpovědnost pak 

chápe přímo jako historický úkol. Tento druh politiky, který strana hlásá, označuje 

jako proti pól tendencím liberálním a sociálnědemokratickým. 

Strana lidová se hlásí jako nástupnice konzervativní křesťanské politiky a 

křesťanskosociálního hnutí konce minulého století, odkazuje se i k politice lidové 

strany za první republiky. Připouští také své stinné stránky z období komunismu a 

tvrdí, že se z nich poučila. Další odkaz je k evropským tradicím a hodnotám, jen na 

nich podle lidovců může vyrůst demokratická tolerance. 

Za cíle této politiky označila strana lidová uspořádaný svět, ve kterém žijí 

svobodní lidé vázaní vzájemnou solidaritou, lidé, kteří berou odpovědnost za svůj 

život na sebe. Významnou roli přisuzuje pluralitní občanské společnosti. 

Křesťanskodemokratická politika se podle tohoto dokumentu opírá o řadu 

důležitých hodnot. Úcta k lidské osobě je v sobě všechny spojuje. Nezapomíná 

se zde ani na důstojnost bez ohledu na pohlaví, rasu či náboženské přesvědčení. 

Každý člověk má právo na svobodný rozvoj osobnosti a svobodné, ale odpovědné 

rozhodnutí. Pak se hovoří o svobodě, odpovědnosti, spravedlnosti a také solidaritě. 

Strana si v tomto konceptu stanovila také své perspektivy. Mezi ně zařadila 

důraz na všestranný rozvoj lidské osobnosti zajišťovaný právem na vzdělání, 

na podnikání a na sociální zabezpečení, pozornost upírá směrem k rodině a její roli 

ve výchově dětí, k ochraně a bezpečnosti lidské osobnosti a k uplatňování principu 

subsidiarity.68 

Co se týče perspektiv křesťanskodemokratické politiky pro řízení státu, 

program lidovců požaduje omezení role státu pouze na záležitosti přesahující 

možnosti jednotlivce i přirozených společenství, jako jsou například bezpečnost 

67 Celý volební program z roku 1996 je možno shlédnout na webových stránkách KDU - ČSL. Viz: 
http://www.kdu.czldefault.asp?page=51&idJok=4&IDR=10149. 23. 10.2009. 
68 Subsidiarita znamená delegování rozhodovacích kompetencí na nejnižší možnou úroveň a zároveň 
jejich respektování; zde myšleno na úroveň obcí. 
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státu, mezinárodní politika, hospodářská politika, systém zdravotní a sociální péče, 

vzdělání a věda. 

Dokument se zabývá také problematikou sociálně - tržního hospodářství 

a křesťanskodemokratickým pojetím solidární společnosti. Strana se při 

prosazování jejího systému sociálně - tržního hospodářství odkazuje na země 

Evropské unie, které tento systém uskutečňují. Daný systém má za východisko 

optimální propojení dvou složek křesťanskodemokratické politiky: ekonomiky 

volného trhu a sociálně odpovědného řádu. Zároveň se zde ale upozorňuje, že by to 

měl být stát, který definuje a garantuje pravidla hospodářské soutěže. 

Poslední kapitolkou tohoto dokumentu je ta s názvem Křesťanská 

demokracie a trendy světového vývoje, kde se program zaobírá tématy jako je 

demografický vývoj ve světě, problém migrace, příčiny a důsledky globalizace a 

význam vzdělanosti, ve kterém nachází strana tu rozhodující složku, neboť ,jenom 

vysoká úroveň vzdělanosti, znalostí a dovedností může být pro naši zemi zárukou, že 

nezůstane stát stranou tohoto vývoje a že se naši společnost podaří uchránit před 

sociálními problémy, které by její zaostávání nepochybně přineslo." 

V Hradci Králové byly přijaty také další programové koncepty, a to Sociální 

doktrína KDU - ČSL a Zahraniční politika KDU - ČSL. 

Sociální doktrína vyjadřuje základní principy a cíle sociální politiky státu 

tak, jak je chápe právě strana lidová. Na začátku dokumentu jsou však zmíněné 

ještě všeobecné předpoklady politiky KDU - ČSL, mezi které patří úcta k člověku, 

svoboda, odpovědnost, spravedlnost, solidarita a lidská práce. Za základní principy 

sociální politiky KDU - ČSL jsou považovány princip odpovědnosti (občana 

i státu), subsidiarity (problém se má řešit na nejnižší možné úrovni, která je toho 

schopná), solidarity a princip sociální spravedlnosti. 

Strana se zasazuje o účelové zmírňování důsledků vzniklých v přirozeném 

tržním prostředí. Zároveň chce strana pomáhat těm, kteří potřebují zlepšit své 

schopnosti, zato pasivním jedincům by se mělo dávat jen toliko potřebných 

prostředků k přežití. Základní sociální bezpečí poskytuje rodina, tedy opět je zde 

velký důraz kladen na odpovědnost rodiny ve státě. 

Dokument Sociální doktrína KDU - ČSL poskytuje i konkrétní tipy, o jaké 

změny v sociální politice bude strana usilovat. Mezi takové patří například 

vytvoření koncepce aktivní prevence sociálně patologických jevů, vypracování 

kodexu sociálního pracovníka, transformace systému sociálních služeb, vytvoření 
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účinné sítě sociálních služeb, v systému sociálních dávek zavést výrazné motivační 

prvky, rozvrstvit občanskou solidaritu podle principu subsidiarity a například 

v oblasti sociálního pojištění zmiňuje program již také důchodový systém, kde se 

strana zasazuje o rozvoj nových doplňkových systémů připojištění. 

Co se týče konceptu Zahraniční politika, považovali lidovci za prioritní 

vstup do Evropské unie, v jejíž organizační struktuře požadovali přiznání větších 

pravomocí Evropskému parlamentu a usilování o zachovávání práv malých zemí. 

KDU - ČSL se také staví kladně k dalšímu rozšiřování Evropské unie a prosazuje 

účast v hospodářské a měnové unii. Jako důležitý krok považují lidovci vstoupení 

ČR do NATO, ale zdůrazňují i aktivity v rámci dalších mezinárodních organizací, 

jako je OSN, OB SE a Rada Evropy.69 

4.3 Volební programy 1998 a 2002 

V letech 1998 a 2002 se konaly řádné volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR. Strana KDU - ČSL připravila v těchto letech tedy pouze takzvané 

programy volební. V roce 2002 to byl společný program uskupení Koalice. 

V roce 1998 kandidovala KDU - ČSL samostatně a její volební program se 

do jisté míry inspiroval u dokumentů, schválených na sjezdu v Hradci Králové 

v roce 1997. Volební program nesl název Průvodce politikou KDU - ČSL a byl 

rozčleněn do několika kapitol. První kapitolou byla Východiska naší politiky, kde 

strana prezentuje své základní ideje, kterými jsou: úcta k životu, svoboda, 

odpovědnost, spravedlnost, solidarita, lidská práce, přirozená společenství 

(především rodina), sociálně tržní hospodářství a orientace na evropskou integraci. 

Další témata jsou pak rozdělena celkem do dvaceti jedna kapitol podle 

abecedy. Mezi stěžejní patří doprava, ekonomika, energetika, kultura, manželství a 

rodina, rozvoj regionů, měst a obcí, státní správa a samospráva, vzdělání, zahraniční 

politika či zdravotnictví a zemědělství, ale věnují se i okruhům jako jsou byty a 

bydlení, drogy, ekologie či obrana nebo spravedlnost. Nejprve je v každé kapitole 

téma popsáno, jaké stanovisko k němu strana má a poté jsou dále sepsány i návrhy, 

které bude strana po případném zvolení v Parlamentu ČR předkládat. 

69 Celý text tohoto pro lidovce významného dokumentu viz: 
http://www.kdu.czldefault.asp?page=51O&idr=10150&IDCI=10815. 24. 10.2009. 
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Jako například v jedné z nejdůležitějších kapitol KDU - ČSL zemědělstvCO 

která je uvozena větou, že zemědělskou činnost považuje strana za přirozený základ 

života na venkově a poté se postupně dostává strana i ke svým cílům. Hovoří 

o třech pilířích, na kterých bude zemědělská politika KDU - ČSL stát. Jedná se 

posilování konkurenceschopnosti zemědělců (například usilováním o modernizaci 

zemědělství za pomoci zvýhodněných úvěrů a přímých dotací), jako druhou 

důležitou oblast strana uvádí podporu hospodaření v podhorských a horských 

oblastech (pomocí různých dotací) a třetím pilířem je pak prosazování partnerství 

a symetrie v zahraničních agrárních vztazích (například návrhem změny systému 

agrárních cel). Klíčový význam pro zemědělství pak lidovci v roce 1998 přikládali 

jednáním o podmínkách vstupu ČR do Evropské unie.71 

V roce 2002 kandidovala strana KDU - ČSL ve volbách do PSP ČR spolu 

se stranou US - DEU pod názvem Koalice. Společně vytvářeli i volební program 

pro tyto volby. Tento program nesl název: Dáme věci do pořádku - rovná šance pro 

každého. Programové prohlášení Koalice bylo celkem obsáhlé, bylo uvozeno 

preambulí a poté rozděleno do pěti hlavních kapitol. Každá kapitola začínala 

pojmenováním a stavem daného problému, v další části pak byla navrhována řešenÍ. 

První kapitola s názvem "Koalice pro právní stát a proti korupci" 

konstatovala, že podstatou právního státu je a musí zůstat vláda práva a dále také, že 

korupce v ČR bují a oslabuje tak důvěru v tento právní stát. Koalice proto navrhla 

například odstranění ze zákonů nadbytečnou regulaci právních vztahů, dále chtěla 

prosadit na internetu zdanna přístupnou Sbírku zákonů a především pak zavést 

přímou volbu prezidenta. V oblasti soudnictví se chtěla zasazovat o zrychlení 

a zjednodušení soudního řízení, posílit administrativní zázemí soudů či zřídit funkci 

asistenta soudců. V oblasti bezpečnosti zase například požadovala snížení hranice 

trestní odpovědnosti z 15 na 14 let nebo omezení trestní imunity ústavních činitelů. 

Na závěr kapitoly pak sepsala deset zásad boje proti korupci, mezi něž patří 

například zrychlení rozhodování úřadů a soudů, zjednodušení administrativních 

postupů, dodržování zákona o zadávání veřejných zakázek či zpřísnění zákona 

o střetu zájmu. 

70 Zemědělství patřilo vždy ke stěžejním tématům KDU - ČSL a taky se v této oblasti prosazovali i 
jejich ministři, samotný předseda Josef Lux stál v čele tohoto ministerstva od roku 1992. 
71 Celé jednotlivé kapitoly tohoto programu k nahlédnutí na: 
http://www.kdu.czldefault.asp?page=51 &id Jok=5&IDR= I O 149, 24. 10. 2009. 
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Další kapitola s názvem "Koalice pro rodinu s dětmi a zdravý život" 

zdůrazňovala rodinu a navrhovala pro ni několik změn. Mezi takové patřil 

především návrh na společné zdanění manželů či zvýšení nezdanitelných částek 

základu daně na každé dítě, čímž chtěla zvyšovat životní úroveň nižších příjmových 

skupin. Dalším opatřením bylo zpřístupnění hypoték i pro střední vrstvy či daňové 

zvýhodnění investic do bydlení, zároveň však podpora chráněného bydlení pro 

handicapované občany. V oblasti zdravotnictví pak prosazovala převést nemocnice 

a léčebny ze státních příspěvkových organizací na nevládní neziskové, hospodařící 

převážné dle pravidel podobným v zemích EU. 

Ve třetí kapitole "Koalice pro společnost vzdělávání a informací" se 

zavazovala k zasazení se o to, aby se vzdělávání stalo prioritou vládní politiky 

i státního rozpočtu. Navrhovala podporu informačních technologií. V oblasti 

kultury požadovala nový památkový zákon či posílení prostředků státního rozpočtu 

na programy rekonstrukce a obnovy kulturních památek. Neopomenula zmínit ani 

podporu církvím a náboženským společnostem. 

V důležité kapitole "Koalice pro nižší daně, vyšší životní úroveň a proti 

zadlužování" se vyslovila pro sbližování sazeb DPH ze současných 22% na 18% 

a z 5% na 7%. Heslem celé kapitoly pak bylo snížit daně a zvýšit příjmy. 

V ekonomické oblasti chtěla Koalice zvláště zastavit růst dluhu veřejných financí 

a dokončit privatizaci. V oblasti nezaměstnanosti se stavěla za zvýšení motivace 

dosavadních příjemců sociálních dávek. V neposlední řadě je zde opět zmíněno také 

téma venkova a zemědělství, kde Koalice žádala narovnání vlastnických vztahů 

v zemědělské prvovýrobě či podporu malého a středního podnikání. 

