
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE  

FAKULTA SOCIÁLNÍCH V ĚD 

 

 

 

 

 

 

Vojt ěch Berger 

 

 

Politické strany 

jako jedna ze záruk demokracie 

ve Spolkové republice Německo 
 

diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praha 2009 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Bc. Vojtěch Berger 

Vedoucí práce: PhDr. Ladislav Mrklas Ph.D. 

Rok obhajoby: 2009 

 

 



 3 

BIBLIOGRAFICKÝ ZÁZNAM 

 

BERGER, Vojtěch. Politické strany jako jedna ze záruk demokracie ve Spolkové 

republice Německo. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut 

politologických studií, Katedra politologie, 2009. Počet stran 88. Vedoucí diplomové 

práce PhDr. Ladislav Mrklas Ph.D. 

 

ANOTACE 

 

Tato práce dokumentuje proces konsolidace demokracie ve Spolkové republice 

Německo na příkladu politických stran. Nejprve analyzuje historické příčiny 

negativního vnímání politických stran v německém prostoru a porovnává zakotvení 

politických stran v právním a ústavním pořádku Výmarské republiky se situací v SRN. 

Hlavní pozornost je pak věnována postavení politických stran v rámci současné 

německé společnosti a vlivu politických stran na pevnost demokracie v SRN. Zvláštní 

důraz klade práce na dva aspekty – financování politických stran a politické vzdělávání. 

V závěru práce jsou předloženy argumenty potvrzující pozitivní příspěvek politických 

stran k demokracii v SRN.  

 

ANNOTATION 

 

This thesis aims to describe the consolidation process of democracy in West Germany 

by the example of the political parties. Firstly, it analyses historical reasons for the 

negative approach towards the parties in the German area and compares how two 

different law- and constitutional systems, the Weimar Republic and the Federal 

Republic of Germany, were  dealing with the political parties. The main focus is put on 

the parties’ role in the current German society and on the parties’ influence on the 

democracy-durability in Germany. Special attention is paid to two aspects – financing 

of the parties and political education. The final part of the thesis summarizes arguments, 

which confirm the positive tribute of the parties to the German democracy.  
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Úvod 

 

Proces konsolidace demokracie ve Spolkové republice Německo po roce 1945 je 

bezesporu světově unikátním fenoménem. Na troskách nacistické Třetí říše vznikl 

jedinečný prostor pro vybudování nového státu na zcela odlišném základě. Ústřední 

premisou zakladatelů „nového Německa“ bylo přesvědčení, že totalitární odbočka 

směrem k nacismu se už nesmí nikdy opakovat. Jako poučení a odstrašující přiklad 

zároveň jim sloužila tzv. Výmarská republika (označení Německa v období 1919-1933).  

Výmarská ústava přitom platila ve své době za velmi demokratickou, garantovala lidská 

práva i občanské svobody. Přesto měla parametry (např. silné postavení prezidenta a 

naopak velmi slabé postavení politických stran), které ve spojení s dobovými 

okolnostmi (hospodářská krize, nespokojenost Němců s tzv. Versailleským systémem – 

trestem pro Německo za 1. světovou válku) umožňovaly politickou existenci 

radikálních hnutí, proti kterým se ovšem Výmarská republika nebyla schopna bránit.  

Právě v tomto ohledu se ústava poválečné Spolkové republiky Německo od 

ústavy Výmarské zásadně liší. „Základní zákon“ z roku 1949 zakotvil demokracii 

takovou, která se proti svým nepřátelům bránit dokáže. Německá literatura ji označuje 

jako „streitbare Demokratie“ nebo „wehrhafte Demokratie“. Vykonavatelem této 

obrany demokracie je německý Spolkový ústavní soud, který má právo zakázat 

politické strany ohrožující německou demokracii či přímo usilující o její zánik. Ústava 

Spolkové republiky Německo (SRN) navíc stanovila zcela nový vládní systém. Na 

rozdíl od Výmarské republiky svěřila největší pravomoci parlamentu a státotvornou 

úlohu explicitně připsala i politickým stranám. Věnuje se jim článek 21 ústavy.1 

Politické strany získaly na základě ústavy SRN takzvané privilegium 

(Parteienprivileg). Tento princip dává politickým stranám silnější postavení než jiným 

veřejným spolkům a organizacím. Politickou stranu v SRN totiž může zakázat pouze 

jediný orgán – ústavní soud, a to pouze tehdy, odporuje-li politická strana německému 

demokratickému pořádku a v důsledku toho i německé ústavě. Spolkový ústavní soud 

tohoto svého práva využil zatím dvakrát. V roce 1952 zakázal Říšskou socialistickou 

                                                 
1 Obecně lze německý přechod k demokracii po 2. sv. válce klasifikovat jako „zvnějšku monitorované 
nastolení“, jak navrhuje Alfred Stepan. Vedle SRN je dalším příkladem Japonsko a ve slabší míře Itálie 
po 2. sv. válce. „Demokratické mocnosti porážejí autoritářský režim a hrají hlavní úlohu při nastolování 
režimu demokratického. Pokud byl autoritářský režim výrazně diskreditován, nemusí být tato cizí účast na 
překážku a může se projevit výhoda v tom, že se důsledně odstraní státní aparát a nedemokratické 
instituce. Zahraniční přítomnost je však zároveň největší slabinou této cesty, pokud vyvstane problém 
legitimity.“ [Dvořáková, V.; Kunc, J. (1994). cit.d., s. 55]. 
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stranu (Sozialistische Reichspartei) a v roce 1956 Komunistickou stranu Německa 

(Kommunistische Partei Deutschlands). Právě zásahy ústavního soudu považuje 

Giovanni Sartori za klíčový faktor formující celkově německý politický systém. Ve 

svých úvahách o tom, proč se v Německu vytvořil systém dvou a půl strany, který 

prakticky v nezměněné podobě přetrval desítky let, věnuje Sartori postupu ústavního 

soudu následující poznámku: „Kdyby nebylo této okolnosti, v Německu by se nerozvinul 

ani systém tří stran. Okolností tuto věc nazývám proto, abych podtrhl, že ústavní 

struktury nemají s touto důležitou událostí nic společného. Všimněme si také, že za 

zmíněnými soudními rozhodnutími lze najít obzvlášť silnou ‘podmíněnost okolnostmi‘, 

protože tato rozhodnutí zapadala do atmosféry padesátých let, a zejména do zvláštního 

kontextu, který je ospravedlňoval.“2 

Ústavní zakotvení politických stran lze posuzovat i obráceně – totiž nejen jako 

ochranu německé republiky, ale i jako ochranu samotných stran. Díky zmiňovanému 

privilegiu by už nikdy nemělo dojít k ostrakizaci jedné politické strany nebo určité 

skupiny stran, k jakému došlo hned na počátku existence Výmarské republiky. Špičky 

německé armády tehdy obvinily sociální demokraty  a další levicové strany z toho, že 

zavinili porážku Německa v 1. světové válce. Válečnou prohru prý mělo zapříčinit 

zejména organizování stávek levicovými stranami v konečné fázi války, a nikoli 

vyčerpání armády nebo německého hospodářství. Vznikla tak známá „Legenda o dýce 

v zádech“ (Dolchstosslegende), kterou měly německé armádě do zad vrazit právě 

některé strany říšského sněmu, v čele se sociální demokracií. Je zjevné, že jasná 

pravidla upravující chování politických stran v ústavě SRN by podobným 

emocionálním výstřelkům měla zabránit.  

 Další zásadní oblastí, kde se ústava SRN distancuje od Výmarské ústavy, je 

financování politických stran. V době Výmarské republiky dostávaly zejména 

pravicové strany nemalé dary od průmyslníků a podnikatelů. Toto neprůhledné 

financování pomáhalo i nacistické NSDAP. Ústava SRN proto zakotvuje povinnost 

politických stran předkládat pravidelné zprávy o jejich příjmech a majetku. Pravidla 

financování politických stran v Německu se od roku 1949 výrazně měnila a klíčovým 

hybatelem těchto posunů byl opět Spolkový ústavní soud. Ten v roce 1966 rozhodl o 

tom, že strany nemají právo přijímat přímou finanční podporu od státu, ale že jim náleží 

jen přiměřená náhrada za jejich volební výdaje. Později ale dospěli soudci k závěru, že 

                                                 
2 Sartori, G. (2001).cit.d., s. 116.  
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v politické realitě nelze odlišit, co je volební výdaj a co výdaj spojený s běžným 

fungováním strany. Proto v roce 1992 rozhodli, že strany mohou příspěvky od státu 

využívat i na každodenní potřeby, a nejen na volební boj.  

Cílem této práce ale není pouhý popis právního postavení politických stran 

v Německu. Chtěl bych ukázat úlohu politických stran v širších souvislostech, jak 

německé strany ovlivňují veřejné mínění, zapojují veřejnost do politického života, 

podporují demokratické smýšlení, a plní tak svoji státotvornou úlohu, kterou jim ukládá 

ústava.  

Ve specificky německých podmínkách to znamená věnovat se kromě jiného i 

dvěma konkrétním bodům. 1) Nadace blízké politickým stranám (Parteinahe 

Stiftungen), které pro politické strany vykonávají řadu úkolů spojených s jejich 

ústavním posláním. 2) Výchově k demokracii jako procesu koordinovanému a 

financovanému německým státem. Zde mám na mysli zejména činnost Spolkové 

centrály pro politické vzdělávání (Bundeszentrale für politische Bildung), pozici 

politických stran v očích německé veřejnosti a roli politických stran v dnešním 

Německu obecně.  

V této práci si kladu za cíl potvrdit resp. vyvrátit dvě následující hypotézy: 1) 

Politické strany (zejména sociální demokracie, Sozialdemokratische Partei 

Deutschlands SPD a křesťanští demokraté, Christlich Demokratische Union CDU) díky 

svým integračním schopnostem zásadně pomohly zmírnit sociální napětí v poválečném 

Německu a tudíž vstřícná opatření státu vůči politickým stranám (jejich historicky první 

zakotvení v německé ústavě či velkorysé státní financování) byla opodstatněná a měla 

pozitivní dopad.  

2) Politické strany přes řadu finančních skandálů a výrazné oslabení své 

integrační schopnosti sehrávají i na začátku 21. století v rámci SRN výraznou pozitivní 

roli, zejména co se týká výchovy mladých občanů k demokracii. Strany přesto stojí před 

nevyhnutelným reformním procesem. Zejména musejí zabránit dalšímu úbytku členů, 

kteří jsou dnes stejně jako dřív základním prostředkem stran k uskutečňování jejich 

společenských úkolů. 

Cílem práce je dokázat, že politické strany výrazně přispěly ke konsolidaci 

demokracie v SRN, která dnes podle řady renomovaných institucí patří mezi nejlépe 

fungující demokracie na světě.  
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1.1. Metodologický rámec 

 

Metodou použitou v této práci je jednopřípadová studie. Zkoumaným objektem je jedna 

země – Spolková republika Německo a zkoumaným fenoménem vztah německých 

politických stran k demokratickému zřízení SRN. Případová studie má být detailní 

analýzou případu, který byl zvolen jako předmět výzkumu. Má poskytnout detailní 

přehled či hluboké porozumění zkoumaného problému, a to v kontextu politickém, 

historickém a sociálním.  

Abych naplnil tuto charakteristiku, věnuji se v práci nejprve historickým 

příčinám negativního vnímání politických stran na německém území. Vysvětluji 

tradiční „svrchovaný“ charakter německého státu, který se naplno projevoval nejen 

v dobách německého císařství, ale ve slabší míře i po vzniku Výmarské republiky, a 

který v negativním smyslu ovlivnil i postavení stran v německé společnosti.  

Další část práce se věnuje analýze textu Výmarské ústavy a ústavy SRN, s cílem 

popsat, v jakých ústavních mantinelech působily strany na německém území v obou 

těchto státních formách. Větší důraz je zde kladen na „Základní zákon“ SRN, protože 

Spolková republika je v našem případě hlavním předmětem výzkumu. Srovnání 

s Výmarskou republikou je nezbytné, protože úprava politického stranictví v SRN se 

vůči úpravě „výmarské“ vymezuje, a kořeny ústavního zakotvení politických stran 

v SRN je třeba hledat právě v jejich nedostatečném zakotvení ve Výmarské ústavě. 