Závěrečná kapitola "Koalice pro evropskou budoucnost a bezpečnost naší 

země" se věnovala tématu vstupu ČR do Evropské unie, přičemž žádala co 

nejrychlejší sebevědomý vstup, který podle mínění stran Koalice naplní i národní 

zájmy. Tento vstup pak očekávala nejpozději v roce 2004 a měla ohledně něj dosti 

optimistická očekávání, například když hovořila o tom, že se do dvou let od vstupu 

zasadí za zrušení přechodných ustanovení, která by umožňovala například volný 

pohyb pracovních sil. Co se týče tématu obrany, vyslovila se Koalice pro další 

podporu aktivní role ČR v NATO a dále pro zavedení profesionální armády. 72 

12 Celý program Koalice je umístěn na: 
http://www.kdu.czldefault.asp?page=510&idr=10149&IDCl=10946.25.1 O. 2009. 
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4.4 NejnovějšÍ programová ustanovení KDU - ČSL 

Program vytvořený KDU - ČSL jako volební na léta 2006 až 2010 je velmi 

rozsáhlý a zabývá se všemi stěžejními oblastmi politiky. Strana vnímala volby 

v červnu 2006 jako velmi důležité, ještě na začátku května dávaly prognózy naději 

možnému návratu středopravicové koalice, které by se KDU - ČSL ráda účastnila. 73 

Program byl uvozen preambulí, kde popisují hodnoty, na kterých politika 

strany stojí a apelovali na voliče, proč volit právě je. Na dalších stranách se pak 

program podobně věnuje hospodářství a všemu, co s touto oblastí souvisí. Dočteme 

se, že jen podpora dlouhodobě udržitelného hospodářského růstu, kvality života, 

zejména s ohledem na zvyšování životní úrovně a podporu rodin s dětmi, patří mezi 

základní cíle strany v oblasti hospodářství. 

Základními determinanty dlouhodobě udržitelného hospodářského růstu 

jsou lidské zdroje (vzdělání, politika zaměstnanosti a motivace k práci), finanční 

zdroje, které jsou zahrnuty ve vládní rozpočtové politice státu, dále role vlády, která 

se má podílet na podpoře vyšší konkurenceschopnosti a produktivity a jako další 

bod je uváděn sociální smír (sociální péče, reformy zdravotnictví i důchodového 

systému). Poté se program těmito jednotlivými body podrobně zabývá. 

Mezi návrhy, které byly v této kapitole vyjmenovány, patří například snaha 

o snížení daní z práce, daní firem či snížení sociálního pojištění pracujících 

důchodců, celkově by přímé daně měly klesnout z 26 % v roce 2006 na 17 % v roce 

2010 a sazby DPH by se měly přibližovat. Také je zde podrobně popsána představa 

lidovců o reformě penzijního systému (jako jediná strana například zachovává 

dřívější odchod do penze pro ženy s dětmi). V rámci dopravy chtějí lidovci usilovat 

o modernizaci dopravy u nás, chtějí zvýšit její bezpečnost a také se snažit 

o postupnou realizaci kombinované nákladní dopravy. 

Stále i v tomto programu je velký důraz kladen na rodinnou a sociální 

politiku státu, kdy rodina se má stát základem dobře fungující společnosti. Kromě 

pro-rodinné politiky (například politika přispívající k ochraně nenarozeného života 

či vznik rodinného pasu - systému rodinných slev) patří v této oblasti k prioritám 

lidovců reformy sociálních dávek či podpora sociálních služeb. 

73 V čele strany stál již více jak dva roky Miroslav Kalousek, který se však za svoji stranu neúčastnil 
vlády spolu s ČSSD a naopak ji kritizoval a přikláněl se právě spíše ke středopravicovému 
uspořádání možné budoucí vlády. Více viz vývoj strany v kapitole: 3.2.6 

66 



Hlavními cíli v zemědělské oblasti jsou konsolidace prvovýroby, zlepšení 

plateb směrem do zemědělství, podpora konkurenceschopnosti českých zemědělců 

a také podpora nových technologií. Nezapomínají ani na svou tradičně důležitou 

podporu venkovu (například chtějí prosazovat vznik jednoho ústředního orgánu 

státní správy - ministerstva zemědělství a rozvoje venkova). V ekologické oblasti 

chtějí zlepšit chování občanů výchovou a osvětou i vlastním příkladem. 

Ve svém konceptu zdravotnického systému hovoří lidovci o důležitosti 

občana - pacienta, který má být ve středu zájmu. Občanům má být garantována 

dostupnost kvalitní péče, má se zlepšit poskytování informací občanům. Žádají 

optimalizaci zdravotnického systému tak, aby se nepropadal do opakujících se 

ekonomických krizí, a také se zasazují o důslednou kontrolu nakládání s prostředky 

do zdravotnického systému vložených. 

I vzdělání věnovali lidovci ve svém programu značný prostor. Mezi hlavní 

cíle patří zachování malých škol na venkově, pestrá nabídka vzdělávacích programů 

a možnost prostupnosti škol, dále zvýšení prestiže řemesel rozvojem učebních 

oborů či snadnější přístup k vysokoškolskému vzdělání, zejména k bakalářskému. 

Samostatnou kapitolou je téma rozvoje využívání informačních a komunikačních 

technologií, čehož by chtěli lidovci dosáhnout zejména podporou systematického 

vzdělávání všech generací a to i stíráním rozdílu mezi městem a venkovem. 

Důležitou tématikou programu strany je její zahraniční politika. V té se 

chtějí lidovci zasazovat především o dialog mezi národy, zvládání různých krizí, 

také aktivní podporu hospodářských zájmů naší země, efektivní a silné zapojení 

České republiky do EU a dále chtějí podpořit rozvoj demokracie a dodržování 

lidských práv ve světě či prosazovat křesťanské hodnoty v mezinárodních vztazích, 

které podle této strany mohou být prostředkem k usmiřování národů. 74 

Krátce je potřeba zmínit ještě jeden kratší koncept, který byl připraven 

k příležitosti Sjezdu KDU - ČSL v Pardubicích v dubnu 2008. Jak je možno číst 

v podtitulu konceptu, jedná se o příspěvek k programovému přemýšlení. Skládá se 

z pěti částí. Asi nejdůležitější je část druhá: Projekt 2020 Nové výzvy 

křesťanskodemokratické politiky. Ten se zabývá obdobím od roku 199775, kdy 

74 Volební program KDU - ČSL pro roky 2006 - 2010 je v jeho plné verzi ke stažení na: 
http://www.kdu.czldefault.asp?page=510&idr=10371&IDCI=15112. 27. 10.2009. 
7S V roce 1997 byla vydána Křesťanskodemokratická politika pro 21. století. Více o tomto programu 
v kapitole 5.2. Právě z tohoto důvodu se strana v tomto konceptu Nové výzvy vrací k roku 1997. 
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připomíná, že si země prošla velkým vývojem a nyní jsou křesťanští demokraté 

postaveni před řadu nových, velmi naléhavých otázek a výzev. 

Na první místě zmiňuje rodinu, která je pro KDU - ČSL stále prvořadá 

(chce investice do podpory rodin či povzbudit mladé sociálními a daňovými 

reformami k zakládání rodin). Dále se zamýšlí nad zhoršující se kvalitou života na 

venkově ve srovnání s městy a uvažuje proto o podpoře venkova (například 

podporou infrastruktury). Strategickou úlohu především v těchto oblastech přikládá 

zemědělství (chce zvýšit ochranu zemědělského půdního fondu či požaduje 

jednotný systém evropské certifikace pro dovoz potravin). Poté se věnuje tématům 

občanství, vědě, výzkumu, vzdělávání a výchově (kladou důraz na provázanost 

reformy vzdělávacího systému) a také vědě a etice. Druhou kapitolu zakončují cíli 

vekonomické oblasti, kde se mimo jiné zmiňují o snaze stabilizovat veřejné 

rozpočty a přijmout euro v roce 2012. 

V daném konceptu byla také uvedena kapitola s názvem: Vize rozvoje české 

kultury na léta 2008 - 2014. Za klíčové strana považuje vytvořit takové prostředí, 

které bude napomáhat vytváření kulturních návyků už u mladé generace. 

Památková péče by měla být vykonávána na základě principu subsidiarity na úrovni 

obcí a krajů. Tento koncept z roku 2008 byl pouze návrhem pro další větší program, 

který chtěla strana v průběhu let sepsat. 

Nečekaný politický zvrat v roce 2009 přinesl pád vlády a nástup vlády 

úřednické, která měla být u moci do podzimu 2009, kdy se měly uskutečnit volby. 

Nestalo se tak, volby jsou momentálně plánovány na jaro 2010. Jelikož však strany 

počítaly již několik měsíců s konáním podzimních voleb, byly zahájeny volební 

kampaně. Tak učinila také KDU - ČSL a v rámci této kampaně představila i své 

programové cíle na toto plánované volební období 2009 - 2013. 

Program je uvozen jako volební 2009 - 2013 s titulkem: KDU - ČSL. to 

lepší v nás. První dvě úvodní pasáže jsou nazvány: Všem, kteří jsou ochotni nám 

naslouchat a také aktuální: Náš recept na cestu z krize. Poté je již program rozdělen 

tématicky do tří částí: Soudržná společnost důvěry, Společnost spravedlnosti 

a bezpečí a Společnost otevřená budoucnosti. 

Zvláště úvodní výzva "Všem, kteří jsou ochotní nám naslouchat" je na první 

pohled psána jinak než předchozí programy strany. Je psána emotivně, se snahou 

oslovit co nejširší veřejnost. Res\a t)'\lu: "Kdo ~racuje, měl by se mít dobře. 1'řeba i 

hodně dobře" či "Kdo nepracuje, protože nechce a práci se vyhýbá, ať počítá jen 
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s almužnou" nebo "Některé peníze nám páchnou - například ty z hazardu, 

z neférových soutěží, jedním slovem z korupce" ukazují rétoriku strany v programu. 

V druhé úvodní části "Náš recept na cestu z krize" popisuje strana nejprve 

daný stav problému a společnosti jako takové (jednotlivé odstavce jsou nazvány 

jako Ztracený kompas nebo Společnost svádění). Poté nastiňuje své představy, jak 

přispět z tohoto stavu krize ven: strana nechce slibovat žádné plané sliby a 

předpokládá vždy hledání široké shody (nikoliv vládu jedné strany), dále omezuje 

limity spolupráce s ostatními stranami a doslova se zde píše: "rozhodně není 

pravda, že usilujeme o to být v každé vládě." KDU - ČSL by se například nechtěla 

podílet na vládě, která by byla závislá na podpoře KSČM, která by účinně 

nepodporovala rodiny či nečelila korupci a nebo která by usilovala o liberalizaci 

stávající zákonné úpravy potratu, registrovaného partnerství či eutanázie. 

Poté následují již samotné hlavní části programu. V centru pozornosti té 

první stojí u lidovců téma rodiny, kde usilují o posílení významu rodiny ve 

společnosti, směle požadují například zavedení ministerstva rodiny či opětovné 

zavedení společného zdanění manželů. Hlavní myšlenkou v druhé oblasti je 

podpora nejen vzdělávání na školách, ale také důraz na výchovu. Tohoto cílu chtějí 

kupříkladu dosáhnout zavedením etické výchovy. 

Ve třetí oblasti se tyto požadavky konkretizují v daňové oblasti, kde lidovci 

navrhují novou slevu z daní z příjmu - za každé narozené dítě obdrží rodina 5 tisíc 

korun, za druhé 10 tisíc a tak dále, od čtvrtého dítěte se částka ustálí na 30 tisících. 

V praxi by to pro rodinu znamenalo každoroční odečtení slevy podle počtu dětí. 

V oblasti daní se dále lidovci zasazují o rozčlenění sazby daní z příjmů fyzických 

osob - první 15 % a 18 % pro ty, jejichž hrubá mzda přesáhla 600 tisíc korun ročně, 

to jest více jak 50 tisíc měsíčně. KDU - ČSL chce také prosazovat zvýšení 

spotřební daně z tabáku, alkoholu a hazardu. 

Lidovci dále volají po občanské společnosti. Chtějí tak podpořit různé 

zákony, jako například zákon o veřejně prospěšných organizacích, o dobrovolnické 

službě a podobně. Ve zdravotnictví si za hlavní cíle kladou zlepšení ochrany 

veřejného zdraví a posílení primární prevence, zlepšení pracovních podmínek 

zdravotníků či zprůhlednění finančních toků ve zdravotnictví. V oblasti sociální si 

za jeden z hlavních cílů stanovili zamezení zneužívání sociálních dávek. Také chtějí 

rozvíjet bydlení na venkově a zavést opětovně startovací byty pro mladé rodiny. 
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V oblasti zahraniční politiky se lidovci vyslovují především pro dokončení 

ratifikace Lisabonské smlouvy76 či účinnější čerpání dotací z fondů EU. Požadují 

také dokončení ratifikace smlouvy s Vatikánem nebo jsou nakloněni nepřijetí 

Turecka do EU. Voblasti spravedlnosti požadují zvláště změnu ústavy, která 

nastaví přesnější pravidla pro některé politické situace, dále regulaci lobbingu či 

zvýšení odpovědnosti předsedů soudů. Oblast bezpečnosti zastupují požadavky po 

alternativních trestech vězňům s méně závažnými trestnými činy, zavedení tzv. 

protikorupčního agenta či požadavek na novelu loterijního zákona.77 

. I když k posouzení programu voliči při volbách dojít nemohlo, zdá se, že 

takto vytvořený program bude základem pro volební program strany na jaře 2010. 

Možná bude dokonce použit stejný program, jen s některými obměnami. Toto bude 

jasné za necelého půl roku. 

4.5 Komparace VYbraných programových cílů KDU - ČSL 

Na počátku 90. let neměla žádná z tehdy kandidujících politických stran 

mnoho času vytvořit solidní program a oslovit jím voliče ve dvou volbách, které šly 

poměrně rychle po sobě. Nebylo tomu jinak ani u lidovců, proto první dva 

programy, které tato práce zmiňuje, jsou o poznání stručnější než ty, které po nich 

následovaly. I přes jejich stručnost se v nich však objevují základní témata strany, 

která jsou v programech zakotvena až do současné doby. 

Jedním ze stěžejních témat, na kterém lidovci svůj program stavěli, je 

rodina. Lidovci považovali vždy rodinu jako základ státu, zdůrazňovali její význam 

i v moderní době a snažili se ji svými programovými návrhy podporovat. V prvních 

dvou volebních programech z let 1990 a 1992 přicházeli s návrhy jako: dát matkám 

možnost vlastního rozhodnutí o délce mateřské dovolené či finančně zajistit matku, 

která se rozhodne věnovat se dítěti celodenně do jeho šesti let. 

V roce 1996 už stejný návrh mírně zmírnili formulací požadavku na lepší 

hmotné i společenské ocenění práce matek, které zůstávají s dítětem v předškolním 

věku doma. Přidali však i další ideje, jako například vznik speciální formy studia 

pro matky či zvýhodnění rodin v daňové či bytové politice. Cíle jejich "prorodinné" 

politiky postupně konkretizovali. V roce 1998 to byl například návrh na zvýšení 

76 Tento proces byl úspěšně završen (smlouvu podepsal premiér i prezident republiky) a dne 13. ll. 
2009 byla listina slavnostně předána do depozitáře EU v Římě. ČR byla poslední zemí EU, která 
dokument schválila. 
77 Celý program je zveřejněn na: http://kampan.kdu.czJco-chceme/, 18. ll. 2009 
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základní dovolené pro rodiny s dětmi až na 26 dnů, v roce 2002 v rámci Koalice 

žádali, aby bylo rodičům umožněno střídavě po částech čerpat rodičovskou 

dovolenou a rodičovský příspěvek až do osmi let dítěte. 

V roce 2006 navrhovali dokonce zřízení ministerstva pro rodinu nebo vznik 

takzvaného rodinného pasu, což měl být systém rodinných slev uplatňovaných 

v různých oblastech, například na nákup spotřebního zboží, služby v oblasti 

gastronomie, kultury, sportu či cestování. Ani v dalším novějším programovém 

konceptu z roku 2008 lidovci na rodinu nezapomínají, ba naopak. Sami zde uvádí, 

že podpora rodiny byla a je pro KDU - ČSL stále prvořadá a přidávají návrhy na 

sociální či daňové reformy, které by mladé lidi povzbuzovali k zakládání rodin. 

Ve volebním programu sepsaném roku 2009 se lidovci stále staví za zřízení 

ministerstva pro rodinu, na rodinu by se podle nich mělo dívat jako na jeden celek, 

zvláště ten ekonomický. V této oblasti navrhují například opětovné zavedení 

společného zdanění manželů či novomanželské půjčky se státní podporou. Dále 

prosazují zavedení nové slevy na dítě - 5.000 korun na první dítě, 10.000 korun na 

druhé, 20.000 korun na třetí a 30.000 korun na čtvrté a každé další dítě. 

S rodinou téma úzce související bylo v programech lidovců téma vzdělání. 

Už od počátku se k této oblasti pravidelně vyjadřovali a považovali ho také za velmi 

důležité. První návrhy ve vzdělání na počátku 90. let byly ještě ovlivněny dobou, 

ve které vznikaly. V prvních programech proto zaznívají požadavky na změnu 

celého školského systému, lidovci chtěli více diferencované školství. Tento 

požadavek zůstává i ve volebním programu z roku 1992, přidávají se však k němu i 

další, jako například snaha získávat pro školství zkušenosti v zahraničí či heslo: 

sport pro každého. 

V roce 1996 přichází s dalšími návrhy, jako jsou například snaha o zavádění 

takových vzdělávacích programů, které motivují žáky a studenty k rozvoji 

tvořivosti a upevňování mravních hodnot, podpora integrace zdravotně a sociálně 

handicapovaných žáků do běžných škol, věnují se také už i pedagogům, kdy chtějí 

zajistit dostatek možností pro jejich profesionální rozvoj. V roce 1998 se lidovci 

věnují také vysokému školství, kdy žádají například podporu rozvoje vědecké 

infrastruktury. V rámci koaličního programu se pak nově vyjadřovali tématu 

celoživotního vzdělávání nebo zmiňovalo téma Chartu učitele EU, s kterou chtěli 

sladit kariérní řád pro pedagogické pracovníky. 
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Ani poslední programové koncepty téma vzdělání neopomínají, ba naopak. 

V roce 2006 kladou velký důraz na vyučování informačních a komunikačních 

technologií již na prvním stupni základní školy, výuku minimálně Svou světových 

jazyků, přičemž angličtiny už od 3. třídy základní školy či na rozvoj 

podnikatelského ducha již od prvního stupně základní školy. Opět zmiňují také 

podporu celoživotního vzdělávání a nově žádají zavedení systému školného na 

vysokých školách spolu se systémem stipendií a půjček. Novinkou v posledním 

programovém konceptu z roku 2008 je snaha o zavedení etické výchovy, která bude 

obsahovat i výchovu k rodičovství. 

V programovém prohlášení roku 2009 se opět zaměřují na téma vzdělávání. 

Dozvídáme se například o snaze lidovců prosadit nový zákon o pedagogických 

pracovnících, kde by byla zakotvena povinnost dalšího vzdělávání, kariérní systém 

a další. Zároveň žádají lepší ochranu osobnosti učitele. Dále obhajují spornou státní 

maturitu, která by měla začít sloužit jako vstupenka na vysoké školy. Opět se 

zasazují za podporu řemesel a také přemýšlí o spolupráci odborných škol a podniků. 

Ve vysokém školství požadují zvýšení sankcí za nedodržení řádné doby studia. 

V tomto programu se však velmi podrobně věnují i tématu výchovy. Znovu 

připomínají svůj návrh na zavedení etické výchovy do škol, dále chtějí zavést 

programy proti šikaně. K lepší výchově by měl vést i požadavek, aby každá škola 

měla své hřiště. V programu se věnují i tématu mimoškolních aktivit, kam by chtěli 

investovat více peněz, například do organizací pracující s dětmi a mládeží a zapojit 

tak například sport do účinného boje proti drogám. 

Tradičním lidoveckým tématem bylo a je zemědělství. Úspěšní v této oblasti 

byli zvláště v 90. letech, kdy obsazovali křeslo ministra zemědělství (předsedou 

J. Luxem). Zatímco úplně první volební program se samostatně ještě k zemědělství 

nevyjadřoval, ten druhý z roku 1992 už ano. Jelikož to byla ještě fáze transformace, 

objevují se zde návrhy typu: privatizace služeb v zemědělství či ochrana trhu se 

zemědělskými výrobky. V roce 1996 už je zemědělství zpracováno v programu 

rozsáhleji a lidovci navrhovali rozvoj zemědělství pomocí podpory účelné dotační 

politiky, poskytováním výhodných úvěrů nebo rozvojem učňovského školství. 

V roce 1998 se tomuto tématu věnovali asi nejrozsáhleji. Stanovili si tři 

pilíře, na kterých by měla politika KDU - ČSL stát. Jednalo se jednak o posilování 

konkurenceschopnosti českých zemědělců (opět hlavně pomocí úvěrů), druhým 

pilířem byla podpora hospodaření v pohorských a horských oblastech a třetím pak 
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prosazování partnerství a symetrie v zahraničních agrárních vztazích Uako klíčové 

tehdy lidovci považovali jednání o vstupu ČR do EU). Prioritním byl plnohodnotný 

vstup českého zemědělství do EU i v rámci Koalice (například chtěli pro české 

zemědělce podporu ze strukturálních fondů EU). 

Program z roku 2006 pak nabízí řadu konkrétních lidoveckých návrhů, jak 

tento obor vylepšit. Chtěli zvyšovat konkurenceschopnost zemědělství ČR, a to 

rozvojem tradičních oborů jako vinařství či chmelařství, propagací českého 

zemědělství v zahraničí nebo zrušením daně z nemovitosti placené ze zemědělského 

půdního fondu. Přichází také s požadavkem podpory nových technologií 

v zemědělství či s úzce souvisejícím progresivním zemědělským výzkumem. 

V konceptu z roku 2008 přikládají lidovci zemědělství doslova strategickou úlohu. 

Strategické musí podle nich zůstat především zabezpečení soběstačnosti produkce 

základních potravin. 

V roce 2009 jsou témata v této oblasti velmi podobná: podpora prvovýroby 

a konkurenceschopnosti, nepotravinářské využití zemědělské produkce a podpora 

nových technologií. Některé z konkrétních představ, jako například usilování 

o snižování administrativní zátěže zemědělců, snahu o navýšení přímých plateb 

z národních zdrojů, podporu českých tradičních odvětví i v zahraničí či zavedení 

komplexního zemědělského pojištění chtějí lidovci prosazovat v následujícím 

volebním období. Důraz kladou také na podporu zemědělského školství. 

Se zemědělstvím úzce související problematikou je podpora venkova. 

Zaměření se na tuto oblast je zcela logická, vždyť velká část voličů KDU - ČSL 

z venkova, zvláště toho moravského a východočeského, pochází. Program obnovy 

venkova nabízeli lidovci již v roce 1992, podrobně ho ve svém programu popsali až 

v roce 1996. Tehdy prosazovali, aby i název ministerstva zemědělství byl obohacen 

o přízvisko: a venkova. Na venkově chtěli podporovat zejména drobné a střední 

podnikání a rozšířit nabídku služeb (například rozvojem turistického ruchu). V roce 

1998 konkretizovali tento návrh prosazováním podpory drobných nezemědělských 

podnikatelů v obcích do 2000 obyvatel formou daňových prázdnin na tři roky. 

V programu Koalice se obnova venkova stala součástí kapitoly zemědělství 

a byla jí věnována pouze jediná věta, opět se jednalo o podporu malého a středního 

podnikání, dále pak infrastruktury a agroturistiky. Naopak volebním program 

pro roky 2006 - 2010 se tématice venkova věnuje velmi podrobně. Podpora malého 

a středního podnikání zůstává, přidávají se však i další návrhy, jako například 
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rozvoj podnikání v cestovním ruchu či obnovitelných zdrojích energle, lepší 

prezentace venkovských památek, kultury a sportu nebo mobilita pracovních sil 

(kupříkladu formou daňových úlev z cest do zaměstnání). 

V programovém konceptu z roku 2008 je danému tématu věnována celá 

kapitolka s názvem: Naše kořeny a budoucnost - rovné šance pro venkov. Strana 

zde konstatuje, že kvalita života na venkově se zhoršuje a proto chtějí podporovat 

zvláště dobudování infrastruktury sloužící i pro rozvoj konkurenceschopného 

nezemědělského podnikání a služeb. 

V programu nejnovějším (2009) požadují podporu zajištění dopravní 

obslužnosti venkova, opět se zmiňují o rozvoji podnikání (například ve službách, 

cestovním ruchu či nově obnovitelných zdrojích energie), také hovoří o podpoře 

konkrétním odvětvím, jako je například včelařství či rybaření. 

Zatímco v programech 90. let byly koncepce zemědělství a venkova 

odděleny, v novějších programech jsou většinou spojeny do jedné kapitoly a lidovci 

je tak zdůrazňována jejich provázanost. Jak sami říkají v posledním programu, jde 

jim "o stabilitu venkovských oblastí, nikoliv pouze o produkční dotace těm, kteří 

podnikají v zemědělství." Podpora venkova tedy pro lidovce zůstává stále jedno 

z důležitých témat a je pravděpodobné, že tomu tak bude i nadále. 

Ve všech svých programech se lidovci věnovali ekonomickým problémům, 

museli reagovat na aktuální situaci a předkládali své návrhy v duchu sociálně 

tržního hospodářství. Jak sami říkají, tento systém má za svá východiska optimální 

propojení ekonomiky volného trhu a sociálně odpovědného řádu. Důležitá pro ně 

byla vždy i politika sociální, solidarita s ostatními je jedním ze základních 

východisek politiky KDU - ČSL. 

Řadě dalších oblastí věnovali lidovci ve svých programech prostor. Ať už se 

jednalo o oblasti dopravy, energetiky, kultury, zdravotnictví či bezpečnosti. Už od 

počátku 90. let bylo v lidoveckých programech hodně prostoru dáno také ekologii. 

Zvláště po převratu se kladl důraz převést ekologické principy do praxe, v druhé 

polovině 90. let pak přicházela KDU - ČSL s řadou konkrétních návrhů v této 

oblasti, jako například upravit limity pro vypouštění škodlivin, systematicky stavět 

čistírny odpadních vod a důsledně ochraňovat zdroje pitné vody, snažit se 

minimalizovat odpady a další.V roce 1998 zdůrazňovali, že jejich prioritou je snaha, 

aby se ochrana životního prostředí stala věcí celé společnosti (přispět k tomu chtěli 

hlavně osvětou ve školách a sdělovacích prostředcích). 
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I v nejaktuálnějších programových konceptech je tomuto tématu věnováno 

hodně prostoru. V roce 2006 konstatovali, že moderní ekologickou politiku 

považují za jeden z pilířů jejích politického programu. Zabývali se jednak dílem 

odpovědnosti za planetu, který chtěli naplňovat například snižováním emisí 

skleníkových plynů, zapojováním měst i obcí do programů místního udržitelného 

rozvoJe či rozšířením zahraniční rozvojové spolupráce ČR, také ale zmiňovali 

návrhy v rámci ekologie pro každého, jako například podporu nevládních 

ekologických organizací v praktické ochraně životního prostředí, ekologickou 

výchovu a osvětu, vlastní příklad (ministerstva, státní úřady a instituce by měli 

ekologizovat svůj provoz nákupem ekologicky šetrných výrobků, tříděním odpadů 

či šetřením energiemi), v oblasti ekonomiky si stanovili za cíl především zvyšovat 

podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie, šetrně využívat neobnovitelné 

nerostné suroviny, spořit energii a také zabránit dovozu odpadů do ČR. 