Protože ústava SRN výslovně odkazuje ve věci politických stran na jednotlivé zákony, 

je zde představen i německý Zákon o politických stranách a úkoly resp. povinnosti, 

které z něj pro politické strany plynou. 

Třetí část práce je věnována financování politických stran v SRN. Jde o zásadní 

aspekt politického stranictví v německých podmínkách. Právě SRN byla vůbec prvním 

evropským státem, který přiznal stranám příspěvky ze státního rozpočtu. Veřejné 

financování stran se v SRN rozrostlo do velkorysých rozměrů a jeho faktická výše dnes 

značně přesahuje výši oficiální, jejíž maximální hranici určuje zákon. Vedle nástinu 

mechanismů veřejného financování stran v SRN zmiňuji i nejvýznamnější finanční 

skandály, ve kterých figurovaly politické strany. Tyto skandály výrazně přispěly (pokud 

rovnou nebyly hlavní příčinou) k „rozmrzelosti z politiky“ (Politikverdrossenheit), 

která se v Německu objevila v posledních dekádách 20. století, a které se podrobněji 

věnuji v závěru práce. Kapitola o stranickém financování obsahuje i stručný pohled do 
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německých médií, která problematiku politických stran od počátků existence SRN 

zevrubně reflektovala, a to právě zejména optikou finančních skandálů.  

Čtvrtá část práce blíže rozvádí jeden z úkolů, který stranám ukládá ústava SRN 

– a sice politické vzdělávání. Je představena struktura tzv. nadací blízkých politickým 

stranám, a to i s využitím osobních rozhovorů pořízených v pobočkách Konrad-

Adenauer-Stiftung a Friedrich-Ebert-Stiftung v Praze.  

Pátá část práce shrnuje vztah politických stran k některým zájmovým skupinám 

a médiím a problematiku stranické kartelizace. Věnuje se také fenoménu „krize stran“ a 

představuje reformní návrhy, které by strany z jejich aktuálních problémů mohly 

vyvést.  

 

1.2. Poznámka k literatuře 

 

Problematika politických stran je v německé odborné literatuře podrobně zpracována. 

V této práci proto vycházím zejména z německých zdrojů. Z použitých publikací 

pokládám za klíčové zejména dvě, na které se odvolává i veškerá novější literatura: 

Parteiendemokratie in Deutschland (Gabriel, Niedermayer, Stöss) a Parteien in der 

Bundesrepublik Deutschland (Mintzel, Oberreuter). Obsahují příspěvky německých 

klasiků v rámci výzkumu politických stran – Klause von Beyme, Alfa Mintzela či 

Ulricha von Alemanna. Obě knihy představují komplexní přehled postavení politických 

stran v politickém systému SRN. Vzhledem k aktuálnějším údajům jsem použil rovněž  

publikaci Handbuch der deutschen Parteien (Decker, Neu).   

 Užitečným zdrojem, zejména vzhledem k aktuálnímu dobovému kontextu, jsou 

internetové archivy německých médií. V této práci jsem vycházel především 

z materiálů archivu týdeníku Der SPIEGEL a týdeníku Die ZEIT, které se problematice 

politických stran dlouhodobě a koncepčně věnují. Jako cenný zdroj oceňuji i zcela 

novou knihu (datum vydání únor 2009) Im Herbst der Volksparteien politologa Franze 

Waltera, který se zaměřuje na vývoj obou velkých německých stran CDU a SPD a 

analyzuje příčiny jejich aktuálních problémů (krize identity, úbytek členů, negativní 

image, apod). 

 Použil jsem rovněž některé diplomové nebo disertační práce německých 

akademiků, zejména v oblasti práva nebo politologie. Tyto zdroje nejsou v České 

republice dostupné, a proto jsem kvůli nim podnikl studijní cestu do knihovny 

Friedrich-Ebert-Stiftung v Bonnu. 
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2. Strany jako součást německého státního zřízení 

 

2.1. Současný stav demokracie v SRN 

 

Mám-li dokázat fakt, že politické strany přispěly ke konsolidaci demokracie v SRN, 

pokládám za užitečné nejprve stručně nastínit současný stav demokracie v Německu. 

Zrod demokratické SRN byl utvářen dvojnásobným „antitotalitárním konsenzem“, vůlí 

vypořádat se hned s dvěma nedemokratickými režimy, nacistickou diktaturou a 

komunismem sovětského typu. Hned ve svém úvodu zakotvuje německá ústava rovnost 

všech lidí bez rozdílu pohlaví, věku, rasy, původu a vyznání nebo politických názorů. 

Základními principy německé ústavy jsou parlamentarismus, oddělení mocí, 

federalismus, sociální stát a pluralita politických stran. Právě politické strany se ve 

srovnání s Výmarskou ústavou těší obzvláštní legitimitě3. 

 Tvůrci německé ústavy z roku 1949 se v mnoha ohledech snažili od Výmarské 

ústavy distancovat. Především vytvořili právní prostředí pro takzvanou 

„obranyschopnou demokracii“ (streitbare – nebo wehrhafte Demokratie). Zatímco 

Výmarská ústava poskytovala demokratické výhody všem, včetně extremistických sil, 

ale současně neměla pojistky proti zneužití demokratických instrumentů, demokracie 

v SRN obsahuje způsoby, jak se odpůrcům ústavy bránit. Klíčové postavení má v této 

obraně demokracie Spolkový ústavní soud, který může zakázat činnost uskupením 

odporujícím ústavě.4  

 Že demokracie v poválečné SRN pevně zakořenila, dokazují četné studie. 

V hodnocení organizace Freedom House, která měří rozsah politických práv a 

občanských svobod,  dosahuje německá demokracie vynikajících výsledků. Stejně 

vysoko hodnotí Německo i Index Demokracie-Autokracie autorů Jaggerse a Gurra. 

Index finského politologa Vanhanena, který zohledňuje zejména volební účast a stupeň 

soutěživosti stranického systému, dává Německu rovněž dobré známky. Ani podle 

kritérií autorů Merkela, Puhleho a Croissanta a jejich konceptu „defektní demokracie“, 

nevykazuje německý demokratický pořádek žádné vady. Nemá sklony být ani 

„exkluzivní demokracií“, která z politického života vyčleňuje určitou skupinu obyvatel, 

ani „neliberální demokracií“, která přes splnění formálních náležitostí plně negarantuje 

občanské svobody, ani „delegativní demokracií“, ve které nefunguje oddělení mocí 

                                                 
3 Lexika, Bundeszentrale für politische Bildung, www.bpb.de, heslo Demokratie in Deutschland.  
4 Schmidt, M. G. (2007). s. 30.  
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(protože se v takovém zřízení silný, populisticky jednající prezident odmítá podrobit 

kontrole jiných složek státní moci).5  

Jak poznamenává Schäfer, o demokratickou společnost nemá výlučně pečovat 

pouze stát. Tento úkol, stále nalézat konsenzus nad demokratickými hodnotami, připadá 

také například politickým stranám, médiím, zájmovým svazům, odborům a církvím.6 

Odborná literatura hodnotí 60letou historii SRN z pohledu demokracie jako 

jednoznačný úspěch. Jako určující kapitoly tohoto období lze uvést integraci SRN do 

západních struktur vedenou kancléřem Konradem Adenauerem v 50. letech 20. století, 

„hospodářský zázrak“, který SRN prožila ve svých prvních desetiletích, rozvinutý 

sociální systém, minimalizaci vlivu extremistických stran a mírovou revoluci a 

následný proces sjednocení v roce 1989.7  

Můžeme tedy konstatovat, že demokracie ve Spolkové republice Německo 

funguje dobře, a pevně stojí na základech položených při vytváření nového německého 

státu koncem 40. let 20. století. Přes některé problémy, které s sebou přinesla 

hodnotová změna v rámci německé společnosti (viz dále v práci), jako například nižší 

volební účast, nižší zájem o politické angažmá, nižší prestiž politických stran,8 se lze 

ztotožnit s pojmem, kterým Edgar Wolfrum označil poválečné německé dějiny – 

„Zdařilá demokracie“.9  

 

2.2. Historické kořeny negativního vnímání politických stran v Německu 

 

Negativní image politických stran se nevytvořila až během trvání Výmarské republiky. 

Strany si určitý „nepříznivý vklad“ přinesly už z minulé éry císařství, kde byly rovněž 

v rámci politického systému ignorovány. Autoři toto opomíjení stran zdůvodňují 

různými faktory: mimo jiné v Německu na začátku 20. století rozšířenou představou, 

                                                 
5 Tamtéž. s. 268. 
6 Schäfer, H. (2008). s. 12. 
7 Tamtéž. s. 14. 
8  V německé společnosti se ale prestiž demokracie, resp. spokojenost s fungováním demokratických 
institucí, snižuje. Demokracie má horší renomé v tzv. nových spolkových zemích na východě SRN. 
Sestupnou tendenci lze ale pozorovat i v západní části SRN (viz graf č. 1). 
9 „Toto ‘zdařilé nové uspořádání‘ (znamenalo) protikoncepci ke starší, levicově orientované tezi s 
důrazem na restauraci. Modernizační paradigma – přinejmenším tedy paradigma ‘modernizace pod 
‘konzervativní’ patronací’ – bylo náročným interpretačním rámcem. Téměř neočekávaně (se) podařilo 
navzájem smířit modernizační procesy, a to v různých společenských oblastech. Navíc se modernizace 
propojovala s demokratizací – to bylo v německých dějinách něco nového. Obyvatelé spolkové republiky 
si ovšem svých modernizačních úspěchů užívali, aniž by příliš přemýšleli o ambivalenci jejich základů: 
Existoval by tento raketový vzestup, kdyby mu nepředcházel civilizační zlom, za nějž byli Němci 
zodpovědní?“  
Wolfrum, E. (2008). cit.d., s. 11. 
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podle které strany představovaly „hrozbu pro klid ve státě“, případně „morální 

poblouznění“. Strany navíc neměly žádné viditelné zásluhy na sjednocení Německa, 

které bylo klíčovým tématem německé politiky ve druhé polovině 19. století. Kromě 

toho lze zmínit i obecný sklon Němců ke „svrchovanému státu“, myšleno státu, který ke 

své existenci a ke správě politických věcí žádné politické strany nepotřebuje.10  

 Právě tento faktor zmiňuje Andreas Wirsching jako „typicky německý“, a 

dokonce jako velmi podstatný v pozdějším ztroskotání Výmarské republiky a nástupu 

nacismu. Podle Wirschinga Němci od svého státu očekávali, že za ně vyřeší všechny 

problémy, spoléhali se na stát mnohem více nekriticky než třeba Angličané nebo 

Francouzi. Tato očekávání byla motivována zejména ekonomicky. Když se ale později 

Výmarská republika dostala do hospodářské krize, začali z toho Němci obviňovat státní 

zřízení, tedy republiku, a s ní i její roztříštěný stranický systém. Otevřená pak byla cesta 

k autoritářskému politickému systému a vládě jedné strany, která se v tu dobu jevila 

atraktivnější než nefunkční demokracie.11 

 Heinrich Oberreutter shrnuje kořeny negativní percepce politických stran do 

několika bodů: 1) Stranám nepřálo už samotné německé chápání pojmu „stát“, opírající 

se do velké míry o filosofii G. F. Hegela. V něm byl stát uskutečněním morálních idejí, 

a panovník byl ztělesněním státu. To monarcha představoval záruku obecného blaha. 

Naopak politické strany byly chápány jako představitelky partikulárních zájmů, a jako 

takové byly nežádoucím elementem. Za vše mluví výrok říšského kancléře Otto von 

Bismarcka, který pronesl před říšským sněmem 8. května 1884: „Politické strany jsou 

zkázou našeho zřízení a zkázou naší budoucnosti.“ 

 2) Státní právo následovalo tyto obecné představy o politických stranách. 

Všechny německé ústavy 19. století strany přehlížely, nedávaly jim žádnou funkci ve 

státní struktuře a nahlížely na ně jako na ryze společenské útvary. 

 3) Slabá pozice politických stran šla ruku v ruce se slabým postavením 

parlamentu v německé říši. Parlamentu byl upírán jakýkoli podíl na skutečné moci ve 

státě. Max Weber popsal fungování tehdejšího parlamentu jako „ryze negativní“. 

Parlament jako instituce si podle něj utvářel sám o sobě představu, že je opozicí, a 

nevykazoval žádnou pozitivní aktivitu, ve smyslu utváření politických rozhodnutí, 

nesení politické odpovědnosti a výkonu státní moci.  

                                                 
10 Hering, W. (1962). s. 50. 
11 Wirsching, A. (2008). s. 22-23. 
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 4) Politické strany v Německu v polovině 19. století vznikaly na základě 

ideologických nebo sociálních štěpení, která měla negativní vliv na schopnost stran 

vzájemně spolupracovat. Díky až příliš úzkému prostoru, který německé ústavy stranám 

a parlamentu vymezovaly, se ovšem strany v této své počáteční fázi „zakonzervovaly“. 

Důsledkem bylo, že když namísto monarchie přišla Výmarská republika, strany kvůli 

své zkostnatělé struktuře nedokázaly novým podmínkám čelit a adekvátně na ně 

reagovat. Strany nebyly schopné převzít vládní odpovědnost. 

 5) Výmarská ústava stranám navíc k takovému radikálnímu kroku ani nedávala 

prostor. Změna z konstitučně-monarchistického uspořádání v republiku totiž neproběhla 

důsledně. Výmarská ústava kromě parlamentního zřízení zakotvovala i úřad silného 

prezidenta vybaveného mimo jiné pravomocí rozpouštět parlament nebo vydávat 

nouzová nařízení.12   

 Sartori považuje Výmarskou republiku za příklad poloprezidencialismu. 

Poznamenává ale, že v roce 1919 ještě žádná představa poloprezidentského systému 

neexistovala. Výmarský systém se ve své době vnímal jako parlamentní systém 

vyvažovaný silným prezidentem. O tvůrcích Výmarské ústavy Sartori píše: „…s 

obdivem vzhlíželi k francouzské Třetí republice a jejich hlavní starostí bylo zabránit 

poslanecké vládě.“ 13 Výmarská republika se podle Sartoriho „téměř bezpochyby 

vyznačovala duální strukturou autority“14 (sdílení výkonné moci prezidentem a 

premiérem), která tvoří jeden z charakteristických znaků semiprezidencialismu, jak ho 

klasifikuje Sartori.15 

 Vladimír Klokočka naopak klasifikuje Výmarskou republiku jako parlamentní 

formu vlády, byť mimořádně silná pozice říšského prezidenta a také plebiscitní prvky 

jako referendum postavení parlamentu oslabovaly. „Pokud jde o formu vlády, vznikla ve 

                                                 
12Oberreutter, H. (1992). Politische Parteien: Stellung und Funktion im Verfassungssystem der 
Bundesrepublik. In Mintzel, A.; Oberreutter, H. et al., s. 17-20. 
13 Sartori, G. (2001). cit.d., s. 135. 
14 Tamtéž. s. 136. 
15 Další Sartoriho kritéria poloprezidentského systému jsou: 1) hlava státu je volena všelidovou volbou 
přímo či nepřímo na pevně dané funkční období. 2) prezident je nezávislý na parlamentu, není však 
oprávněn vládnout sám či přímo, a jeho vůle proto musí být tlumočena vládou a procházet přes její 
rozhodnutí. 3) premiér a jeho kabinet naopak představují instituce nezávislé na prezidentovi v tom, že 
jsou závislé na parlamentu – jsou závislé buď na důvěře, nebo na nedůvěře parlamentu (nebo na obojím) 
a v obou případech potřebují podporu parlamentní většiny. 4) Duální struktura autority 
poloprezidentského systému umožňuje různé vyvažování a také přesunování mocenské převahy uvnitř 
exekutivy, to však pod přísnou podmínkou, že trvá „potenciál autonomie“ každé složky exekutivy. 
[Sartori, G. (2001). s. 140.]. 
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Výmarské republice konstrukce, v níž byla moc rozdělena mezi parlament (Reichstag) a 

říšského prezidenta, orgány, které byly oba přímo voleny lidem.“ 16 

 Tím se dostáváme k problému kontinuity, jak ho popisuje Eckhard Jesse. 

Proměna německého císařství v republiku zdaleka nebyla tak dokonalá, jak by se podle 

změny státního uspořádání zdálo. Pokračování tradice císařství lze spatřovat zejména 

v osobě říšského prezidenta, který byl svého druhu „náhradním monarchou“. Úřednický 

aparát pracoval dál a bez větších změn se obešel i stranický systém. Pět hlavních stran 

z doby císařství pokračovalo v činnosti, byť pod upraveným názvem, i ve Výmarské 

republice.17 

 Roli stran zdůrazňovala změna volebního systému z většinového na poměrný. 

Strany ale stále uvažovaly v intencích konstituční monarchie a nové poměry 

nereflektovaly, stejně jako velká část obyvatelstva, která principy nadstranického, 

svrchovaného státu vítala. Silný prezident oslaboval vědomí odpovědnosti politických 

stran, což se později negativně projevilo při řešení konfliktů v parlamentu, zejména při 

obtížném hledání parlamentních většin.18  

 Giovanni Sartori vidí v poměrném volebním systému hlavní příčinu pádu 

Výmarské republiky.19  

 

2.3. Postavení politických stran ve Výmarské ústavě 

 

Panuje shoda, že Výmarská ústava platila ve své době za veskrze demokratickou. 

Rozsáhle zakotvovala lidská a občanská práva, a navíc garantovala výstavbu sociálního 

státu. Stát podle ústavy garantoval „ochranu pracovní síly“, ale zároveň sliboval 

„chránit soukromé vlastnictví“.  Navíc ústava umožňovala „převést soukromé 

hospodářské podniky vhodné ke zespolečenštění do společného vlastnictví“. Uvážíme-

li, že takový ústavní text byl konfrontován s realitou počínajících 20. let 20. století, 

v ovzduší permanentně hrozících sociálních konfliktů, je zřejmé, že v ústavním textu 

byly zakódovány i nemalé problémy.20 

                                                 
16 Klokočka, V. (1996). s. 200. 
17 Deutschnationale Volkspartei, Deutsche Volkspartei, Deutsche Demokratische Partei, Zentrum, 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands. 
18 Jesse, E. (1992). Parteien in Deutschland. Ein Abriß der historischen Entwicklung. In Mintzel, A.; 
Oberreutter, H. et al., s. 58-59. 
19 „Při vší úctě k Lijphartovi, více než kterýkoli jiný z jednotlivých faktorů Výmarskou republiku 
podkopalo poměrné zastoupení.“ [Sartori, G. (2001). s. 136.]. 
20 Moravcová, D. (2006). s. 214. 
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 Problematický byl i fakt, že Výmarská ústava sice garantovala rozsáhlý katalog 

práv a svobod, ty ale samy o sobě nebyly natolik závazné jako práva zakotvená v ústavě 

SRN z roku 1949. Namísto toho, aby v ústavě obsažené svobody byly právním rámcem 

pro zákonodárství, docházelo naopak k naplnění těchto svobod pouze tehdy, byl-li 

vydán příslušný zákon. Chyběla navíc instituce podobná současnému Spolkovému 

ústavnímu soudu, která by nad dodržováním ústavy bděla.21 

 Výmarská ústava naprosto opomíjela politické strany. Ve Výmarské republice 

navíc chyběl i zákon, který by činnost politických stran upravoval (na rozdíl od SRN, 

kde se kromě ústavy věnuje politickým stranám i speciální, podrobný zákon 

Parteiengesetz). Z právního hlediska se tehdy na strany nahlíželo jako na spolky. Slabá 

pozice politických stran se poprvé naplno projevila po volbách v lednu 1919. Strany 

jednak neměly žádnou zkušenost s praxí parlamentarismu a nedokázaly parlament 

efektivně kontrolovat. V německém obyvatelstvu navíc stále přetrvával odpor 

k parlamentarismu jako formě vlády. Politické strany byly také vnitřně nestabilní, a 

v důsledku toho docházelo k jejich štěpení a vytváření frakcí. Nevýhodné bylo rovněž 

obecné vnímání politických stran – na rozdíl od byrokracie a armády byly chápány jako 

projev rozštěpení národa. Kromě toho v Německu stále přetrvávala ideologie, že stát 

stojí nad stranami.22 

 Abychom byli zcela přesní, je třeba připomenout, že jedna zmínka o politických 

stranách ve Výmarské ústavě přece jen byla. Ústavní text v článku 130, odstavec 1 

konstatuje: „Úředníci slouží všem, a nikoli jedné straně.“ Tak byly politické strany sice 

zmíněny, fakticky ovšem stále ignorovány. Přesto ale ústava implicitně existenci 

politických stran předpokládala (bez stran by se těžko mohly naplnit procesy utváření 

politické vůle, které ústava zakotvovala). Podle ústavy sice strany teoreticky měly 

přístup k moci, ten ale nebyl ničím zaručen.23 

 Souvislost mezi nedostatečným zakotvením politických stran ve Výmarské 

ústavě a nástupem nacismu vidí i Ingeborg Mühlen. Zákazem všech politických stran 

kromě NSDAP a zákazem vytvářet nové politické strany, obojí nařízeno Hitlerem 

krátce po jeho jmenování říšským kancléřem v roce 1933, se podle Mühlena jen 

dokázaly katastrofální nedostatky Výmarské ústavy. To, že ústava dostatečně 

                                                 
21 Sturm, R. (2003). s. 16. 
22 Moravcová, D. (2006). s. 31. 
23 Oberreutter, H. (1992). s. 18-20. 
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nedefinovala funkci politických stran a neuznala je za nedílnou součást politického 

systému, umožnilo jediné politické straně NSDAP strhnout k sobě veškerou moc.24 

Dosud jsme do role viníka pádu Výmarské republiky stavěli její ústavu. 

Argumentaci je ale možné i obrátit, a dokazovat, že republiku zavedly do krize svým 

nezodpovědným chováním samotné politické strany. Ačkoli v ústavě de facto 

nezmíněné, měly strany v nové Výmarské republice mnohem významnější postavení 

než v předchozím německém císařství. Nedokázaly ale přestat lpět na tradičních 

ideologiích a nezvládly přeprogramovat vztahy vůči konkurenčním stranám. V nových 

podmínkách parlamentarismu to znamenalo obtížné hledání konsenzu a tudíž složité 

vytváření vládních koalic. Strany se navíc samy začaly zbavovat odpovědnosti a 

uchylovaly se k vytváření odbornických kabinetů, tvořených bezpartajními ministry. 