Poslední program (2009) obsahuje kapitolu: životní prostředí - součást 

našeho domova. Jak je patrné již z názvu, zasazují se lidovci o to, aby byla ekologie 

součástí života každého z občanů. Zaměřit se chtějí například na zlepšení ovzduší 

ve městech (například podporou veřejné dopravy), péče o vodu (například obnovou 

rybníků a vodních ploch) či stavu lesů. Nezapomínají ani na zmínku o racionálním 

boji proti změně klimatu (v té souvislosti hovoří například o snaze zachovat územní 

ekologické limity v Severních Čechách či zastavení úsilí o těžbu v Beskydách). 

Větší podporu přislibují také neziskovým ekologickým organizacím. 

Tato zmíněná témata byla vybrána zejména z toho důvodu, že se jedná 

o oblasti, v kterých se KDU - ČSL od 90. let prosazuje a je o této straně v jejich 

souvislosti slyšet. V současné době se místopředsedkyně strany M. Šojdrová 

angažuje v politice rodinné a vzdělávání, a to například v rámci Poslanecké 

sněmovny ČR ve Stálé komisi pro rodinu či Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu 

a mládež, jehož je místopředsedkyní. Další poslanec strany L. Ambrozek je 

předsedou Výboru pro životní prostředí (v letech 2002 - 2006 byl i ministrem) nebo 

poslanec KDU - ČSL J. Hanuš je místopředsedou Zemědělského výboru. Co se 

týče zemědělství, nejvíce o KDU - ČSL v této oblasti bylo slyšet v 90. letech, kdy 

byl ministrem její předseda J. Lux. 
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5. Struktura a osobnosti KDU - ČSL 

5.1 Vnitřní struktura KDU - ČSL 

Tato kapitola byla zpracována na základě aktuálních stanov KDU - ČSL. 

Stanovy byly schváleny Celostátní konferencí KDU - ČSL v Praze v březnu 2005.78 

Popisem vnitřní organizace této strany se zabývají i různé publikace, jako například 

Politický systém České republiky (Vodička, Cabada, 2007, s. 233), Český stranický 

systém ve 20. století (Cabada, Šanc, 2005, s. 182 - 183), Laboratoř sekularizace 

(Fiala, 2007, s. 143 - 147) ajiné. 

Stanovy obsahují několik částí. Jednak se zde popisují programové zásady a 

cíle strany, dále také podmínky členství - tedy nejen podmínky přijetí, ale také 

práva a povinnosti člena strany. Největší kapitolou je pak organizační struktura a 

orgány KDU - ČSL. 

5.1.1 Členská a voličská základna strany 

Členská základna KDU - ČSL je relativně široká. Tato strana disponuje 

v současné době přibližně 40 tisíci členy a je tak svou členskou základnou druhou 

nejpočetnější českou politickou stranou (po KSČM). 

Vývoj členské základny v průběhu 20. století byl značně kolísavý. V roce 

1920, rok po svých ustavujících sjezdech čítala členská základna na 180 tisíc členů. 

Tento počet se pak v průběhu dalších pěti let zvýšil dokonce až na čtvrt milionu. 

Začátkem 30. let došlo k mírnému poklesu, ale s postupujícím politickým vývojem 

se po roce 1935 počet členů zvýšil až na přibližných 350 tisíc. 

Po II. světové válce zaznamenala lidová strana opět nárůst svých členů. 

Bylo to způsobeno pravděpodobně také zákazem jiných stran, zvláště na 

pravicovém poli. K lednu 1948 čítala strana až na 460 tisíc členů. Pak přišel 

komunistický puč a stranu opustili mnozí příznivci. Počet členů se postupně 

snižoval a poté také reguloval shora, až se jejich počet ustálil v 60. letech kolem 15 

tisíc. ČSL byla sice v Národní frontě, ale její vliv na vládu byl spíše pouze 

symbolický. "V praxi nemohli členové téměř nic změnit, stali se z nich pouzí 

statisté." (Pehr a kol., 2007, s. 19) Na jaře 1968 dochází k opětovnému nárůstu, kdy 

78 Celé Stanovy KDU - ČSL jsou zveřejněny na webu této strany pod adresou: 
http://www.kdu.czldefault.asp?page=510&idr=10586&IDCl=22011.6.1 O. 2009. 
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počet členů dosahuje až 90 tisíc. Tento vývoj byl však v srpnu 1968 zastaven 

vpádem vojsk Varšavské smlouvy a v 70. letech v období normalizace byla řada 

členů vyloučena nebo odešla sama a jejich počet se pohyboval kolem 40 tisíc. 

V 90. letech se lidovci stali politickou stranou se zcela nejsilnější členskou 

základnou. Podle různých údajů měla v této době mezi 90 až 100 tisíci členy. 

Každým rokem se ale počet členů snižuje. V současné době je stav členské 

základny kolem 40 tisíc, například k 1. 1. 2006 strana čítala 41. 779 osob. 79 

Od roku 2006 se členská základna opět zúžila. Nyní už podle některých 

odhadů klesla pod hranici 40 tisíc lidí. Tento stav je zapříčiněn několika politickými 

událostmi z posledních let, ať už to byla aféra kolem Jiřího Čunka nebo současná 

stranická krize, kdy odešli někteří významní představitelé strany a založili nový 

politický subjekt TOP 09. Další skutečností je vymírání starých členů strany a stále 

se zvyšující průměrný věk členů. 

Stranické špičky se proto snaží vymyslet, jak tento stav zastavit. Na 

posledních sjezdech zazněly hlasy především po zapojení do činnosti strany větší 

procento mladých, dát jim více prostoru a šance se prosadit. Dalším cílem je zvýšit 

procento žen ve stranických i veřejných funkcích. Ovšem pravdou zůstává, že 

jedinou výraznou ženou ve vysoké politice KDU - ČSL je již delší dobu 

M. Šojdrová, která se v červnu dokonce pokoušela (leč neúspěšně) kandidovat na 

post předsedkyně strany. Momentálně je 1. místopředsedkyní strany. 

Voličská základna KDU - ČSL je poměrně stabilní, i když podle volebních 

výsledků z posledních let můžeme soudit, že se snižuje. KDU - ČSL je voleno více 

ženami než muži, co se týče vzdělání voličů, převažuje střední a základní. Velmi 

typickou záležitostí je regionální podpora této strany. KDU - ČSL je totiž volena 

především obyvateli venkova a malých měst, velké popularity se dlouhodobě těší 

na Moravě a ve Východních Čechách.80 I když se strana prezentuje jako 

nekonfesijní, je patrné, že většinu voličské základny tvoří lidé věřící. SI 

79 O vývoji členské základny viz například Pehr a kol. Cestami křesťanské politiky. S. 318 nebo 
http://www.kducsl.czldefault.asp?page=51 O&idr= 1 O 162&IDCI=22330 
80 Tuto popularitu může dokládat například fakt, že v letech 2000 - 2008 byl v Jihomoravském kraji 
lidovecký hejtman, což je v souvislosti s ostatními částmi ČR raritní. Z Východních Čech pak 
focházela asi nejvýraznější osoba novodobých lidoveckých dějin Josef Lux. 

I Srovnej viz například výzkum zveřejněný na: 
http://www.cvvm.cas.czlupVnase_spolecnostl100066s_ Volici.pdf, 10. ll. 2009 
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5.1.2 Čtyřstupňová organizace strany 

Organizační struktura KDU - ČSL je čtyřstupňová. Konkrétně ji tvoří: 

o celostátní organizace, která sdružuje všechny krajské 

organizace a jejímiž orgány jsou sjezd, celostátní konference, 

celostátní výbor, předsednictvo strany, celostátní rozhodčí sbor a 

celostátní revizní komise 

o krajské orgamzace, které působí v hranicích vyšších 

územních samosprávních celků a sdružuje místní a okresní 

organizace strany dané oblasti; orgány tvoří krajská konference, 

krajský výbor, krajské předsednictvo, krajská revizní komise 

o okresní organizace, které tvoří všechny místní organizace a 

jejímiž orgány jsou okresní konference, okresní výbor, okresní 

předsednictvo, okresní revizní komise 

o místní (v Praze městská) organizace, která tvoří základní 

organizační jednotku strany a která může být založena minimálně 

pěti členy KDU - ČSL, jejími orgány jsou výroční členská 

schůze, členská schůze, výbor místní organizace 

V první polovině devadesátých let se strana dělila na zemské organizace 

- českou a moravskou. Předsedové těchto zemských organizací se pak automaticky 

stávaly místopředsedy strany. Po realizaci tohoto dělení se na zemské organizace 

dochází po určité době u některých členů k pocitu, že strana se takto zbytečně štěpL 

V roce 1995 se rozhodlo vedení strany o reorganizaci podle volebních krajů. 

Statutárním orgánem strany je předsednictvo. Předsednictvo strany se schází 

podle potřeby zpravidla jednou týdně. Je tvořeno předsedou strany, všemi 

místopředsedy, generálním sekretářem, předsedou klubu poslanců a předsedou 

klubu senátorů. Předsednictvo má za úkol projednávat aktuální politické otázky, 

koordinovat činnosti parlamentních klubů či ukládat aktuální úkoly předsedovi, 

místopředsedům či generálnímu sekretáři. 

Nejvyšším orgánem strany je sjezd, který je svoláván jednou za dva roky, 

a musí jej svolat předseda strany na základě usnesení celostátní konference. Sjezd 

projednává zejména zprávu předsedy strany, zprávu o činnosti poslanců a senátorů, 
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finanční zprávu a různé návrhy podané na sjezdu strany. Určuje směr politiky strany 

pro příští období, také odvolává staré a volí nové vedení strany (předsedu, prvního 

místopředsedu a další aktuálně čtyři místopředsedy), ale i členy celostátního 

výboru, celostátní konference, celostátní revizní komise a celostátního rozhodčího 

sboru. Dále také schvaluje program a stanovy strany. 

Mimořádný sjezd strany může být svolán nejen na základě usnesení 

celostátní konference, ale také na návrh okresních organizací reprezentujících 

minimálně třetinu členské základny, a to do devadesáti dnů od podání návrhu. 

V období mezi sjezdy se stává vrcholným orgánem KDU - ČSL celostátní 

konference odpovídající za činnost strany. Tato konference se schází obvykle třikrát 

do roka, ale je možné frekvenci setkávání měnit podle potřeby. Jejím hlavním 

úkolem je realizovat usnesení sjezdu a koordinovat činnost strany v období mezi 

sjezdy. Funkční období všech stranických orgánů a volených činitelů je dvouleté. 

Výkonným orgánem strany je celostátní výbor, který se opět podle potřeby 

schází dvakrát měsíčně a tvoří jej předsednictvo strany, patnáct členů, kteří jsou 

zvoleni na sjezdu, člen vlády, hejtmanové krajů, členové exekutivy EU, předseda 

národní delegace KDU - ČSL v Evropském parlamentu, předseda a místopředseda 

Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, kteří jsou členy strany. Celostátní 

výbor má za úkol zejména schválení návrhu ročního rozpočtu, projednává opět 

zásadní politické otázky, ukládá úkoly předsedovi a jiným vedoucím činitelům 

strany a také doporučuje jmenování a odvolání generálního sekretáře. 

Strana rovněž ustavila šestnáct odborných komisí (například obrany, 

zemědělskou, životního prostředí, zahraniční a jiné), jejichž "úkolem je posuzování 

vývoje v daných oblastech, připomínkování zákonů, vládních koncepcí, příprava 

odborných analýz pro celostátní výbor strany a podávání aktuálního informací 

o stavu resortu."(Fiala, Suchý, 2005, s. 1447) 

Na krajské úrovni je několik orgánů důležitých pro chod strany. Nejvyšším 

orgánem krajské organizace je krajská konference, která je svolávána krajským 

výborem jedenkrát za dva roky. Krajská konference projednává především zprávu 

předsedy krajského výboru, zprávu o činnosti klubu zastupitelů krajů a finanční 

zprávu. Dále také hodnotí dosavadní činnost a stanovuje si základní politické úkoly 
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na krajské úrovni pro další období, volí či odvolává předsedu a místopředsedy 

krajské organizace, členy krajského předsednictva a další členy krajského výbory. 

Výkonným orgánem strany na krajské úrovni je krajské předsednictvo, které 

se schází podle potřeby alespoň jednou měsíčně. Předsednictvo je složeno 

z předsedy, místopředsedů, krajského tajemníka, až tří členů volených krajskou 

konferencí a předsedy klubu členů zastupitelstva kraje. Toto předsednictvo má 

za úkol především řešit aktuální politické otázky, svolávat krajský výbor a také 

kontrolovat a koordinovat plnění úkolů uložených krajským výborem. 

Hlavními pak úkoly krajského výboru jsou řízení, kontrola a koordinace 

činnosti všech organizačních složek strany v kraji, svolávání krajské konference 

a sestavování kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev krajů na základě 

výsledků vnitrostranické volby. Musí řešit i politické otázky ve vztahu k orgánům 

státní správy a samosprávy a předkládá personální návrhy na krajské úrovni. 

Nejvyšším orgánem úrovně okresní je okresní konference. Tu svolává 

okresní výbor jedenkrát za dva roky. Okresní konference se s hlasovacím právem 

účastní celostátní konference, přičemž platí, že každá místní organizace musí mít 

zastoupení alespoň jedním delegátem. Okresní konference projednává především 

zprávu předsedy o činnosti výboru, výsledky stranické činnosti za uplynulé období, 

také volí a odvolává předsedu, místopředsedy a další členy okresního výboru, volá a 

odvolává delegáty a náhradníky na krajskou konferenci i na celostátní sjezd strany. 

Okresní výbor pak řídí, kontroluje a koordinuje činnost všech místních 

organizací strany v okrese, svolává okresní konferenci, v neposlední řadě také 

zajišťuje tok informací mezi krajem a daným okresem. 