Strany také jen pasivně čelily výše zmíněné kritice, která mluvila o „vládě stran“ a nic 

proti ní nedělaly.25 

 Jesse přisuzuje německým politickým stranám zvláštní „sebedestruktivní“ 

charakter. Od počátku své existence, v dobách německého císařství a nakonec i v době 

Výmarské republiky, strany nechápaly jako svůj hlavní cíl vytváření parlamentních 

většin a sestavování vlád. Viděly sebe sama jako hlasatele určité pravdy, ideologie, a 

kohokoli s odlišným názorem považovaly za apriorního nepřítele. Právě ve Výmarské 

republice přitom bylo vytváření parlamentních většin zapotřebí víc než kdy jindy.26 

 Také Giovanni Sartori spíš než ústavě dává vinu za pád Výmarské republiky 

jiným faktorům: „Výmarská ústava byla i přes své nedostatky chytře a invenčně 

navrženou konstrukcí a myslím, že kdyby Německo v roce 1919 přijalo parlamentní typ 

zřízení, republika by se zhroutila mnohem dřív – pravděpodobně do roku 1923, kdy 

marku rozdrtila nejhorší z inflací, které Evropu kdy postihly. Osudnou ranou byla pro 

Výmarskou republiku „velká hospodářská krize“ v roce 1929, která Německo zasáhla 

tvrději než kteroukoli jinou západní zemi.“27 

  

 

 

 

 

                                                 
24 Mühlen, I. (1969). s. 8. 
25 Moravcová, D. (2006). s. 216. 
26 Jesse, E. (1992). s. 63. 
27 Sartori, G. (2001). cit.d., s. 137. 
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2.4. Pojem Parteienstaat a teorie „státu stran“ Gerharda Leibholze 

 

Tato kritika politických stran dala vzniknout pojmu Parteienstaat, který jako první 

v roce 1926 použil Otto Koellreutter. Definoval Výmarskou republiku jako stát, který 

by nebyl schopen fungovat bez zásadního působení politických stran. To mu ale 

nebránilo ve velmi kritickém odstupu, se kterým strany posuzoval.28 Strany podle 

Koellreuttera měly až přebujelý vliv na všechny složky německého státu a Koellreutter 

se obával, že se ze „státu stran“ může vyvinout diktatura stranických vůdců. Ironií 

osudu bylo, že se o pár let později stal příznivcem Adolfa Hitlera.29  

Otto Koellreutter vystupoval proti republikánskému zřízení a naopak podporoval 

posílení pravomocí říšského prezidenta. Strany podle Koellreuttera v Německu 

selhávaly proto, že parlamentarismus, ve kterém měly fungovat, byl nadiktovaný 

ústavou. Koellreutter klade situaci v Německu do protikladu s Velkou Británií. Britský 

parlamentarismus je podle něj naopak funkční a životaschopný, protože se vyvinul 

organicky, ze soupeření dvou hlavních politických stran Torryů a Whigů. Koellreutter 

dále upozorňuje, že zatímco roztříštěnost stranického systému (Parteienzersplitterung) 

byla v podmínkách konstituční monarchie vilémovského Německa výhodou, protože se 

vláda mohla opírat o libovolné většiny v parlamentu, aniž by sama utrpěla, 

v podmínkách Výmarského Německa byla tato roztříštěnost fatální, protože 

v parlamentarismu za sestavení vlády zodpovídají právě politické strany.30 

Diskuse o „státu stran“ se v následujících desetiletích objevila v Německu ještě 

několikrát. Klíčovým způsobem do ní přispěl ústavní právník a pozdější soudce 

Spolkového ústavního soudu Gerhard Leibholz, který Koellreutterovy teze rozpracoval.  

                                                 
28 Richard Stöss později definoval Parteienstaat jako stát, kde strany představují dominantní, ovšem 
nikoli jediné nositele vůle občanů. Jedině strany představují jednotu mezi státem a lidem. Jednak 
zastupují zájmy lidu, jednak legitimizují kroky státu před lidmi. Vliv stran se neomezuje jen na volené 
státní orgány, ale sahá dál, do státní správy a místní samosprávy, do kontrolních orgánů a veřejných 
zařízení. Tvorba politických rozhodnutí se tak do značné míry přesouvá ze státních orgánů do stranických 
grémií. [Stöss, R. (1997). Parteienstaat oder Parteiendemokratie?. In Gabriel, O. W.; Niedermayer, O.; 
Stöss , R. et al., s. 32.] 
29 Stöss, R. (1997). s. 21. 
30 Koellreutter O. (1927). s. 21-23. 
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Leibholz na rozdíl od Koellreuttera dal pojmu Parteienstaat31 pozitivní 

znaménko. Vycházel z předpokladu, že se západní demokratické země vyvinuly z 

liberálních reprezentativních parlamentarismů ve státy stran. Parlamentní systémy 

ztratily svůj elitární charakter. Dříve byli členové parlamentů příslušníky aristokracie, 

vybavení imunitou, s volným mandátem, kteří se nezávisle na voličích nebo zájmových 

skupinách řídili svým vlastním úsudkem. S obdobím liberálního parlamentarismu je 

tradičně spojován i negativní postoj k politickým stranám, chápaných jako výraz 

partikulárních, soukromých zájmů, a nikoli zájmů státu. 

 Oproti tomu Leibholz v realitě své doby (v éře Výmarské republiky a později 

v počátcích Spolkové republiky Německo) spatřoval následující posun: Strany už patří 

výlučně do státní sféry, jsou to ony, kdo organizuje a mobilizuje občany. Strany se 

stávají „hlasatelem“ (Sprachrohr) zájmů voličů. Beze stran by lid nebyl schopen 

ovlivňovat veřejné dění, a být tak aktivním hráčem na politické scéně. Mění se i 

charakter parlamentarismu – poslanci už nejsou voleni na základě svých vlastních 

osobnostních kvalit, ale na základě identity, příslušnosti k určité politické straně. 

Úkolem parlamentu je formalizovat rozhodnutí učiněná mimo něj (ve stranických 

orgánech, výborech nebo frakcích). Z poslaneckého mandátu volného se stává mandát 

imperativní.  

 Podle Leibholze se strany plně včlenily do struktury státu, ztělesňují vůli lidu a 

přeměňují ji v politická rozhodnutí. Nejde o žádnou „stranickou diktaturu“, Leibholz 

zdůraznil, že koncept Parteienstaat může fungovat jen v rovnováze tří složek – stran, 

státu a lidu. Uvědomoval si také, jak snadno je silné postavení stran jimi samotnými 

zneužitelné, a že se strany těžko budou spokojit jen s rolí „hlasatele zájmů lidu“. Silně 

proto prosazoval (i formálně zakotvené) demokratické vnitřní uspořádání stran.32 

Leibholz tedy chápal pojem Parteienstaat pozitivně a jeho představy se odrazily i 

v podobě ústavy Spolkové republiky Německo. 

  

                                                 
31 Vedle pojmu Parteienstaat se objevuje i termín Parteiendemokratie. Richard Stöss tento koncept 
přisuzuje Konradu Hessemu, členovi právní komise, která se v polovině 50. let zabývala možnými návrhy 
zákona o politických stranách ve Spolkové republice Německo. Hesse vidí strany jako „mezičlánky“ 
mezi jednotlivcem a státem, existenčně nutné pro fungování moderního státu. Přesto strany nejsou 
součástí státních struktur. Ačkoli se podílejí na utváření politických rozhodnutí, nejsou samy jejich 
nositeli. Stöss v této dualitě státu a společnosti vidí rozpor a zpochybňuje pojem Parteiendemokratie jako 
takový. Životaschopný se podle něj ukázal pouze stát stran, Parteienstaat, byť i ten má řadu svých 
nedostatků, plynoucích zejména z nedostatečné otevřenosti a slabé komunikace mezi politickými 
stranami a občany [Stöss, R. (1997). s. 35.]. 
32 Stöss, R. (1997). s. 17-18. 
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2.5. Zakotvení politických stran v ústavě Spolkové republiky Německo 

 

Postavení politických stran se v poválečné ústavě SRN (dále jen v německé ústavě) 

oproti ústavě Výmarské změnilo zcela zásadním způsobem. Nejen, že vůbec poprvé 

v německé historii ústava strany výslovně zakotvila jako nedílnou součást státoprávního 

uspořádání, ale navíc jim dala i jasné mantinely, vedoucí k jejich demokratickému 

vnitřnímu uspořádání. Není nejmenších pochyb o tom, že se ústavodárci rozhodli 

stranám věnovat takovou pozornost právě na základě negativních zkušeností se 

stranickým systémem Výmarské republiky.  

 Politickým stranám se věnuje článek 21 německé ústavy.33 Ve třech odstavcích 

zakotvuje hlavní poslání politických stran a jejich povinnosti. V duchu zmiňované 

„wehrhafte (nebo „streitbare“) Demokratie“, demokracie, která se umí bránit, zmiňuje 

článek 21 i možnost zákazu politických stran, které budou usilovat o omezování nebo 

zničení ústavního pořádku. Další úpravy politického stranictví pak článek 21 ukládá 

jednotlivým zákonům.  

 Logicky se nabízí otázka, proč vlastně po 2. světové válce změnilo Německo tak 

radikálně pohled na politické strany. Ze stavu „ústavní ignorace“ se strany posunuly do 

stavu, kdy jsou ústavně „privilegovány“ (zmiňovaný pojem Parteienprivileg). Heinrich 

Triepel v této souvislosti jako první použil termín „legalizace politických stran“. 

Dlužno podotknout, že tato změna vnímání politických stran nepřišla naráz s koncem 

války, že se prosazovala obtížně, a měla řadu kritiků ještě dlouho poté, co strany 

formálně zakotvila ústava z roku 1949. Podle Oberreuttera byl příčinou názorového 

posunu jednak tragický příklad ztroskotání výmarského parlamentarismu, který ukázal, 

že moderní parlamentní demokracie nemůže bez fungujících politických stran existovat. 

Formální zakotvení politických stran v ústavě mělo ukončit dualismus mezi státem a 

společností, ve kterém byly strany stále vyčleňovány ze státní sféry do sféry 

společenského života. Od roku 1949 tak politickým stranám v Německu připadla 

naopak role klíčových zprostředkovatelů mezi státem a společností.34  

                                                 
33 Článek 21 ústavy SRN (politické strany): 

1) Strany spoluutvářejí politickou vůli lidu. Zakládání nových stran není ničím omezeno. Vnitřní 
uspořádání politických stran musí odpovídat demokratickým zásadám. Strany jsou povinné 
zveřejňovat údaje o původu a využití svých finančních prostředků, stejně jako o svém majetku.  

2) Strany, které ve svých (programových) cílech nebo podle chování svých příznivců usilují o 
narušení nebo zničení demokratického, svobodného pořádku nebo ohrožují existenci SRN, jsou 
protiústavní. Otázku jejich ústavnosti řeší Spolkový ústavní soud.  

3) Problematiku stran blíže upravují spolkové zákony.  
34 Oberreutter, H. (1992). s. 21-22. 



 22 

Rovněž Stöss poznamenává, že těsně po válce nebylo zdaleka jasné, že 

politickým stranám v Německu takto významná role, ve smyslu právním i faktickém, 

připadne. Nebylo sice pochyb o příští formě politického systému, tím měla být jasně 

parlamentní demokracie. Ovšem „mainstream“ politického myšlení v poválečném 

Německu se stále ještě pohyboval v mezích tradiční kritiky „státu stran“.35 Právě 

stranám se připisoval značný podíl na pádu Výmarské republiky. Prvotní poválečné 

představy proto počítaly s výrazným omezením pravomocí jak parlamentu, tak 

stranického systému. Zřízení institutu silného kancléře36 a navíc vytvoření druhé 

parlamentní komory, založené nikoli na stranickém, nýbrž na stavovském principu, 

mělo zdůraznit federální prvek v rámci Německa. Zvažovalo se i zavedení čistě 

většinového volebního systému, který měl rovněž narozdíl od Výmarské republiky 

stranický systém spíše stmelovat než tříštit.  

Ryze negativní postoj k politickým stranám se začal měnit až při zasedání 

ústavodárného konventu v Herrenchiemsee. Stöss se shoduje s Oberreutterem, když 

píše, že politickým stranám pomohlo jejich úspěšné působení v rámci západních 

okupačních zón. Strany se na úrovni spolkových zemí dokázaly etablovat ve významné 

jednotící aktéry, a to i přes obrovské sociální a ekonomické problémy, které v 

jednotlivých regionech Německa panovaly. Stöss cituje Ilonu K. Klein, podle které se v 

německé ústavě odrazily dva protichůdné myšlenkové směry. Jednak tradiční německý 

pohled na stát jako na svrchovaného aktéra, který stojí nad stranami, jednak moderní 

pohled na politické strany jako na důležité aktéry politiky, kteří si zaslouží být uznáni 

ústavou. Ústavodárný konvent nicméně rozhodně neměl v úmyslu zakódovat do 

ústavního textu jakýsi budoucí „stát stran“. Přesto otevřel cestu k tomu, aby se 

Spolková republika Německo v budoucnu tímto směrem vyvíjela.37  

V této době, v bezprostředních poválečných letech 1946-49, se navíc poprvé 

vynořuje otázka, která se v německé diskusi o politických stranách později objevuje 

ještě mnohokrát: Wird Bonn doch Weimar? (Může se historie opakovat a mohou se 

                                                 
35 Stöss, R. (1997). s. 20-21. 
36 Sartori staví německého kancléře do pozice „prvního mezi nerovnými“, kancléř tedy nezaujímá nad 
ministry tak výsadní postavení jako například britský premiér (ten je „první nad nerovnými“, ale stále je 
silnější než premiéři v běžných parlamentních systémech (ti jsou „první mezi rovnými“) (Sartori 2001: 
112). Klokočka pak na postavení kancléře demonstruje podobu německého, tzv. racionalizovaného 
parlamentarismu. Vnitřní organizace německé vlády se řídí tzv. kancléřským principem, který zakotvuje 
článek 65 německé ústavy, a podle kterého určuje spolkový kancléř základní linii vládní politiky. To je 
podle Klokočky důkaz racionalizace parlamentarismu v SRN – prostřednictvím parlamentních voleb, 
které jsou personalizovanými volbami, se ve skutečnosti vybírá osoba kancléře a s ním i nabízený vládní 
program, protože vláda je odvislá od jím stanovené základní linie [Klokočka, V. (1996). s. 206).]. 
37Stöss, R. (1997). s. 22. 
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deficity výmarského systému znovu ukázat i v systému „bonnském“, tedy v SRN?). 

Stöss upozorňuje na to, že na přelomu 40. a 50. let minulého století byla tato otázka 

vysoce aktuální. Stav stranického systému rozhodně vykazoval jisté podobnosti s 

výmarským Německem. V prvním poválečném Spolkovém sněmu zasedalo celkem 11 

politických stran. Deset procent voličů hlasovalo pro extremistické strany, osm procent 

voličů podpořilo strany, které sice přímo neodmítaly nové státní uspořádání, ale měly k 

němu kritický postoj. Dalších šest procent voličů dokázala zmobilizovat Komunistická 

strana Německa, která chtěla vládu kancléře Konrada Adenauera rovnou revolučně 

svrhnout. 

V roce 1949 ještě přirozeně nebylo možné předvídat, že stranický systém v SRN 

nabere úplně jiný vývojový směr než ve Výmarské republice. Že vznikne systém, který 

Giovanni Sartori označuje za umírněný pluralismus, a ze kterého Blondel vytvořil 

přímo modelový příklad systému dvou a půl strany, tedy systém s účastí malého počtu 

politických subjektů. Podle Stösse měla právě v těchto letech klíčový význam 

státoprávní teorie Gerharda Leibholze (nastíněná v kapitole 1), která poskytla tápající, 

čerstvě ustavené německé justici v otázkách politického stranictví pevný směr. 

Zakotvení politických stran v německé ústavě bylo podle Stösse jednoznačně 

pozitivním krokem, který položil základy politické stability v ještě stále křehké 

Spolkové republice Německo.38 

 

2.6. Úloha politických stran podle ústavy SRN 

 

Článek 21 ústavy se o funkci, poslání či úkolech politických stran zmiňuje pouze 

jednou větou: Politické strany spoluutvářejí politickou vůli lidu (Die Parteien wirken 

bei der politischen Willensbildung des Volkes mit). Klíčovým slovem pro vysvětlení 

pozice politických stran v ústavním pořádku SRN je tedy „spoluutváření“ (Mitwirkung). 

Obsáhle se mu věnuje Wolfgang Hering.  

 Podle Heringa termín Mitwirkung poukazuje na fakt, že vedle stran působí na 

utváření politické vůle lidu ještě jiné faktory, nebo přinejmenším působit mohou. To 

samo o sobě brání tomu, aby si politické strany vytvořily při artikulaci zájmů občanů 

monopolní postavení. Navíc německá ústava disponuje i článkem 38, který upravuje 

                                                 
38 Tamtéž. s. 23-25. 
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formu mandátu poslanců Spolkového sněmu.39 Sám Hering nicméně vidí klíčovou 

obranu proti monopolizaci vlivu politických stran ve zmiňovaném článku 21, který jako 

historicky první v rámci všech německých ústavních textů upravuje postavení 

politických stran.40  

 Otázkou tedy zůstává, kdo ještě kromě stran zasahuje do procesu vytváření 

politické vůle, a především, koho k tomu opravňuje německá ústava. I když se ústava o 

žádných dalších aktérech výslovně nezmiňuje, lze vzít v úvahu například odbory, 

zaměstnavatelské organizace, profesní svazy a církve.  

 Podobně Dimitris Tsatsos přiznává politickým stranám rozhodující roli při 

utváření politické vůle občanů. Podle něj ale skoro stejný význam jako strany mají i 

jednotliví občané, svazy a veřejnoprávní média. Z toho plyne pro politické strany určitý 

závazek „držet se zpátky“ a nerozšiřovat sféru svého vlivu do dalších oblastí 

společenského života. Tsatsos nicméně připouští, že strany mohou vykonávat svůj vliv i 

v „předpolitické“ oblasti a připojuje se k Hessemu, který vidí prostor pro legální 

působení politických stran například v rozhlasových a televizních radách.41  

Utváření politické vůle můžeme interpretovat dvěma způsoby. A) Jako 

ovlivňování veřejného mínění, jehož jsme svědky dnes a denně, a nikoli pouze před 

blížícími se volbami (to je interpretace, která politické strany nijak neprivileguje ve 

srovnání s ostatními veřejnými skupinami). B) Jako nominaci kandidátů ve volbách. 

Nominace kandidáta rovněž vede k ovlivňování veřejného mínění, tím jak strany 

kandidáta představují veřejnosti a přitom propagují svoje cíle (tato interpretace už by 

naopak politické strany zvýhodňovala, pokud by byly skutečně jedinými skupinami, 

které disponují právem navrhovat kandidáty ve volbách).  

 Ani interpretace B) ale nepředstavuje v německých podmínkách riziko 

monopolu politických stran. Podle Zákona o volbách do Spolkového sněmu sice pouze 

politické strany  mají právo sestavovat zemské kandidátní listiny, což jsou kandidátky, 

pro které němečtí voliči hlasují svým druhým hlasem při volbách.42 Ovšem na úrovni 

                                                 
39 Článek 38 ústavy SRN (volba): Poslanci Německého spolkového sněmu jsou voleni ve všeobecných, 
přímých, svobodných, rovných a tajných volbách. Jsou zástupci všeho lidu a nepodléhají žádným 
příkazům ani pokynům, kromě svého svědomí. 
40 Hering, W. (1962). s. 58-59. 
41Tsatsos, D. (1997). Die politischen Parteien in der Grundgesetzordnung. In Gabriel, O. W.;  
Niedermayer, O.; Stöss , R. et al., s. 153. 
42 Vzhledem k volebnímu systému, který se pro volby do Bundestagu používá (volič má dva hlasy, 
přičemž prvním hlasuje pro preferovaného kandidáta, zatímco druhým pro politickou stranu), se monopol 
politických stran na sestavování zemských kandidátních listin ukazuje jako zásadní. Právě pro zemské 
listiny volič svým druhým („stranickým“) hlasem hlasuje. A právě na od zisku druhých hlasů se odvíjí 
zisk poslaneckých mandátů. Pokud zemské listiny mohou nominovat jen strany, prakticky tak vylučují, 
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obecních či okresních voleb mohou své kandidáty stavět bez omezení i nestranická 

politická uskupení (freie Wählervereinigungen), která mohou politickým stranám 

konkurovat. Právě proto dochází Hering k jednoznačnému závěru, že monopolizace 

vytváření politické vůle ze strany politických stran nehrozí.43 

 Za další pojistku proti monopolizaci vlivu politických stran lze považovat i 

článek 20 německé ústavy, který zakotvuje suverenitu lidu.44  Hering upozorňuje i na 

„vnější“ podobu německé ústavy, kdy hned po článku 20 (suverenita lidu) přichází 

článek 21 upravující politické strany. I z tohoto uspořádání ústavy lze podle Heringa 

odvodit sekundární postavení politických stran, které pouze rozvíjejí politickou vůli 

lidu, stejně jako článek 21 v podstatě pouze rozvíjí článek 20. Hering navíc nesouhlasí 

se zmiňovanou teorií G. Leibholze, který strany ztotožňoval s lidem a přisuzoval jim de 

facto postavení státních orgánů. Jednota lid-strana ovšem v Německu neplatí, protože 

pouze zlomek německých občanů je členy některé z politických stran.45 Strany tedy 

působí v těsné interakci s lidem, nepřebírají za něj ovšem funkci „občanské 

angažovanosti“, ani s ním nejsou identické.46 

 Hering dodává, že strany tvoří převodní páky mezi vůlí státu a vůlí lidu, 

zejména při volbách. Stranám tedy patří role zprostředkovatelů. Ústava garantuje, že se 

strany nemohou byť jen přiblížit charakteru státních orgánů.47 

 Podle Konrada Hesse přisuzuje německá ústava stranám zvláštní status, aby 

mohly naplňovat úkoly, které jim ústavní text předepisuje. Konkrétně jde o a) status 

svobody, b) status rovnosti, c) status veřejný. Tsatsos na základě Hesseho konceptu 

definuje status politických stran takto:  

A) Status Svobody: obsahuje dvě složky, svobodu vnitřní a vnější. Vnější 

svoboda znamená, že strany jsou chráněny před zásahy státu, tím, že nikdo a nic 

                                                                                                                                               
aby se do Bundestagu dostal nestranický kandidát. Existuje sice možnost, že by nestranická uskupení 
nominovala kandidáta, který uspěl ve volbě prvními voličskými hlasy, a tak se přímo kvalifikoval do 
parlamentu. Jde ale o možnost čistě teoretickou.  
43 Hering, W. (1962). s. 60-61. 
44 Článek 20 ústavy SRN (ústavní základy a právo na odpor): 

1) Spolková republika Německo je demokratickým a sociálním spolkovým státem. 
2) Všechna státní moc vychází z lidu. Lid ji vykonává při volbách a jiných hlasováních, a skrze 

některé orgány zákonodárné, výkonné a soudní moci. 
45 Na konci roku 2006 měly strany zastoupené v Bundestagu dohromady kolem 1,4 milionu členů. 
Celkový součet přitom neustále klesá. Sociální demokracie (SPD) například přišla o dalších asi 130 tisíc 
členů jen díky jediné epizodě – vyhlášení reformního programu 2010 [Decker, F. (2007). 
Parteiendemokratie im Wandel. In Decker, F.; Neu, V. et al, s. 29.]. 
46 Hering, W. (1962). s. 61-62. 
47 Tamtéž. s. 63-64. 
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neomezuje zakládání politických stran (článek 21 ústavy), a díky Parteienprivileg48. 

Klíčový je zejména fakt, že jediným orgánem, který má právo stranu zákázat, z důvodu 

jejího rozporu s ústavou, je ústavní soud. Do té doby, než rozhodne on, nesmí proti 

straně, jejím členům ani do její činnosti zasáhnout žádný jiný státní orgán.  

Svoboda vnitřní se projevuje tím, že ústava zavazuje politické strany k 

demokratickému uspořádání a vnitrostranickým pravidlům.49 

B) Status rovnosti: neznamená, že by stát musel vyrovnávat rozdíly, které mezi 

jednotlivými stranami panují. Přes nerovnosti ve vztazích např. velkých a malých stran, 

opozičních a vládních stran apod., musí stát s každou stranou jednat rovnocenně, pro 

všechny strany musí existovat rovnost šancí. Přesto existují možné výjimky. Například 

pětiprocentní uzavírací klauzule při volbách do Spolkového sněmu je sice do jisté míry 

opatřením diskriminačním, ale oprávněným, vzhledem k akceschopnosti parlamentu.50 

Status rovnosti se dá odvodit zejména z paragrafu 5 Zákona o politických 

stranách. Ten stanoví, že pokud stát poskytuje politickým stranám jakékoli služby  

(kromě přímých finančních prostředků, pro které platí zvláštní pravidla), musí se ke 

všem stranám chovat spravedlivě z hlediska rovnosti příležitostí. Zákon přesto 

připouští, že je možné množství či objem poskytnutých služeb odstupňovat podle 

významu konkrétní politické strany. Právě v tom lze spatřovat určité narušení principu 

rovnoprávnosti. Etablované strany logicky budou mít větší význam, tudíž i nárok na 

větší státní podporu. Tím se ale bude pouze utvrzovat stávající podoba stranického 

systému, aniž by se otevíral prostor pro menší strany. 