Ještě o úroveň níž jsou orgány místní. Nejvyšším orgánem je výroční 

členská schůze, která se schází vždy před uplynutím funkčního období, nebo také 

požádá - li o to nejméně třetina členů místní organizace. Tato výroční členská 

schůze projednává zprávu předsedy o činnosti výboru místní organizace, hodnotí 

výsledky stranické činnosti, stanovuje počet členů výboru místní organizace, volí a 

odvolává předsedu, další členy vedení místní organizace a také delegáty na okresní 

konferenci, dále podává návrhy na delegáty na krajskou konferenci a sjezd strany. 

Mezi úkoly výboru místní organizace patří zejména příjem nových členů 

do KDU - ČSL, sestavování kandidátní listiny do místního zastupitelstva a také 
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projednávání usnesení vyšších stranických orgánů. V obcích, kde místní organizace 

není zřízena, může okresní výbor ustavit důvěrnickou skupinu. Do čela takovýchto 

důvěrnických skupin jsou okresními výbory jmenováni takzvaní důvěrníci. 

Funkční období všech stranických orgánů, volených funkcionářů, delegátů 

okresních a krajských konferencí a delegátů sjezdu je čtyřleté a končí novou 

volbou. Dále platí, že usnesení vyššího stranického orgánu jsou závazná pro 

stranické orgány jemu podřízené a tato usnesení musí být také plněna. 

Další paragrafy Stanov strany se týkají popisu funkcí jednotlivých vysokých 

představitelů strany či klubů. Předseda strany stojí v čele strany, svolává všechny 

důležité orgány a konference a také jim předsedá, dále navrhuje jmenování či 

odvolání generálního sekretáře. Předsedou strany je nyní Cyril Svoboda, 

1. místopředsedkyní, která může předsedu zastupovat, je Michaela Šojdrová. 

Poměrně důležitou funkci zastává generální sekretář, který je zaměstnancem 

strany, nesmí však vykonávat žádnou další placenou funkci ve straně, ve státní 

správě či samosprávě. Generálním sekretářem byl až do konce září Jiří Stodůlka, 

ovšem po aféře "milion za zákon" na tuto funkci rezignoval. 82 

Mladí členové a příznivci jsou sdruženi v občanském sdružení Mladí 

křesťanští demokraté (do roku 2004 Junior klub křesťanských demokratů), které je 

formálně na straně nezávislé, má s ní ale podepsanou dlouhodobou smlouvu o 

spolupráci. Hlavní činností je podpora volebních kampaní a také pořádání různých 

vzdělávacích akcí. Tělovýchovnou organizací strany s bohatou historií je Orel. 

5.1.3 Parlamentní klub KDU - ČSL 

Parlamentní klub strany se skládá z poslaneckého a senátorského klubu. 

V čele parlamentního klubu je jeho předseda, který vystupuje také jako jeho mluvčí. 

Zasedání parlamentního klubu se mohou účastnit i členové celostátního výboru. 

V současné době má Poslanecký klub KDU - ČSL devět členů. Po volbách 

v roce 2006 jej tvořilo třináct členů. Část poslanců však letos v létě přešla do nově 

vzniklého subjektu na politické scéně TOP 09, na jehož založení se podílel mimo 

jiné bývalý předseda KDU - ČSL M. Kalousek. Nynějším předsedou poslaneckého 

klubu je Cyril Svoboda, 1. místopředsedkyní pak M. Šojdrová. 

82 Více o aféře například viz: http://zpravy.idnes.czldolejs-milota-a-stodulka-prisli-kvuli-loterijni
korupci-o-funkce-ph9-/domaci.asp?c=A090929 _083951_ domacUaj, 7. 10. 2009. 
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Senátorský klub tvořilo na začátku dvouletého období let 2008 - 20 I O sedm 

členů, jeho předsedou byl R. Slavotínek. Ovšem i ze senátorského klubu přešly tři 

jeho členové k TOP 09, a tak se tento klub v říjnu 2009 rozpadá, neboť aby mohl 

klub v Senátu Parlamentu ČR existovat, potřebuje alespoň pět členů. 

Vývoj Parlamentního klubu KDU - ČSL začal již po roce 1989 (tehdy ještě 

jako klub ČSL) . • ,Při srovnání počtu členů poslaneckého klubu Křesťanské a 

demokratické unie - Československé strany lidové v jednotlivých volebních 

obdobích od roku J 990 je zřejmé, že dochází pouze k nepříliš výrazným 

výchylkám. " (Fiala, Suchý, 2005, s. 1448) 

V roce 1990 obdržela strana devět mandátů ve Federálním shromáždění 

a deset v České národní radě, v roce 1992 už to bylo třináct členů ve Federálním 

shromáždění a patnáct v České národní radě. V rámci volebního období 

1992 - 1996 došlo ke změně počtu členů v Poslaneckém klubu KDU - ČSL, jelikož 

v roce 1995 došlo k sloučení KDS s ODS a část členů KDS přešlo do 

KDU - ČSL. Poslanecký klub měl pak dvacet tři členů a rázem se stal třetím 

nejsilnějším v celé Poslanecké sněmovně. 

Další volby v roce 1996 přinesly lidovcům osmnáct mandátů a tedy osmnáct 

členů Poslaneckého klubu KDU - ČSL, po mimořádných volbách do PSP ČR v roce 

1998 členů dvacet. V roce 2002 proběhly další volby do PSP ČR a Poslanecký klub 

KDU - ČSL měl po nich dvacet jedna členů. Pozorujeme tedy, že do roku 2006 byl 

počet členů Poslaneckého klubu strany relativně stabilní, v podstatě deset let se 

pohyboval kolem čísla dvacet. V současné době však vidíme pokles obdržených 

mandátů, když po volbách 2006 tvořilo klub třináct, nyní pouze devět členů. 

Druhou součástí Parlamentního klubu KDU - ČSL je senátorský klub této 

strany. V senátních volbách dosahovali lidovci vždy poměrně dobrých výsledků, 

ovšem i senátorský klub se poněkud ztenčil oproti předchozím obdobím. V letech 

2006 - 2008 ho tvořilo jedenáct členů, předtím v letech 2004 - 2006 čtrnáct členů, 

nejvíce členů měl pak Senátorský klub KDU - ČSL v letech 200 - 2002, kdy jejich 

počet byl dvacet a v té době byl také předsedou Senátu ČR za KDU - ČSL zvolený 

senátor Petr Pithart. Od roku 2008 měl senátorský klub sedm členů, od října 2009 

ale klub zaniká v důsledku přechodu některých jeho členů k TOP 09.83 U 

83 Přehledný vývoj získaných mandátů z voleb do PSP i Senátu Parlamentu ČR viz Příloha 2. 
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5.2 Vlivné osobnosti strany lidové 

Tato kapitola je věnována významným osobnostem strany lidové v průběhu 

její historie. Jsou zde vybráni někteří nejdůležitější aktéři na české, potažmo 

československé politické scéně, s kterými je jméno lidové strany úzce spojeno. 

Nejsou to jména jen chvályhodná, nýbrž jedna kapitola je věnována i Josefu 

Plojharovi, člověku, od jehož stanovisek se ČSL (později KDU - ČSL) po roce 

1989 ihned distancovala. Proto také v názvu kapitoly pouze slovo "vlivné". 

Při práci na této kapitole byl nápomocen především nedávno vydaný (2007) 

biografický slovník Michala Pehra a kolektivu autorů s názvem Cestami křesťanské 

politiky, v menší míře i jiné zdroje, jako například publikace od Jiřího Hanuše: 

Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století či internetové zdroje. 

5.2.1 ThDr. Jan Šrámek 

Monsignore Jan Šrámek byl římskokatolickým knězem, 

politikem a státníkem. Řadí se k jedné ze zakladatelských osobností 

českého politického katolicismu, poté se také stává významným 

představitelem a dlouholetým předsedou Československé strany lidové. 

Jan Šrámek se narodil v chudé rodině rolníka v Grygově u Olomouce. 

Nejprve navštěvoval obecnou školu v Grygově, pak studoval Arcibiskupské 

gymnázium v Kroměříži, a to v letech 1880 - 88. Poté se přesunul na bohoslovecká 

studia do Olomouce, kde byl vysvěcen na kněze v roce 1892. 

Jako kněz nastoupil do několika farností, ale nerozuměl si s arcibiskupem 

Kohnem, což jej přinutilo opustit olomoucké arcibiskupství a uchýlit se do Brna. 

V letech 1904 - 1914 působil na biskupském kněžském učilišti jako učitel. 

Již jako mladý kněz zakládá koncem 19. století křesťansko - sociální 

organizaci v duchu papeže Lva XII. a jeho encykliky o dělnické otázce Rerum 

novarum (1891), která jej velmi ovlivnila. Tato organizace podporovala vznik 

různých českých katolických dělnických spolků, za zmínku stojí například roku 

1895 založený Katolický dělnický spolek. 

Ještě před přelomem století se usilovně podílel na vzniku katolické politické 

strany. Zakládajícího sjezdu v Litomyšli (1894) se v důsledku názorového odstupu 

od pražské skupiny Vlast nezúčastnil a sledoval ideu jednotného stranického útvaru. 
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Tento sjezd v Litomyšli však ke kýženým výsledkům nevedl, a to především 

v důsledku neujasněné organizační struktury. J. Šrámek se angažoval na Moravě, 

kde také roku 1899 zakládá zemskou organizaci Moravsko - slezské křesťansko 

- sociální strany, v jejímž čele Šrámek působil, zároveň však podpořil vznik 

Křesťansko - sociální strany lidové a i po jejím zániku s tímto proudem udržoval 

kontakty, neboť doufal v pozdější společný postup. 

V letech 1907 až 1911 byl poslancem vídeňské říšské rady za Vyškovsko, 

v letech 1906 až 1918 působil pak jako poslanec moravského zemského sněmu 

a stal se zároveň místopředsedou poslaneckého klubu a členem řady výborů 

(například česko - německého parlamentního výboru). 

Ke konci první světové války v roce 1918 se podílel na činnosti Národního 

výboru, jako jeho delegát se v říjnu toho roku účastnil převzetí místodržitelství 

v Brně. V roce 1918 Šrámek důsledně sledoval myšlenku integrace katolicky 

orientovaných stran. Tato jeho snaha byla korunována úspěchem v podobě založení 

Československé strany lidové v lednu 1919.84 

"Šrámek se jako první český katolický politik jednoznačně vyslovil (v září 

1918) za samostatný československý stát a to ho po vzniku ČSR vyneslo do čela 

českého katolického politického tábora." (Pehr a kol., 2007, s. 266) 

Po vzniku republiky působil Šrámek jako předseda ČSL na Moravě, 

předseda poslaneckého klubu v Národním shromáždění, od roku 1921 až do září 

1938 jako ministr československých vlád (ministr železnic, veřejného zdravotnictví, 

pošt, sociální péče či jako ministr pro sjednocení zákonů a organizace správy). 

Od konce roku 1920 byl členem Pětky85 a když na konci dvacátých let vážně 

onemocněl premiér Švehla, řídil Šrámek z funkce vicepremiéra práci kabinetu. 

Jeho postoje lze shrnout do věty: snaha o kompromis byla na prvním místě. 

Šrámkovo vnitrostranické postavení bylo stabilní, odvrátil všechny pokusy 

některých členů o změnu ideového směřování strany. Sledoval demokratickou linii, 

známá byla jeho podpora Edvarda Beneše a takzvané politiky Hradu. 

84 Podrobněji viz kapitola 3.1.2. 
85 "Pětka" bylo neformální uskupení skládající se z představitelů prvorepublikových velkých 
politických stran (sociální demokracie, agrárníků, národních demokratů, lidovců a československých 
socialistů), kteří měli rozdělenou faktickou moc v zemi. Později se k nim přidali zástupci i jiných 
stran. Tato skupina se začala scházet roku 1921 a projednávala důležité politické kroky. 
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J. Šrámek odchází z politického života po vzniku takzvané druhé republiky 

za nacistické okupace. V roce 1939 utíká společně s Františkem Hálou do exilu, 

nejprve do Francie, poté do Anglie, kde byl postupně jmenován premiérem obou 

československých exilových vlád. 

V roce 1945 odletěl s československou delegací do Moskvy, ale jednání 

o budoucím programu vlády přítomen nebyl. V letech 1945 - 48 působil jako 

náměstek předsedy vlády, vrátil se opět do čela Československé strany lidové, 

ovšem postupně na něho doléhal jeho vysoký věk a nemoci. Nechal se proto často 

zastupovat svým dlouholetých blízkým spolupracovníkem Františkem Hálou. 

Hlavním cílem jejich politického programu v těchto letech bylo neprovokovat 

komunisty a podpora Národní frontě. Odvrátili i vnitrostranickou krizi a pokusy 

některých členů o radikální změnu politiky ČSL. 

V únoru 1948 s podáním demise nesouhlasil, ale nakonec se nechal 

přesvědčit mimo jiné i prezidentem Benešem a demisi odevzdal. Po "Vítězném 

únoru" se Šrámek vzdal poslaneckého mandátu. O měsíc později se i s Františkem 

Hálou pokusili o útěk do zahraničí, který se však nevydařil a který způsobil 

doživotní internaci tohoto politika. Šrámek byl internován střídavě v klášterech 

a nejtěžších státních věznicích pod nejpřísnějším dozorem StB. V létě 1951 byli 

Šrámek i s Hálou převezeni do zchátralého loveckého zámečku pražského 

arcibiskupství v brdských lesích nedaleko Roželova pod Třemšínem.86 

Věznice se na zdraví politika velmi podepsaly. V dubnu 1956 se zdravotní 

stav Šrámka zhoršil natolik, že byl převezen do pražské nemocnice Na Bulovce, kde 

také 22. dubna 1956 umírá. Pohroen byl tajně v hrobu své matky ve Velkém Týnci 

u Olomouce, až v roce 1990 byly jeho ostatky slavnostně pohřbeny na Velehradě, 

kde si on sám přál spočinout. 