 C) Status veřejný: je přímým důsledkem zakotvení politických stran v 

německém ústavním pořádku. V dřívějších dobách, kdy ústava strany opomíjela, a 

nahlíželo se na ně jako na ryze společenská sdružení bez nároku na akceptaci ve sféře 

státu. Ústava Spolkové republiky Německo, tím že strany zakotvila, propůjčila jim i 

zvláštní status – status veřejný. Znamená to, že charakter stran už není ryze 

společenský, ale ani ryze státní – strany zprostředkovávají politickou vůli mezi občany 

a státem.51 

 

 

 

                                                 
48 Viz úvod práce.  
49 Tsatsos, D. (1997). s. 144.  
50 Tamtéž. s. 145. 
51 Tamtéž. s. 146-147. 
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2.7. Úkoly politických stran podle Zákona o politických stranách 

 

Jak bylo řečeno, německá ústava výslovně nechává podrobnější úpravu otázky 

politických stran na jednotlivých zákonech. Klíčovou normou je v tomto případě Zákon 

o politických stranách z roku 1967.52 Podrobněji rozvádí ústavou daný základní rámec 

fungování politických stran: „Z ústavněprávního hlediska jsou strany nezbytnou 

součástí svobodného, demokratického zřízení. Skrze své trvalé působení na utváření 

politické vůle lidu plní veřejné úkoly, které jim předepisuje, a které zaručuje ústava.“ 53 

 Následně zákon definuje konkrétní oblasti, ve kterých politické strany mají 

působit. Jsou to: 1) vytváření a ovlivňování veřejného mínění, 2) povzbuzování a 

prohlubování informovanosti o politice, 3) podpora účasti občanů na politickém životě, 

4) výchova způsobilých osob k přebírání politické odpovědnosti, a ke kandidatuře v 

parlamentních, zemských či obecních volbách, 5) působení na politické dění v 

parlamentu a ve vládě, prosazování politických cílů ve státních orgánech a neustálé 

udržování kontaktu mezi občany a státními orgány.54 55 

 Oberreutter na tomto zadání, které zákon předepisuje politickým stranám, 

demonstruje zásadní posun v chápání politických stran v německém ústavním právu 

oproti Výmarské republice. Narozdíl od dřívějších elitářsko-liberálních teorií se podle 

něj v konceptu nastoleném Spolkovou republikou Německo neobjevuje žádný strach z 

toho, že vůle lidu nebude vykonávána přímo, tedy pomocí lidových hlasování, ale že ji 

někdo (něco) zprostředkuje. Prostředníkem mezi státem a občany jsou zde politické 

strany. Komunikace mezi oběma póly je možná jen díky strukturované síti určitých 

informačních kanálů. Těmi jsou právě politické strany.56  

 Zároveň ale Oberreutter zdůrazňuje, že by bylo chybou v tomto místě stanovit 

hranice působení politických stran, a přiznat jim pouze onu zmiňovanou roli hlasatele 

(Sprachrohr) zájmů a potřeb lidu. Zmiňuje třífázový model vytváření politické vůle 

                                                 
52 Gesetz über die politischen Parteien (Parteiengesetz) BGBl I 1967, 773, v novém znění z 31.1.1994, 
naposledy novelizován 22.12.2004. 
53 Parteiengesetz, paragraf 1, odstavec 1.  
54 Parteiengesetz, paragraf 1, odstavec 2.  
55 Tento funkční katalog je možné srovnat například  s klasifikací Klause von Beyme, který připisuje 
stranám následující funkce opakující se takřka ve všech relevantních odborných publikacích: 1) hledání 
cíle (ideologická a programatická funkce). 2) artikulace a agregace společenských zájmů. 3) mobilizace a 
socializace občanů v politickém systému, zejména během volebních kampaní. 4) rekrutace elit a 
vytváření vlády. [Von Beyme, K. (1997). Funktionenwandel der Parteien in der Entwicklung von der 
Massenmitgliederpartei zur Partei der Berufspolitiker. In Gabriel, O. W.; Niedermayer, O.; Stöss , R. et 
al., s. 361.]. 
56 Oberreutter, H. (1992). s. 30. 
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lidu: Strany identifikují problémy a potřeby občanů, a převedou je na úroveň 

politických rozhodovacích procesů. Tím ale úkol stran nekončí. Každé politické 

rozhodnutí vyvolává nutně novou diskusi, často i nové problémy. Je proto třeba 

politické rozhodnutí znovu interpretovat směrem k občanům a najít mezi nimi pro 

rozhodnutí potřebnou legitimitu.57 

 Rozvedeme-li úkoly stanovené Zákonem o politických stranách, můžeme říct, že 

povinnost rekrutovat nové kandidáty do voleb, udržuje strany pod neustálým 

„výkonnostním tlakem“. Totéž lze konstatovat i o odstavci 3 zákona, který stranám 

předepisuje shrnovat své cíle v politických programech. A do třetice: k neustálé aktivitě 

nutí strany i článek 2, odstavec 2 zákona, který stanoví, že společenské sdružení ztrácí 

právní postavení politické strany, pokud šest let nekandiduje ani v parlamentních ani v 

zemských volbách. Oberreutter tedy konstatuje, že politické strany slouží vzájemné 

komunikaci mezi občany a státem, ovšem neomezují se pouze na tuto funkci. Strany 

jsou plně funkční pouze tehdy, pokud jsou schopné přinášet do politického systému 

osobnosti i programy, které jsou schopné tento politický systém řídit. Jen tak strany 

dokážou rozšiřovat kruh aktivních občanů, kteří se účastní politického života a 

vykonávají vůči politické elitě kontrolní funkci, a jedině tak je na druhé straně stát 

schopen zůstat otevřený vůči informacím „zdola“ a vůči novým podnětům.58 

 Ingeborg Mühlen poznamenává, že jakkoli obsáhle může působit výčet úkolů, 

které stranám zákon předepisuje, stále jde pouze o několik příkladů. Odstavec 2 článku 

1 Zákona o politických stranách podle Mühlena jasně dokazuje obsáhlou oblast 

působnosti stran, která zasahuje všechny sféry společenského života. Vedle nárazových, 

volebních aktivit stran je zde zdůrazněna i neustálá politická činnost, kterou strany 

vykonávají, a to vně i uvnitř parlamentu. Strany se starají o nepřetržité spojení mezi 

státními orgány a občany.59    

 

2.8. Vnitřní pořádek stran – demokratické mantinely 

 

Zásadním rozdílem, který odlišuje německé politické strany od jiných sdružení, spolků 

a organizací, je jejich vnitřní uspořádání, které musí být ze zákona povinně 

„demokratické“. Zatímco běžná sdružení mohou svou vnitřní strukturu utvářet v zásadě 

                                                 
57 Tamtéž. s. 29. 
58 Tamtéž. s. 31. 
59 Mühlen, I. (1969). s. 22-23. 
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podle svého uvážení, pro strany platí řada opatření obsažených v Zákoně o politických 

stranách (dále jen „zákon“). Zákon tak rozvíjí závazek k demokratickému charakteru 

stran obsažený v článku 21 ústavy.  

 Zákonná pravidla mají za cíl především dvě věci: jednak zajistit, že rozhodovací 

procesy politických stran budou postupovat směrem od členské základny vzhůru k 

vedení (a nikoli naopak), a jednak, že stranická činnost bude dostatečně transparentní.  

 Paragraf 7 zákona předepisuje politickým stranám povinnost vytvářet územní 

organizace. Jak rozsáhlé tyto organizace mají být, už zákon nechává na stanovách 

jednotlivých stran. Smyslem tohoto opatření je zajistit všem členům strany 

rovnocennou možnost spolupodílet se na rozhodovacích procesech uvnitř strany.60  

 Podle paragrafu 8 zákona musí politické strany povinně zřizovat některé orgány. 

Zákon tak například stanoví, že nejvyšším stranickým orgánem je „shromáždění členů 

či delegátů“ (Mitgliederversammlung – neboli stranický sjezd, sněm).61 Shromáždění je 

nadřazené Předsednictvu (které je rovněž povinným orgánem), volí a kontroluje další 

stranické orgány. Shromáždění se musí scházet minimálně jednou za dva roky.62 63 

 Předsednictvo strany spravuje běžnou stranickou agendu mezi sjezdy, zastupuje 

stranu navenek a jeho funkční období je maximálně dvouleté. Členové předsednictva 

(jmenovitě předseda strany a pokladník) nesmějí zastávat podobné pozice v některé z 

nadací blízkých příslušné politické straně (více viz kapitola o Nadacích blízkých 

politickým stranám).64  

 Paragraf 10 zákona, který stanovuje práva a povinnosti členů strany, zdůrazňuje, 

že všichni členové mají stejné právo hlasovat ve stranických orgánech. Paragraf 15 

zákona, který upravuje vnitrostranické rozhodovací procesy, stanoví, že stranické 

orgány rozhodují prostou většinou hlasů (ve zvláštních případech je povolena i většina 

kvalifikovaná). Zakotvení principu většiny lze rovněž chápat jako pojistku „správného 

směru rozhodovacích procesů“, tedy od členské základny vzhůru k vedení.65 

                                                 
60 Parteiengesetz, paragraf 7, odstavec 1.  
61 Terminologie se liší podle toho, zda se shromáždění koná na vyšší úrovni stranické organizace (pak 
zákon hovoří o „sjezdu“) nebo na nižší úrovni (pak zákon hovoří o „shromáždění“ – Hauptversammlung). 
62 Parteiengesetz, paragraf 9, odstavec 1. 
63 Důkladnost německého Zákona o politických stranách lze dokázat srovnáním například s jeho českou 
obdobou. Česká úprava ošetřuje pouze vznik a zánik strany či hnutí a hospodaření stran. Český zákon 
sice ukládá stranám povinnost mít demokratické stanovy a působit v souladu s ústavou. Konkrétní detaily 
vnitrostranické organizace už ale nechává na samotných stranách. (Zákon o sdružování v politických 
stranách a hnutích – 421 / 1994 Sb.: http://www.pravnik.cz/uplna-zneni/uz-87.html).  
64 Parteiengesetz, paragraf 11, odstavec 1-4. 
65 Tsatsos, D. (1997). s. 148. 
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 Heike Merten konstatuje, že demokratické předpisy pro politické strany jsou 

pouze logickým předpokladem úspěšného fungování demokracie v celé německé 

společnosti. Svobodné hlasovací právo členů strany je předobrazem svobodného 

hlasování voličů – občanů. Všechna opatření, která zákon stranám předepisuje, mají 

zabránit izolaci stranického vedení, a naopak garantovat svobodné vnitrostranické 

volby. Za pozornost stojí fakt, že politické strany pouze nepřejímají demokratická 

pravidla, která ústava ukládá německému státu. Mertenová to zdůvodňuje rozdílným 

charakterem státu (instituce, která sama sobě není konkurencí) a stran (které stojí jedna 

proti druhé ve vzájemné konkurenci).  

 Zmiňuje i další aspekt, který podtrhuje demokratické základy politického 

stranictví v Německu – povinnost stran předkládat pravidelné účetní zprávy (článek 21, 

odstavec 1 ústavy). Jednou ročně musí strany předložit soupis svých výdajů a příjmů a 

údaje o stavu členské základny. Pravidelné předkládání účetních zpráv má jednak 

zprůhlednit hospodaření strany směrem k voličům, aby bylo jasné, které osoby, skupiny 

nebo organizace příslušnou stranu podporují, jednak má oddělit politiku od ryze 

privátní sféry a jejích finančních toků. Jde tedy o prvek kontroly politických stran.66  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66 Merten, H. (2007). Rechtliche Grundlagen der Parteiendemokratie. In Decker, F.; Neu, V. et al., s. 87-
88. 



 31 

3. Financování politických stran ve Spolkové republice Německo 

 

3.1. Historické proměny financování stran v Německu 

 

Vývoj způsobu financování politických stran v SRN můžeme charakterizovat jako 

posun od tradičního pokrývání stranických nákladů skrze členské příspěvky, přes 

několik desetiletí trvající mechanismus účelově vázaného, a tedy omezeného státního 

financování skrze tzv. „kompenzaci volebních výdajů“ (Wahlkampfkostenerstattung), 

až po kombinovaný systém státního a nestátního financování, zavedený na začátku 90. 

let 20. století.  

 Už v době Výmarské republiky řešily strany otázku, z čeho platit stále rostoucí 

výdaje na stranickou činnost, když členské příspěvky samy o sobě nestačí. Němečtí 

podnikatelé se tehdy rozhodli čelit masivní podpoře, kterou poskytovali odboráři 

Sociálně demokratické straně. Podnikatelé a průmyslníci proto založili „Kuratorium pro 

obnovu německého hospodářství“. Tato instituce měla za úkol shromažďovat finanční 

dary stranám stojícím v konkurenčním vztahu k SPD, a tím vliv sociální demokracie 

vyvažovat. Vliv podnikatelské sféry na politické strany mezitím natolik vzrostl, že 

říšský kancléř Gustav Stresemann už v roce 1928 navrhnul, aby stranická činnost byla 

částečně financována z veřejných rozpočtů, a tak více nezávislá na podnikatelských 

penězích.67 Stresemann doslova prohlásil: „Je naším zájmem, aby se v době, kdy 

kapitalistické síly disponují mnohem větším vlivem než kdy předtím, jejich vliv 

nepromítal do složení Říšského sněmu.“68  

 Vyjdeme-li i zde z premisy, že Výmarská republika byla pro architekty 

Spolkové republiky Německo v mnoha ohledech šancí poučit se z chyb minulosti, lze 

v historickém vývoji 20. a 30. let hledat kořeny pozdější podoby financování 

politických stran v SRN. Ve výmarském Německu neexistovalo financování politických 

stran z veřejných rozpočtů. Z pěti hlavních politických stran pouze sociální demokracie 

                                                 
67 Sell, M. (1992). s. 7. (Michael Sell zmiňuje v této souvislosti případ velkoprůmyslníka Fritze 
Thyssena, který ve své autobiografii I paid Hitler popisuje, jak němečtí velkoprůmyslníci podporovali 
Adolfa Hitlera před jeho nástupem k moci. P. Kulitz ale konstatuje, že skupina Hitlerovi nakloněných 
průmyslníků (kromě Thyssena například Kirdorf či Tengelmann) byla marginální. Většina průmyslu 
odmítala Hitlerovu NSDAP financovat (Bosch, Siemens, Lange). Nacistům se po většinu doby existence 
Výmarské republiky nedařilo získávat velké finanční obnosy od podnikatelů. Zlom přinesly až volby do 
Říšského sněmu  v roce 1930, ve kterých NSDAP překvapivě získala 18,3% hlasů. Coby druhá nejsilnější 
frakce v parlamentu získala takový politický význam, který přiměl i podnikatele k nové orientaci a 
k přesouvání finančních darů i jiným než tradičním liberálním směrem. [Kulitz, P. (1983). s. 33.]. 
68 Kulitz, P. (1983). cit.d., s. 31. 



 32 

dokázala financovat svou činnost výhradně z vlastních prostředků, tedy především 

z členských příspěvků. Naopak zejména dvě středostavovské liberální strany DVP a 

DDP, byly zvláště na počátku existence republiky odkázány na finanční pomoc 

z podnikatelských kruhů, protože jejich členové či příznivci neprojevovali dostatečnou 

ochotu přispívat na fungování centrálních stranických orgánů.69 

 V počátcích Výmarské republiky lze, co se týká poskytování finančních darů 

politickým stranám, sledovat podobný vývoj jako v Německu těsně po 2. sv. válce, tedy 

snahu podnikatelů a průmyslníků podporovat pravicové strany na úkor sociální 

demokracie, která byla spojována s „komunistickým nebezpečím“. Podnikatelské dary 

sehrávaly významnou roli zejména na začátku 20. let, pak jejich význam postupně 

upadal. Menší štědrost podnikatelů s postupující dobou lze vysvětlit tak, že nebezpečí 

komunismu bylo vnímáno jako stále méně urgentní a jednotlivé oblasti průmyslu 

namísto společné finanční podpory pravice začaly postupně sledovat své vlastní 

zájmy.70  

 Po 2. světové válce se sympatie průmyslu a podnikatelské sféry obrátily stejným 

směrem. P. Kulitz to zdůvodňuje obtížnou hospodářskou a sociální situací, ve které se 

poválečné Německo nacházelo. Hospodářské otázky se ukázaly být největším 

integračním prvkem a největším lákadlem politických stran směrem k voličům a 

příznivcům. Protože později přijatá ústava SRN nezakotvovala žádný konkrétní 

hospodářský model, rozhodli se podnikatelé podpořit ty strany, které se zasazovaly o 

tržní hospodářství. Naopak sociální demokracie, která volala po zestátnění velkých 

průmyslových podniků, byla pro podnikatele nežádoucí vládní stranou.71 

V roce 1949 se v rámci tzv. Pyrmontské dohody zavázaly hospodářské svazy, že 

mezi tři politické strany prosazující hospodářskou politiku ministra hospodářství 

Ludwiga Erharda72  rozdělí dva miliony německých marek. Křesťansko-demokratická 

unie (CDU), Svobodná demokratická strana (FDP) a Německá strana (DP) dostaly tyto 

finance v poměru 65:25:10.73 Kulitz konstatuje, že tato investice se podnikatelům 

bohatě vyplatila, když první volby do Bundestagu vyhrála CDU, která následně odmítla 

                                                 
69 Kulitz, P. (1983). s. 24. 
70 Tamtéž. s. 29. 
71 Tamtéž. s. 42-43. 
72 Konkrétně šlo o prosazování tzv. sociálně – tržního hospodářství. P. Kulitz tento ekonomický koncept 
shrnuje jako sociálně pojatou živnostenskou činnost, ve které se práce svobodných a poctivých lidí mění 
v co největší obecný užitek, jak co se hospodářských výsledků tak co se sociální spravedlnosti týká. 
(Kulitz 1983: 46).  
73 Sell, M. (1992). s. 8.  
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vládnout spolu se sociální demokracií pro „neslučitelnost ekonomických záměrů obou 

stran“.74 

Protože zmiňovaná Pyrrmontská dohoda skončila úspěchem podnikatelské sféry 

(tedy vítězstvím CDU v parlamentních volbách v roce 1949), rozhodli se podnikatelé 

ještě zintenzívnit koordinaci poskytování darů politickým stranám. V jednotlivých 

spolkových zemích SRN proto vznikaly podnikatelské organizace, jejichž úkolem bylo 

vybírat od svých členů příspěvky na podporu politické činnosti. Kordinační organizace 

(Kuratorium) v Kolíně nad Rýnem pak tyto peníze vybrané na spolkové úrovni 

shromažďovala, a poté coby příspěvek posílala jednotlivým stranám vládní koalice, 

někdy, jak poznamenává Kulitz, za „laskavost“ příslušné politické strany. Do roku 1953 

platil přibližně tento poměr rozdělování podnikatelských darů: CDU 50%, FDP 35%, 

DP 15%.75 

 Posílání podnikatelských darů stranám skrze podnikatelské organizace mělo pro 

podnikatele několik výhod. Organizace totiž byly často registrovány jako obecně 

prospěšná sdružení, a na dary takovým sdružením se vztahovala daňová zvýhodnění. 

Kromě toho neexistovala pro podnikatelská sdružení žádná zákonná povinnost 

zveřejňovat své účetnictví. Podnikatel-dárce tak mohl vždy zůstat anonymní. V povinně 

zveřejňovaném účetnictví politických stran se potom coby dárce objevilo jen příslušné 

podnikatelské sdružení, ale ne konkrétní podnikatel. Skutečný dárce politické strany tak 

zůstal anonymní, což bylo v rozporu s duchem článku 21 ústavy, odstavce 1, který 

strany zavazuje k transparentnímu účetnictví.76 

Právě tyto nedokonalosti položily základ k pozdějším finančním skandálům, 

které se týkaly německých politických stran, a které výrazně zhoršily jejich prestiž.  

 

3.2. Zásahy Spolkového ústavního soudu do financování politických stran 

 

Za těchto okolností se do hry vložil Spolkový ústavní soud, který v 50. letech  

(podobně jako ve zmiňované otázce zákazů antisystémových politických stran) sehrál 

významnou roli i v úpravě financování stranické činnosti. Soud nejprve posuzoval 

ústavnost podnikatelských darů jako takových, a došel k závěru, že je strany mohou 

přijímat. Jako problematická se však ukázala otázka zdanění podnikatelských darů. 

                                                 
74 Kulitz, P. (1983). s. 47. 
75 Kulitz, P. (1983). s. 50-51. 
76 Tamtéž. s. 53.  
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Podle zákona o dani z příjmu z roku 1955 totiž byly dary a příspěvky politickým 

stranám do výše 10 procent celkového příjmu dárce nebo 2 procent jeho celkového 

obratu osvobozené od zdanění. Odpuštění daně začalo být chápáno jako nepřímé státní 

financování, protože stát, který ve prospěch stran dobrovolně rezignuje na část daní, de 

facto sám na stranickou činnost připlácí.  

 Protože situace vzniklá po roce 1955 znevýhodňovala zejména opoziční SPD 

(měla slabší vazby na podnikatelský sektor), byla to právě sociální demokracie, která 

podala stížnost k ústavnímu soudu, s cílem nechat přezkoumat ústavnost daňových 

zvýhodnění podnikatelských darů.77  

Ústavní soud nakonec svým rozhodnutím z 24.6.1958 vyhodnotil daňové úlevy 

jako neslučitelné s článkem 3 odstavcem 1 ústavy, který zaručuje rovnost všech občanů 

před zákonem. Podle soudu by daňové úlevy musely zvýhodňovat rovnoprávně všechny 

občany, což se ale nedělo, protože z odpuštěných daní profitovali pouze samotní dárci, 

navíc čím vyšší byl dar, tím vyšší byla odpuštěná částka. Stát by také podle soudu 

neměl politickou vůli lidu ovlivňovat tím, že bude finančně podporovat jen strany, které 

svým programem cílí na skupiny občanů s průměrně vyššími příjmy, osoby spojené 

s hospodářským sektorem.   

Rozhodnutí soudu mělo ale výrazný dopad na vládní strany: Zatímco dosavadní 

úpravy stranického financování znevýhodňovaly sociální demokracii, nejnovější soudní 

verdikt naopak tvrdě postihl strany vládní koalice. Podnikatele přestala lákat vidina 

daňových výhod svázaných s dary politickým stranám a prakticky přestali dary 

poskytovat. Zejména CDU/CSU a FDP se propadly do finanční krize, jejímž jediným 

řešením se zdálo být státní financování politických stran.  

Rozhodnutím Spolkového sněmu tak strany zastoupené v parlamentu dostaly 

v roce 1959 vůbec poprvé v historii Německa státní příspěvky, zprvu vázané na 

„podporu politické vzdělávací činnosti stran“ (toto omezení později odpadlo).78 Pro rok 

1959 bylo stranám ze spolkového rozpočtu uvolněno 5 milionů marek, od roku 1962 

tato suma vzrostla na 15 milionů ročně a v letech 1965 a 1966 na 38 milionů marek.79 

Toto rozhodnutí parlamentu ale vyvolalo nevoli u malých stran, které nebyly ve 

Spolkovém sněmu zastoupené, a neměly tudíž na státní příspěvky nárok. Malá strana 

Gesamtdeutsche Partei v roce 1962 podala stížnost k ústavnímu soudu. Soud ji vyhověl 

                                                 
77 Werthmüller, D. (1990). s. 16. 
78 Tamtéž. s. 17. 
79 Sell, M. (1992). s. 9. 
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a svůj původní výrok změnil – rozhodnutím z 19.7.1966 shledal částečné financování 

politických stran ze státního rozpočtu za neslučitelné s článkem 21 odstavcem 1 ústavy, 

s procesem svobodného utváření politické vůle, který tento článek zakotvuje. Podle 

soudu by sice státní příspěvky ještě automaticky neposouvaly politické strany do sféry 

státní moci, přesto by se vliv státních orgánů mohl na utváření politické vůle projevit.80 

Jak ale připomíná Michael Sell, i v tomto revidovaném rozhodnutí nechal 

ústavní soud politickým stranám otevřenou cestu k využívání státních prostředků, když 

stanovil, že „stranám mohou být nahrazeny náklady nezbytné pro přiměřený volební boj 

(Wahlkampfkostenerstattung)“.81 Soud zhodnotil státní financování volebních aktivit 

jako přípustné, s odůvodněním, že politické strany mají pro volby zásadní význam. 