5.2.2 ThDr. Josef Plojhar 

Josef Plojhar se narodil v roce 1902 v Českých Budějovicích 

do bilingvní česko - německé rodiny se silnou katolickou tradicí, ale 

vždy se hlásil k češství. Byl to kněz a politik, politicky aktivní . 

především v 50. a 60. letech 20. století, kdy stál v čele ČSL a zároveň 

byl dlouhá léta ministrem zdravotnictví. 

86 František Hála umírá už po ročním pobytu v Roželově v srpnu 1952. 
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Plojhar vystudoval německé gymnázium, pak absolvoval kněžský seminář 

v Českých Budějovicích. V roce 1925 byl vysvěcen na kněze, poté působil jako 

kaplan v Českých Budějovicích. V letech 1931 - 1938 redigoval Farní věstník 

pro České Budějovice a okolní osady. V roce 1939 byl gestapem jako člen českého 

politického a kulturního života "preventivně" zatčen a celou válku strávil 

v koncentračních táborech Buchenwald a Dachau. V tomto prostředí byl pak silně 

ovlivněn šířící se popularitou socialistických idejí. 

Již před druhou světovou válkou byl JosefPlojhar členem ČSL. Po skončení 

války se zapojil do vedení jihočeské krajské lidové rady své strany, v této pozici 

působil do roku 1948. V roce 1946 se stal poslancem Ústavodárného Národního 

shromáždění republiky Československé. Jeho politické názory byly v té době 

umírněné a některé komunistické názory mu byly sympatické. 

Po Únoru 1948 byl Plojhar spolu s jeho stranickým kolegou Aloisem Petrem 

otevřeně vyzván KSČ ke spolupráci. Po tomto způsobu spolupráce byl Plojhar 

i s Petrem z ČSL vyloučen a zbaven svou stranou poslaneckého mandátu, ovšem 

Plojharem iniciované akční výbory mu umožnily ovládnout kancelář strany 

a provolal se za místopředsedu, přičemž předsedou se stal Alois Petr. 

Na jaře 1948 se Plojhar dostal do ostrého konfliktu s vedením 

římskokatolické církve, kdy mu arcibiskup Josef Beran odmítl schválit kandidaturu 

do Národního shromáždění na jednotné kandidátce Národní fronty a zároveň ho 

vyzval k rezignaci na veškeré politické funkce. Všechny zákazy Plojhar ignoroval, 

stal se poslancem, načež ho arcibiskup Beran suspendoval a exkomunikoval, což 

vyvolalo ostrý střet mezi státem a katolickou církví, Beran však své nařízení 

o exkomunikaci nikdy neodvolal. 

V srpnu 1948 se konal důležitý zemský sjezd ČSL v Kroměříži, kde byl 

Josef Plojhar za své otevřené kolaborantské činy ostře kritizován a dokonce bylo 

navrženo, aby byl ze strany vyloučen. S podporou předsedy Aloise Petra však 

Plojhar tlak ustál a za pomocí intrik svou pozici začal upevňovat. 

Po smrti Aloise Petra v roce 1951 se pak Josef Plojhar stal předsedou 

takzvané "obrozené" ČSL a začal razit tezi o této straně jakožto výběrové straně, jež 

nemá ambici být stranou masovou. Co se programových stanovisek týče, hájil 
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Plojhar návrat k hodnotám křesťanského socialismu, kde se snažil hledat jisté 

společné body s komunistickou ideologií. 

Josef Plojhar zastával mnoho funkcí. V letech 1948 - 1968 byl poslancem 

Národního shromáždění za ČSL a zároveň v této době byl po dvacet let ministrem 

zdravotnictví. Stal se tak nejdéle sloužícím ministrem zdravotnictví v historii naší 

země. Jako ministr se "proslavil" zahraničními cestami i do různých exotických 

spřátelených zemích. V letech 1952 - 1968 byl členem předsednictva ÚV Národní 

fronty. Od roku 1969 do roku 1981 byl poslancem Federálního shromáždění ČSSR. 

Působil ale také například v Hnutí vlasteneckých kněží, jejímž byl od roku 

1948 předsedou, dále působil v tzv. Celostátním mírovém výboru Sdružení 

katolických duchovních Pacem in terris (předseda 1951 - 1968), ve Svazu 

československo - sovětského přátelství (místopředseda v letech 1952 - 1970), 

v roce 1950 získal čestný doktorát teologie na Cyrilometodějské bohoslovecké 

fakultě a také obdržel Řád Klementa Gottwalda (1955, 1962). 

V 50. a 60. letech ostře kritizoval prostřednictvím různých příspěvků 

do novin a podobně celé předúnorové vedení v čele s Janem Šrámkem, také se vždy 

okamžitě distancoval od členů ČSL obviněných režimem z různých zločinů 

a perzekuovaných, kteří byli často ze strany vyloučeni. 

Známý byl také Plojharův nadměrný sklon k alkoholismu, který už často 

nedokázal zakrýt ani před veřejností. Často na tento Plojharův nešvar bylo 

upozorňováno i při různých více či méně oficiálních projevech. 

První známky nesouhlasu s P1ojharovým způsobem vedení ČSL se poprvé 

objevily až na jaře 1968, a to v Lidové demokracii. Na popud především řadových 

členů byl Plojhar vyzván k rezignaci na předsednický post ve straně, což nakonec 

pod tvrdým nátlakem učinil. ,,Důslednější řešení jeho kauzy zabránily srpnové 

události 1968 a nástup normalizace, která mu umožnila dílčí návrat do vysokých 

stranických funkcí. " (Pehr a kol, 2007, s. 199) Obdržel titul čestného předsedy 

strany, ale jeho vliv v 70. letech byl postupně omezován. 

Josef Plojhar umírá v roce 1981. ČSL pak nezapomínala v 80. letech při 

každé významnější příležitostí na obligátní kladení věnců u jeho hrobu. Definitivní 

distanc od Plojharova jména umožnil až pád komunistického režimu v roce 1989. 

Dnes je jména Josefa Plojhara synonymem pro zrádce a odpadlíka. 
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5.2.3 Ing. Josef Lux 

Josef Lux se narodil roku 1956 v Nekoři ve východních 

Čechách. Vystudoval Střední zemědělskou technickou školu 

v Lanškrouně, poté Vysokou školu zemědělskou v Brně, kde v roce 

1980 promoval na inženýra. Po studiích pracoval nejprve jako 

zootechnik v zemědělském družstvu v Zálší, krátce se stal i jejím místopředsedou. 

Již v roce 1982 vstoupil do Československé strany lidové, byl aktivní 

v Okresním výboru ČSL v Ústí nad Orlicí, jehož místopředsedou v letech 1989 až 

1990 byl. V lednu roku 1990 je kooptován87 do Sněmovny národů Federálního 

Shromáždění, kde získal mandát za odvolaného S. Bartončíka. V červnu 1990 získal 

mandát poslance SN FS na dva roky a při dalších volbách v roce 1992 je zvolen do 

Sněmovny lidu Federálního shromáždění. 

V září 1990 získává Josef Lux post předsedy ČSL. Za jeho vedení se ČSL 

přetransformovala v KDU - ČSL a v letech 1992 až 1998 působí v této straně jako 

její předseda. Josef Lux byl také od roku 1992 členem vlády, a to jako ministr 

zemědělství a zároveň místopředseda vlády. Tuto funkci zastával i po roce 1996. 

Co se týče politických názorů, patřil Josef Lux "mezi mistry kompromisu." 

(Pehr a kol., 2007, s. 159) Ve straně byl reprezentantem programové linie 

navazující na křesťanskosociální tradice, byl příznivcem sociálně tržní ekonomiky a 

standardního koaličního modelu vládnutí. 

Na konci roku 1997 přispěl významně k pádu Klausovy vlády (demise 

lidoveckých ministrů) a pak od prosince 1997 vedl z pověření prezidenta republiky 

předběžná jednání o podobě nové vlády, což vyústilo ve jmenování 

"poloúřednického" kabinetu Josefa Tošovského, v kterém si Lux udržel místo 

ministra zemědělství a místopředsedy vlády. 

Po předčasných volbách v roce 1998 neúspěšně usilovalo vytvoření koalice 

své strany s ČSSD a US, předseda vítězné sociální demokracie dokonce prohlásil, 

že Luxe navrhne na premiéra příští vlády, podaří - li se tuto vládu sestavit. 

Po ztroskotání těchto jednání a vzniku "Opoziční smlouvy" odchází KDU - ČSL 

poprvé po roce 1989 do opozice. V červenci 1998 se Lux stává předsedou 

poslaneckého klubu své strany v PS PČR. 

87 Kooptace je přibrání nového člena do nějakého voleného sboru ne volbou, nýbrž rozhodnutím již 
zvolených členů tohoto sboru. 
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V důsledku závažného onemocnění leukémií Josef Lux dne 24.9.1998 

rezignuje na všechny své politické funkce a 21. listopadu 1999 po komplikacích 

v důsledku transplantace kostní dřeně umírá v americkém Seattlu. 

Josef Lux byl jednou z nejvýraznějších osobností strany lidové. Někdy bývá 

proto přirovnáván k zakladateli a dlouholetému předsedovi Janu Šrámkovi. ,.,ledním 

z hlavních důvodů ke srovnání politiků obou dějinných etap křesťanské politiky u 

nás je nepochybně jejich snaha o kompromis a schopnost výrazně ovlivnit politické 

dění." (Šebek, 2005, s. 21)U 

Je také nutné podotknout, že již zmiňovaná schopnost kompromisu 

napomohla Josefu Luxovi také při stabilizaci své strany. KDU - ČSL působila za 

jeho éry v čele strany velmi kompatibilně a případné stranické rozepře dokázal Lux 

urovnat. Tuto skutečnost dokazuje také fakt, že byl J. Lux opakovaně zvolen na post 

předsedy strany a působil v něm celkem šest let (tohoto mandátu se vzdal 

v důsledku těžké nemoci, nikoliv díky nějakému politickému zapříčinění), což se 

žádnému jeho nástupci již nepodařilo. [J 
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Závěr 

Tato práce se zabývala politickou stranou KDU - ČSL, která otevřeně staví 

na svých křesťanských základech, která patří ke stranám s nejdelší historií a tradicí 

u nás a která má také jednu s nejširších členských základen. 

V úvodu diplomové práce bylo zmíněno několik cílů, které se práce 

pokusila naplnit. První z nich se týkal analýzy vývoje strany. KDU - ČSL navazuje 

na tradici prvorepublikové ČSL, která se konstituovala v roce 1918 po vzniku 

samostatné ČSR. Přes počáteční proti klerikální vlnu počátku 20. let se ČSL později 

stala významným subjektem tehdejšího stranickopolitického systému. 

Po vzniku takzvané II. republiky vstoupila ČSL do Strany národní jednoty 

a na čas zanikla. Vysoký kredit však straně přineslo působení exilových vlád 

(především díky Janu Šrámkovi). Po válce strana obnovila svou činnost, poté ovšem 

přichází komunistický puč (1948), po kterém se část členů rozhodla pro spolupráci 

s komunisty. Skupina takto smýšlející převzala vedení strany a po čtyřicet let 

fungovala jako "přívažek" komunistů. 

Práce se zaměřuje především na vývoj strany po roce 1989 na pozadí 

českého stranickopolitického vývoje. Po "sametové" revoluci se nově obnovená 

ČSL distancovala od působení strany za období komunismu, ovšem důsledky 

tohoto období se ještě nějakou dobu ozývaly, například v souvislosti s diskreditací 

prvního polistopadového předsedy strany Josefa Bartončíka. 

Během 90. let se strana etabluje v relativně silný subjekt na české politické 

scéně. Význam strany dokazuje její podíl na českých vládách. Strana se kromě let 

1998 - 2002 účastnila všech řádných polistopadových vlád, a to i přesto že její 

výsledky ve volbách do PSP ČR nikdy nepřesáhly 10 %. Dle zjištěného dosáhla 

strana nejlepšího výsledku v roce 1998, kdy obdržela 9 % hlasů, právě tehdy však 

paradoxně do vlády nezasedla. Deseti procentní hranici přesáhli lidovci pouze 

v rámci Koalice v roce 2002, kdy kandidovali ve volbách spolu s US. 

V poslední době byl vývoj KDU - ČSL spojován s nejrůznějšími skandály 

a aférami (především díky osobě bývalého předsedy Jiřího Čunka), které způsobily 

straně mnoho komplikací. Dalším otřesem pro stranu se stal nedávný odchod 

bývalého předsedy strany Miroslava Kalouska a některých dalších členů, kteří pak 

zakládají nový subjekt na politické scéně - TOP 09. 

90 



Analýza vývoje strany však nebyla jediným sledovaným aspektem. Poměrně 

rozsáhle zkoumaným se stal program strany. Práce se zaměřila na utváření a vývoj 

programu po roce 1989. Většinu svých programových konceptů předkládali lidovci 

před volbami do PSP ČR. Ovšem i v období mezi volbami se objevily některé 

důležité dokumenty. Práce připomíná zvláště koncept Křesťanskodemokratická 

politika pro 21. století z roku 1997. 

Zatímco na prvních dvou programech z let 1990 a 1992 lze ještě pozorovat 

jistou nekoncepčnost, další programy už byly velmi obsáhlé, členěné do několika 

kapitol podle tématiky či abecedy. Nejnovější programové prohlášení je pak 

rozděleno do tří hlavních oblastí, v rámci kterých se hovoří o jednotlivých tématech. 

Na závěr této kapitoly je v práci uvedena komparace vývoje některých 

typických lidoveckých témat v programech od počátku 90. let až do současnosti. 

Jedná se o oblasti rodiny, vzdělání a výchovy, zemědělství, venkova a ekologie, 

problémy, kterým se členové lidové strany dlouhodobě věnují a ovlivňují jejich 

řešení také na úrovni Parlamentu České republiky. 

Poslední kapitola se zabývala strukturou strany. Je možné konstatovat, že 

struktura KDU - ČSL je jasně stanovena, dodržuje jistou hierarchii a je stabilní. 

Nejníže stojí místní organizace, nad nimi jsou okresní, výše stojí krajské a nejvýše 

pak celostátní organizace. Jednotlivé organizace mají ustanoveny své orgány, které 

mají za úkol plnit své jednotlivé funkce. Statutárním orgánem je předsednictvo 

strany, nejvyšším orgánem pak sjezd strany, konající se jedenkrát za dva roky. 

Na počátku 90. let zvolili ale lidovci jiný způsob organizační struktury, a to 

na dvě hlavní zemské organizace - českou a moravskou. Tento způsob však podle 

většiny členů přispíval spíše ke štěpení strany, proto od něj strana upustila a zavedla 

tuto dosud platnou čtyřstupňovou organizaci. 

V práci je zahrnuta také kapitola o vlivných osobnostech strany, která zde 

byla zařazena pro dokreslení celkového pohledu na tuto analyzovanou stranu. Byli 

vybráni tři vlivné osobnosti historie strany - Jan Šrámek, JosefPlojhar a Josef Lux. 

Otázek, které je možné si v současné době v souvislosti s KDU - ČSL klást, 

Je mnoho. Situace pro stranu není momentálně příliš příznivá. Lidovce oslabil 

odchod některých členů a vznik nové strany TOP 09, která může ubrat KDU - ČSL 

mnohé voliče, zvláště ty zaměřené spíše napravo od středu. Zatímco preference 

TOP 09 se v současné době pohybují podle různých průzkumů mezi 9 až 13 %, 
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preference KDU - ČSL jsou nejlépe někde okolo 7 %, ovšem některé agentury jí 

prorokují nepřekročení potřebné pětiprocentní hranice. 

Dalším aktuálním problémem jsou finance, s kterými má strana potíže díky 

neuskutečněným předčasným volbám, k nimž už probíhala kampaň, do které strana 

investovala nemalé prostředky. Vše tedy bude záležet na výsledku KDU - ČSL 

v předčasných volbách do PSP ČR, které by se měly uskutečnit v květnu roku 2010. 

Osobně se na základě této práce i sledování aktuální politické situace 

v České republice domnívám, že KDU - ČSL v předčasných volbách v roce 2010 

potřebnou pětiprocentní hranici překoná. Toto mé stanovisko je možno podložit 

několika argumenty. ledním z nich je vysoká členská základna Gedna z nejvyšších 

ze všech parlamentních stran) i relativně stabilní voličská základna (obyvatelé 

venkova a malých měst a dále věřící lidé zvláště na Moravě budou se stranou 

sympatizovat i nadále). 

I přesto že ze strany odešlo po vzniku TOP 09 několik výrazných osobností 

desítek řadových členů, celkově to členskou základnu neohrozí. Základnu 

voličskou už to však ovlivnit může a i většina průzkumů voličských preferencí to 

takto vidí. Na druhou stranu je potřeba dodat, že TOP 09 pravděpodobně nevzala 

hlasy jen KDU - ČSL, ale i dalším stranám. 

Myslím si tedy, že strana KDU - ČSL tuto svou současnou krizovou situaci 

ustojí, neboť již dříve mnohé překonala a dle mého názoru bude mít tato politická 

strana i nadále místo na české politické scéně. 

Didaktické využití práce 

Z hlediska didaktického je možné tuto diplomovou práci využít zvláště 

v dějepise jako vhodné doplnění k učivu historie vzniku první samostatné 

Československé republiky a dále zvláště k učivu vývoje období poválečného a roku 

1948 a následné éry komunismu. 

V oblasti společenských věd je určitě politologie tím hlavním předmětem, 

kde se dá z práce čerpat. Především pak ve výuce o politických stranách obecně a 

dále při vyučování politického i stranického systému, Evropské unie a její 

organizace či při zmínce o křesťanských stranách. 
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Resumé 

Diplomová ráce se zabývá českou politickou stranou, jejíž jméno Je 

KDU - ČSL (Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová). 

Tato práce se snaží popsat a analyzovat tuto malou, ale důležitou českou 

politickou stranu. Ačkoliv nebyla KDU - ČSL nikdy vedoucí politickou stranou 

v České republice, má dlouhou tradici a do dnešních dnů hraje zajímavou roli 

v českém stranickopolitickém systému. 

KDU - ČSL je stranou, která je založena na křesťanských základech 

a k nim se také odkazuje ve svém programu. Je to jedna z nejmenších stran, které 

jsou v českém parlamentu činné, ale zároveň jedna z nejvlivnějších. Právě 

KDU - ČSL je totiž stranou, která se po roce 1989 ze všech ostatních politických 

stran nejvíce účastnila vlád. 

Cílem práce bylo co nejlépe charakterizovat tuto stranu, popsat její vznik 

a vývoj zvláště po roce 1989 a také se zabývat dalšími důležitými aspekty, jako 

například organizační strukturou nebo vlivnými osobnostmi strany. Práce se dále 

soustřeďuje na vznik a utváření programu po roce 1989 a poté budou zmíněny 

a srovnány některé důležité body těchto programů. 

První dvě kapitoly diplomové práce obsahují teoretický základ 

problematiky. Je zde popsána definice politické strany, funkce, velikost či typologie 

stran. Druhá kapitola pak hovoří o křesťanských stranách, ke kterým se řadí také 

lidová strana. Na konci této kapitoly je stručně popsána Evropská lidová strana. 

Další část práce je zaměřena už na samu KDU - ČSL. Nejprve se popisuje 

vznik a vývoj strany, nejdůležitější část pak tvoří vývoj po roce 1989 na pozadí 

vývoje českého stranickopolitického systému. Závěr práce se k této kapitole vrací 

krátkou prognózou možného dalšího vývoje strany. 

Následující kapitola se zabývá programem strany. Jsou analyzovány 

všechny důležité programy po roce 1989. Většina z nich vznikla jako volební před 

volbami do Poslanecké sněmovny, to znamená každé čtyři roky vyjma politických 

krizí. Tato nastala také nyní, kdy byly vyvolány předčasné volby, které však byly 

posunuty až na jaro 2010. Dá se tedy jen spekulovat, zda strana něco na svém 

posledním programu z tohoto roku změní či nikoliv. 
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Poslední kapitola pojednává o vnitřní struktuře strany, která je velmi jasně 

stanovena a dále o členské a voličské základně strany. Poté je uvedena kapitola 

o vlivných osobnostech strany, jsou vzpomenuti Jan Šrámek nebo Josef Lux. 

Existuje mnoho způsobů, jak je možné popisovat politickou stranu. Tato 

diplomová práce se pokusila poskytnout komplexní analýzu strany KDU - ČSL, 

zvláště pak po roce 1989. 
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Summary 

The subject of my interest in this graduation thesi s was to focus on one 

Czech political party called KDU-CSL (Christian and Democratic Party 

- Czechoslovak People's Party) 

The main part contains general vlew of this small but very important 

political party. Although KDU-CSL is not the leading political party in the Czech 

Republic it has a longtime history and often has played main part in Czech political 

system. 

KDU-CSL is based on Christian principles which are also mentioned in their 

political programme. The influence of this political party is bigger than iť s real 

dimension. And that is the reason why this very politi cal party was a member in 

government most often of all political parties. 

The aim was to characterize KDU-CSL, describe its genesis and evolution, 

especially after 1989, organization structure and head personalities. J focused also 

on formation ofprogrammes and their main differences since 1989. 

First two chapters contain mainly theories and definitions of politi cal parties. 

The second chapter deals with Christian political parties including KDU-CSL. 

Next part is aimed on ly at KDU-CSL (genesis and evolution especially after 

1989 in context of evolution of the whole Czech politi cal system). As an outcome 

follows a prognosis for KDU-CSL. 

Another chapter deals with internal structure, base of members and most of 

voters and the statement of the reasons. This part also describes some leading 

personalities ofthis political party, e.g. Jan Šrámek and Josef Lux. 

Last chapter is devoted to main politi cal programmes since 1989 which are 

mainly held on a conception of an electoral programme. Jt means that they occur 

before parliamentary elections which are held every four years except situation 

during political crises. In these days we are in this very situation. It means that this 

thesis is actualised with political programme prepared for election originally planed 

for October, 2009. These elections were cancelled and next ones will probably be in 

May, 2010. We can only guess if they will somehow change their current 

programme. 

There are many ways how to describe a political party. This thesi s provides 

various aspects for a complex analysis ofKDU-CSL, especially since 1989. 
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Resiimee 

Diese Arbeit beschaftigt sich mit der tschechischen politischen Partei, deren 

Name KDU - ČSL (Christliche und Demokratische Union - Tschechoslowakische 

Volkspartei) ist. 

Diese Diplomarbeit gibt einen allgemeinen 8lick auf diese kleine, aber 

wichtige tschechische Partei. Obwohl KDU - ČSL nie die leitende Partei in der 

Tschechischen Republik war, hat eine lange Tradition und spielt bis jetzt eine 

interessante Rolle im tschechischen Parteiensystem. 

KDU - ČSL ist die Partei, die auf den christlichen Grundlagen begrundet 

wurde und sie verweist auch auf diese in ihrem Programm. Oas ist eine der 

kleinsten Parteien, die im tschechischen Parlament Hitig sind, aber zugleich eine der 

eintlussreichsten. Gerade KDU - ČSL ist namlich die Partei, die nach dem Jahr 

1989 am haufigsten von allen Parteien an der Regierung Anteil nahm. 

Oas Ziel der Arbeit war, diese Partei bestens Zll charakterisieren, ihre 

Entstehung und die Entwicklung besonders nach dem Jahre 1989 zu beschreiben 

und sich auch mit anderen wichtigen Aspekten Zll beschaftigen, wie mit der 

organisatorischen Struktur oder mit den eintlussreichen Personlichkeiten der Partei. 

Die Arbeit konzentriert sich auch auf die Gestaltung des Programms nach dem 

Jahre 1989 und dann werden auch einige Elemente in den Programmen verglichen. 

Die ersten zwei groBen Kapitel enthalten einen theoretischen Hintergrund 

der Problematik. Hier wird uber die Definition der politischen Partei, uber die 

Funktionen, die GroBe oder die Typologie der Parteien geschrieben. Oas zweite 

Kapitel charakterisiert dann die christlichen Partien, Zll denen auch KDU - ČSL 

gehort. Am Ende wird uber die Europaische Volkspartei gesprochen. 

Der nachste Teil ist auf KDU - ČSL selbst gerichtet. Zuerst wird uber den 

Ursprung und die Entwicklung der Partei geschrieben, den wichtigsten Teil bildet 

dann die Entwicklung nach dem Jahre 1989 vor dem Hintergrund der Entwicklung 

des tschechischen Parteiensystems. Am Ende der Arbeit folgt auch die Prognose, 

wie das mit KDU - ČSL im tschechischen politischen System weitergeht. 

Oas folgende Kapitel beschaftigt sich mit dem Programm der Partei. Es 

werden alle wichtigen Programme seit 1989 analysiert. Die meisten entstanden als 

Wahlprogramme vor den Wahlen in die Abgeordnetenkammer, das heiBt alle vier 

Jahre auBer politischen Krisen. Diese Situation verlauft auch in dieser Zeit. 
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Die Diplomarbeit wird also mit dem Programm bereichert, das tUr die Wahlen im 

Oktober 2009 sein solIt. Diese Wahlen waren aber abgeschafft und die nachsten 

sollen im Mai 2010 verlaufen. Man kann also nur spekulieren, ob die Parte i etwas in 

ihrem Programm vor den Wahlen verandert oder nicht. 

Das letzte Kapitel behandelt die innere Struktur der Partei, die sehr klar 

festgelegt wird und man befasst sich auch mit dem Mitglieder- und Wahlerbasis. Es 

wird dann weiter Uber die einflussreichen Personlichkeiten dieser Partei gesprochen, 

es wird an Jan Šrámek oder Josef Lux erinnert. 

Es gibt mehrere Arten, wie man die politische Partei beschreiben kann. 

Diese Diplomarbeit versuchte aus verschieden Aspekten eine komplexere Analyse 

von KDU - ČSL Zll bieten, besonders nach dem Jahr 1989. 

97 



Seznam pramenů a literatury 

Monografie: 

CABADA, L.; ŠANC, D. Český stranický systém ve 20. století. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. 223 s. ISBN 80-86898-33-4. 

DVOŘÁKOVÁ, V.; KUNC, J. Politické strany v demokracii. IN: KUNC, Jiří a kol. 

Demokracie a ústavnost. Praha: UK, 1999.302 s. ISBN 80-7184-868-9. 

FIALA, P. Katolicismus a politika. Brno: Centrum pro studium demokracie 

a kultury, 1995.343 s. ISBN 80-85959-01-1 

FIALA, P. Křesťanské alternativy v politice. Brno: Centrum pro studium 

demokracie a kultury, 1997. 153 s. ISBN 80-85959-20-8 

FIALA, P. Laboratoř sekularizace. Brno: Centrum pro studium demokracie 

a kultury, 2007.183 s. ISBN 978-80-7325-141-3 

FIALA, P.; HOLZER, J.; STRMISKA, M. a kol. Politické strany ve střední a 

východní Evropě. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 471 s. ISBN 80-210-3036-4 

FIALA,P.; HERBUT, R. a kol. Středoevropské systémy politických stran. Brno: 

Masarykova univerzita v Brně, 2003.255 s. ISBN 80-210-3091-7 

FIALA, P.; HLOUŠEK, V. Stranický systém české republiky. IN: FIALA, P., 

HERBUT, R. a kol. Středoevropské systémy politických stran. Brno: Masarykova 

univerzita, 2003. ISBN 80-210-3091-7 

FIALA, P., MAREŠ, M. Programatika politických stran. Politologický časopis. 

1998, roč. 5, č. 1, s. 5-17. 

FIALA, P.; MAREŠ, M.; SOKOL, P. Eurostrany. Politické strany na evropské 

úrovni. Brno: Barrister&Principial, 2007. 269 s. ISBN 978-80-87029-05-3 

FIALA, P.; STRMISKA, M .. Systém politických stran v letech 1989 - 2004. IN: 

MALÍŘ, J.; MAREK, P. a kol. Politické strany: vývoj politických stran a hnutí 

v českých zemích a Československu 1861 - 2004, Díl 2. Období 1938 - 2004. Praha: 

Doplněk, 2004. ISBN 80-7239-179-8 

FIALA, P.; STRMISKA, M. Teorie politických stran. Brno: Barrister - Principia, 

1995.263 s. ISBN 80-85947-31-5 

98 



FIALA, P.; SUCHÝ, P. Křesťanská a demokratická unie - Československá strana 

lidová. IN: MALÍŘ, J., MAREK, P. a kol. Politické strany: vývoj politických stran a 

hnutí v českých zemích a Československu 1861 - 2004, Díl 2. Období 1938 - 2004. 

Praha: Doplněk, 2004. ISBN 80-7239-179-8 

HANUŠ, J. Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století. Brno: Centrum 

pro studium demokracie a kultury, 2005. 305 s. ISBN 80-7325-029-2 

HOLZER, J. Stranický systém druhé republiky. IN: MALÍŘ, J., MAREK, P. a kol. 

Politické strany: vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 

1861 - 2004, Díl 2. Období 1938 - 2004. Praha: Doplněk, 2004. ISBN 80-7239-

179-8 

KLÍMA, M. Volby a politické strany v moderních demokraciích. Praha: Radix, 

2003.276 s. ISBN 80-86031-13-6 

KLOKOČKA, V. Ústavní systémy evropských států. Praha: Linde Praha, 2006, 

423 s. ISBN 80-7201-606-7 

KLOKOČKA, V., W AGNEROV Á. Ústavy států Evropské unie. Praha: Linde 

Praha, 1997,788 s. ISBN 80-7201-056-5 

KOCIÁN, J. Politický systém v letech 1948 - 1989. IN: MALÍŘ, J., MAREK, P. 

a kol. Politické strany: vývoj politických stran a hnutí v českých zemích 

a Československu 1861 - 2004, Díl 2. Období 1938 - 2004. Praha: Doplněk, 2004. 

ISBN 80-7239-179-8 

LUKEŠ, B. Československá strana lidová 1948 - 1989. IN: MALÍŘ, J., MAREK, 

P. a kol. Politické strany: vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a 

Československu 1861 - 2004, Díl 2. Období 1938 - 2004. Praha: Doplněk, 2004. 

ISBN 80-7239-179-8 

LUX, J. Historii si neodmyslíme, ta tady je. Choceň: Nadační fond Josefa Luxe, 

2006. 147 s. ISBN 80-239-6550-6 

MALÍŘ, J. Od spolků k moderním politickým stranám. Brno: Masarykova 

univerzita, 1996.372 s. ISBN 80-210-1273-0 

99 



MALLOT A, Petr. Komparace vývoje pravicových stran v ČR a SRN od roku 1989. 

Praha, 2005. 107 s. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze. 

Pedagogická fakulta. Katedra občanské výchovy a filozofie. Vedoucí diplomové 

práce Josef Stracený 

MAREK, P. Český politický katolicismus a katolické strany. IN: MALÍŘ, J., 

MAREK, P. a kol. Politické strany: vývoj politických stran a hnutí v českých zemích 

a Československu 1861 - 2004, Díl 1. Období 1861 - 1938. Praha: Doplněk, 2004. 

ISBN 80-7239-179-8 

NOVÁK, M. Systémy politických stran. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 

275 s. ISBN 80-85850-22-2 

OUTL Ý, J. Strany a stát. Volby a finance. Olomouc: Periplum, 2003, 132 s. ISBN 

80-66624-12-9 

PEHR, Michal a kol. Cestami křesťanské politiky: Biografický slovník k dějinám 

křesťanských stran v českých zemích. Praha: Akropolis, 2007. 373 s. ISBN 978-80-

86903-53-8 

PŠEJA, P .. Stranický systém České republiky. Brno: Centrum pro studium 

demokracie a kultury, 2005. 466s. ISBN 80-7325-069-1 

ŘÍCHOV Á, B. Přehled moderních politologických teorií. Praha: Portá1, 2000, 303 

s. ISBN 80-7178-461-3 

SARTORI, G. Strany a stranické systémy. Brno: Centrum pro studium demokracie 

a kultury, 2005. 466 s. ISBN 80-7325-062-4 

SCRUTON, R. Slovník politického myšlení. Brno: Atlantis, 1999, 187 s. ISBN 80-

7108-184-1 

SOKOL, J. Křesťan a politika. IN: Znoj, M. Pehr, M. Josef Lux a česká politika 90. 

let. Praha: Ústav politologie FF UK, 2005, 96 s. ISBN 80-7308-086-9 

ŠEBEK, J. Politické vize Josefa Luxe (v souvislostech ideového vývoje před válečné 

lidové stran). IN: Znoj, M. Pehr, M. Josef Lux a česká politika 90. let. Praha: Ústav 

politologie FFUK, 2005, 96 s. ISBN 80-7308-086-9 

ŠIMÍČEK, Vojtěch. Politické strany v právním řádu. IN: KUNC, Jiří a kol. 

Demokracie a ústavnost. Praha: UK - Karolinum, 1999. 302 s.lSBN 80-7184-868-9. 

100 



TRAPL, M. Československá strana lidová 1918 -1938 .. lN: MALÍŘ, J., MAREK, 

P. a kol. Politické strany: vývoj politických stran a hnuti v českých zemich a 

Československu 1861 - 2004, Díl 2. Období 1938 - 2004. Praha: Doplněk, 2004. 

ISBN 80-7239-179-8 

TRAPL, M. Československá strana lidová 1945 - 1948. lN: MALÍŘ, J., MAREK, 

P. a kol. Politické strany: vývoj politických stran a hnuti v českých zemich a 

Československu 1861 - 2004, Díl 2. Období 1938 - 2004. Praha: Doplněk, 2004. 

ISBN 80-7239-179-8 

TRAPL, M .. Politika českého katolicismu na Moravě 1918 - 1938. Praha: Státní 

pedagogické nakladatelství, 1968. 85 s. 

VODIČKA, Karel, CABADA, Ladislav. Politický systém České republiky. Praha: 

Portál, 2007, 374 s. ISBN 978-80-7367-6 

Archivní materiály: 

Československá strana lidová v letech 1948 - 1978, Archiv KDU - ČSL, rejstřík 

40: Historie ČSL do 80. let 

Deklarace Obrodného proudu v ČSL ze dne 14. 10. 1989, Archiv KDU - ČSL, 

rejstřík 40: Historie ČSL do 80. let 

Stanovy ČSL, Archiv KDU - ČSL, rejstřík 13/1: Organizační řády ČSL 

Tištěné: 

Svoboda misto socialismu: Volebni program KDU - ČSL, 1990. Místo vydání 

neuvedeno, nedatováno. 

Misto chaosu řád - Misto řečí skutky: Stručný volební program KDU - ČSL, 1992. 

Místo vydání neuvedeno, nedatováno. 

Průvodce politikou KDU - ČSL: Volební program KDU - ČSL, 1996. Místo 

vydání neuvedeno, nedatováno. 

Průvodce politikou KDU - ČSL: Volební program KDU - ČSL, 1998. Místo vydání 

neuvedeno, nedatováno. 

(Všechna ostatní programová prohlášení: URL: http://www.kducsl.czl) 

101 



Internetové zdroje: 

Český rozhlas. URL: http://www.rozhlas.czl 

České noviny. cz - Zpravodajský server ČTK. URL:http://www.ceskenoviny.cz/ 

Deutscher Bundestag - Grundgesetz. URL: 

http://www.bundestag.de/dokumente/rechtsgrundlagen/ grundgesetzl 

Euroskop.cz - věcně o Evropě. URL: http://www.euroskop.cz/ 

KDU - ČSL - to lepší v nás. URL: http://www.kducsl.cz 

Mladí křesťanští demokraté. URL: http://www.mladikd.cz/ 

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna. URL: http://www.psp.cz/ 

Zákon ze dne 2. října'1991 o sdružování v politických stranách a v politických 

hnutích. URL: http://www.pravnik.cz/uplna-zneni/uz-87.html?print= I 

Vláda České republiky. URL: http://www.vlada.czl 

Volby. cz - Český statistický úřad. URL: http://www.volby.cz 

102 



Seznam příloh 

Příloha č. 1: Přehled předsedů KDU - ČSL po roce 1989 

Příloha č. 2: Výsledky KDU - ČSL v parlamentních volbách od roku 1990 

Příloha č. 3: Přehled ministrů KDU - ČSL po roce 1989 

103 



Příloha 1: Přehled předsedů KDU - ČSL po roce 1989 

Jméno Doba působnosti 
Josef Bartončík 1989 - 1990 

Josef Lux 1990 - 1998 
Jan Kasal 1998 - 2001 

Cyril Svoboda 2001 - 2003 
Miroslav Kalousek 2003 -2006 

Jan Kasal 2006 
Jiří Čunek 2006 - 2009 

Cyril Svoboda 2009 -
(ZdroJ: www.kdu.cz) 



Příloha 2: Výsledky KDU - ČSL v parlamentních volbách od roku 1990 

II Volby do Federálního shromáždění 

Rok voleb Sněmovna lidu FS I Sněmovna národů FS 
1990 8,69 % (9 mandátů) 8,75 % (6 mandátů) 
1992 5,98 % (7 mandátů) 6,08 % (6 mandátů) 

2) Volby do Parlamentu České republiky 

a) Volby do PSP ČR (údaje uvedeny v procentech) 

Rok voleb Poslanecká sněmovna 
1996 8,08 % (18 mandátů) 
1998 9 % (20 mandátů) 

2002 (v rámci Koalice) 14,27 % (31 mandátů) 
2006 7,22 % (13 mandátů) 

b) Volby do Senátu ČR (uveden počet zvolených senátorů) 

Rok voleb Senát 

1996 13 

1998 5 (celá 4Koalice 13 mandátů) 

2000 9 (celá 4Koalice 17 mandátů) 

2002 1 

2003 1 

2004 4 

2006 4 

2008 O 
.. 

(ZdroJ: Volební server Ceského statistické úřadu: www.volby.cz) 



Příloha 3: Přehled ministrů KDU - ČSL po roce 1990 

Volební období Jméno Funkce 

1990 - 1992 A. Baudyš Místopředseda české vlády 
1992 -1996 Josef Lux Místopředseda vlády a ministr 

zemědělství 

Jindřich Kabát Ministr kultury (do ledna 1994) 
Pavel Tigrid Ministr kultury (od ledna 1994) 

Antonín Baudyš Ministr obrany (do září 1994) 
Vilém Holáň Ministr obrany (od září 1994) 

Stanislav Bě10hrádek Ministr pro hospodářskou soutěž 
1996 - 1998 Josef Lux Místopředseda vlády a ministr 

zemědělství 
Miloslav Výborný Ministr obrany 

Jaromír Talíř Ministr kultury 
Jaromír Schneider Ministr hospodářství (do května 

1997) 
Tomáš Kvapil Ministr pro místní rozvoj (od 

května 1997) 
1998 (přechodná vláda) Josef Lux Místopředseda vlády a ministr 

zemědělství 

Miloslav Výborný Ministr, předseda legislativní 
rady vlády 

1998 - 2002 KDU - CSL není ve vládě 

2002 - 2006 Cyril Svoboda Místopředseda vlády (do srpna 
2004) a ministr zahraničních 

věcí 

Milan Šimonovský Místopředseda vlády (od srpna 
2004) a ministr dopravy 

Libor Ambrozek Ministr životního prostředí 

2006 - leden 2007 KDU - ČSL není ve vládě 

2007 - 2009 Jiří Cunek 1. místopředseda vlády a ministr 
pro místní rozvoj (leden 2009: 

demise) 
Vlasta Parkanová Místopředsedkyně vlády (od 

ledna 2009) a ministryně obrany 
Miroslav Kalousek Ministr financí 

Václav Jehlička Ministr kultury 
Cyril Svoboda Ministr, předseda Legislativní 

rady vlády (do ledna 2009), poté 
ministr pro místní rozvoj 

Pavel Svoboda Ministr, předseda Legislativní 
rady vlády (od ledna 2009) 

Květen 2009 - dosud Přechodná vláda; KDU-
ČSL nezasedá ve vládě 

zdroj: http://www.vlada.czlczl clenove-vlady/historie-minulych-vladlprehled-vlad
cr/1993-2007-cr/default.htm, 3. ll. 2009 a dále: 
http://www.kducsl.czldefault.asp?page=510&idr=10162&IDCI=22330.3.11. 2009 
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