Výrok soudu ale znovu vzbudil tvrdou kritiku a soud čelil výtkám, že jeho poslední 

rozhodnutí je v rozporu s těmi předchozími. Kritici označovali soudní verdikt za 

„návrat k politickému myšlení 19. století“, kvůli zúžení významu politických stran na 

organizace, jejichž hlavním úkolem je příprava voleb. Kritizován byl i samotný základ 

soudního verdiktu, tedy vidění státu a společnosti jako dvou přísně oddělených sfér. 

Odpůrci rozsudku argumentovali tím, že jsou to právě politické strany, kdo nese tíhu 

demokratických procesů, a ne stát nebo lid. Soudní verdikt navíc znovu citelně 

postihnul finanční situaci politických stran. Zejména CDU musela sáhnout k výrazným 

úsporným opatřením a výdaje omezily i další parlamentní strany. 

Diskuse o tomto verdiktu ústavního soudu přispěla rozhodujícím způsobem 

k přijetí Zákona o politických stranách v roce 1967. Strany dospěly po dlouhých letech 

diskusí a mnoha probíraných návrzích konečně k dohodě.82 Dodejme, že ústava SRN, 

která bližší úpravu činnosti politických stran odkazuje právě na jednotlivé zákony, došla 

v tomto bodě naplnění až po 18 letech.  

 Byly právě tyto kroky ústavního soudu příčinou dalších problémů, kterými 

financování politických stran v SRN později procházelo? Karl Heinz Naßmacher 

označuje rozhodnutí ústavního soudu učiněná mezi lety 1958 až 1966 za počátek 

chybného ústavního vývoje. Soud podle něj nejdřív zabránil „plutokratickému“ 

financování stran tím, že drasticky omezil daňová zvýhodnění darů politickým stranám. 

Pak ale soudci vytvořili problematický koncept kompenzace volebních nákladů. Podle 

této interpretace, která v SRN platila mezi lety 1966-1992 mohly politické strany státní 

                                                 
80 Werthmüller, D. (1990). s. 17-18. 
81 Sell, M. (1992). s. 9. 
82 Werthmüller, D. (1990). s. 19. 
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prostředky využívat pouze pro účely volebních kampaní. Pro pokrytí ostatních nákladů 

jim tak zbývaly pouze dva legitimní (a zcela nedostatečné) zdroje – členské příspěvky a 

menší finanční dary. Strany ale potřebovaly z něčeho platit svůj tehdy už poměrně 

rozrostlý aparát, a tak se úhybné manévry staly nezbytnou součástí ústavní 

skutečnosti.83 

  

3.3. Finanční skandály politických stran v SRN 

 

Od 50. let až do poloviny let 70., kdy finanční skandály začaly postupně vycházet 

najevo, si strany vytvořily řadu způsobů, jak obcházet platné normy upravující 

financování stranické činnosti. Zlom v tomto smyslu znamenal rok 1967, kdy začal 

platit nový Zákon o politických stranách, který stranám přikazoval transparentní 

účetnictví. Jak ve stranách samotných tak ve sféře potenciálních dárců se objevila řada 

nápadů, jak se tomuto nařízení vyhnout, velké finanční dary stranám dále posílat, a 

navíc současně využívat daňových zvýhodnění s tím spojených. Obsáhle se těmto 

nelegálním praktikám ve sféře stranických financí věnuje Doris Werthmüller.  

 Ve druhé polovině 50. let získala podnikatelská sdružení kvůli 

zprostředkovávání finančních darů de facto kontrolu nad významnou částí financí 

podporovaných (pravicových, občanských) stran. Na levici, především v SPD, byla 

situace diametrálně odlišná. Neexistovaly žádné analogické organizace, podpůrné 

podnikatelské subjekty, které by shromažďovaly finance ve prospěch sociálních 

demokratů. V roce 1957 se sice SPD pokusila založit konkurenční sdružení (Sdružení 

pro podporu demokracie a znovusjednocení Německa), které ale zdaleka nedosahovalo 

efektivity podnikatelských svazů podporujících pravicové strany. Finanční situace SPD 

přesto nebyla nijak špatná, díky významnému objemu členských příspěvků i díky 

nezanedbatelnému stranickému majetku.84 

 Výrazně menší závislost SPD na externích finančních darech znamenala, že 

prohřešky vůči normám upravujícím financování politických stran se týkaly hlavně 

pravicové části politického spektra. Porušování norem mělo několik podob, vždy ale 

praktikovaných se stejnou motivací. Dárce získával darem daňové výhody (čím větší 

dar, tím větší daňová sleva) a politická strana zase výrazný finanční zdroj.  

                                                 
83 Naßmacher, K.H. (1997). Parteienfinanzierung in Deutschland. In Gabriel, O. W.; Niedermayer, O.; 
Stöss , R. et al., s. 169. 
84 Werthmüller, D. (1990). s. 30. 
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První formou obcházení zákona bylo využívání zmiňovaných podnikatelských 

sdružení nebo profesních svazů. Podle výroku Spolkového soudního dvora ze 17.5.1952 

byly totiž dary od profesních svazů politickým stranám přípustné (byť v omezeném 

objemu – celkový objem prostředků darovaných politické straně nesměl přesáhnout cca 

20-30% celkového příjmu profesního svazu. I toto ustanovení se ale podařilo rychle 

odstavit, když si svazy posílaly finance mezi sebou, aby tak formálně splnily 

předepsaný objem darovaných prostředků).  

Podobnou formou bylo maskování finančních darů stranám prostřednictvím 

obecně prospěšných sdružení, jejichž oficiálním úkolem mohlo například být 

„Prozkoumávání a zpřístupňování rozvojových trhů“. Podnikatel převedl peníze na 

konto takového sdružení, přičemž s ním ale zároveň byla uzavřena dohoda, že obnos 

může být převeden dál na konto politické strany, která je sdružení blízká. Za poskytnutí 

daru obecně prospěšnému sdružení dostal podnikatel samozřejmě potvrzení o daňové 

slevě.85 

 Třetí formou daňových podvodů bylo objednávání fiktivních expertíz a právních 

úkonů. Kontrola provedená v jedné z firem vlastněných CDU v roce 1975 odhalila řadu 

faktur za právní poradenství provedené jistou kanceláří se sídlem v Lichtenštejnsku. 

Hodnota provedených právních úkonů ale zdaleka neodpovídala obrovským 

honorářům, které si kancelář naúčtovala. Tím, kdo si právní pomoc v Lichtenštejnsku 

objednal, byly podle účtenek různé německé podniky nebo banky. Závěr kontroly byl 

následující: Kancelář v Lichtenštejnsku sloužila pouze jako krycí příjemce peněz od 

německých dárců. Jednotlivé sumy nakonec vždy skončily přímo na účtech CDU.86  

 Křesťansko-demokratická unie dovedla podobné nelegální postupy (vzhledem 

ke svému jedinečnému významu a klíčové roli v prvních desetiletích SRN) 

pravděpodobně nejdál ze všech politických stran. Zásadní roli při tom sehrálo 

„Občanské sdružení“ (Staatsbürgerliche Vereinigung), podnikatelský svaz založený 

v roce 1954 v Kolíně nad Rýnem. Posláním Občanského sdružení bylo lobbovat u 50-

60 významných německých podniků (zejména v oblasti těžkého průmyslu, 

bankovnictví, pojišťovnictví a obchodu), získávat od nich finanční příspěvky, a ty 

potom rozdělovat mezi strany vládní koalice.87 Postupně se ale sdružení změnilo 

                                                 
85 Werthmüller, D. (1990). s. 32. 
86 Tamtéž. 
87 Kulitz, P. (1983). s. 52. 
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v prostředek nelegálního financování strany a deník Süddeutsche Zeitung o něm psal 

rovnou jako o „pračce špinavých peněz CDU“.88 

 Kontroverzní roli sehrály ve finančních skandálech i nadace blízké politickým 

stranám (o nadacích více viz dále - samostatná kapitola). Zatímco nadace při SPD 

fungovala už od roku 1925 (Friedrich-Ebert-Stiftung), nadace blízká FDP (Friedrich-

Naumann-Stiftung) vznikla až v roce 1958, nadace blízká CDU (Konrad-Adenauer-

Stiftung) v roce 1964 a nadace blízká CSU (Hans-Seidel-Stiftung) až v roce 1967.  

Když Zákon o politických stranách z roku 1967 zúžil skupinu daňově 

zvýhodněných darů pouze na dary malé, začaly strany používat sobě blízké nadace 

coby další prostředek k dosažení daňových výhod pro své dárce. V roce 1967 dostaly 

poprvé čtyři nejstarší nadace část prostředků ze spolkového rozpočtu – tzv. hromadné 

příspěvky (Globalzuschüsse). Peníze byly konkrétně určené k použití v oblasti 

„politického vzdělávání“ (pořádání seminářů, financování výzkumných projektů apod.). 

Kritici ale spatřovali ostrý rozpor mezi rozhodnutím Spolkového ústavního soudu 

z roku 1966, který označil státní financování politických stran za nepřípustné, a mezi 

přímými státními dotacemi nadacím blízkým politickým stranám. V narážce na debatu 

o případném nelegálním využívání „nadačních“ prostředků pro „stranické“ účely 

Werthmüller nicméně připomíná, že i když se po roce 1967 aktivity stranických nadací 

výrazně rozšířily, „je doloženo, že své prostředky využily na důležitou kulturní činnost 

v Německu i v zahraničí.“ 89 

 Všechny tyto kontroverzní praktiky ale byly jen nevýznamnými aférkami ve 

světle tzv. Flickovy aféry (Flick-Affäre), kterou týdeník Der SPIEGEL označil za 

největší hospodářský skandál v historii poválečného Německa90 a deník Süddeutsche 

Zeitung za „Watergate v Bonnu“. Friedrich Karl Flick, podnikatel a miliardář, rozdělil v 

letech 1969 a 1980 přibližně 25 milionů německých marek mezi všechny etablované 

strany bonnského systému, tedy CDU/CSU (15 milionů marek), FDP (6,5 milionu 

marek) a SPD (4,3 milionu marek). Šlo o obrovský daňový podvod, protože dary 

nebyly přiznané. Peníze měly být odměnou za politickou službu, kterou Flickovi 

poskytli ministři hospodářství za FDP Hans Friedrichs a Otto Graf Lambsdorff. Když v 
                                                 
88 „Skrze Občanské sdružení (SV) mohli podnikatelé a svazy anonymně a bez zdanění poskytovat 
stranám finanční dary. Nejpozději od roku 1958 sloužilo SV jako daňový tunel. V tomto roce Spolkový 
soud sice zrušil daňovou slevu na dary politickým stranám, ale dary věnované obecně prospěšným 
organizacím (jako např. SV) byly dále daňově zvýhodněné. Mezi lety 1969 a 1980 tak skrz SV proteklo 
asi 214 milionů marek, bez vědomí finančního úřadu. CDU se od SV v roce 1979 distancovala a v roce 
1990 bylo sdružení rozpuštěno.“ (http://www.sueddeutsche.de/politik/208/392998/text/). 
89Werthmüller, D. (1990). s. 21. 
90 http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,441136,00.html. 



 39 

roce 1975 Flick prodal akcie firmy Daimler-Benz německé bance Deutsche Bank, 

vydělal na této transakci 1,9 miliardy marek. Tyto peníze měl zdanit, ale rozhodl se je 

znovu investovat do „projektů podporujících národní hospodářství“, na které se 

vztahovala daňová výjimka. Ministerstvo hospodářství výjimku schválilo a Flick ušetřil 

na daních skoro miliardu marek. Jak se později ukázalo, právě na ministerstvo mířily 

významné finanční sumy z Flickových kont. Do skandálu se zapletla řada vrcholných 

německých politiků, včetně ministerského předsedy spolkové země Bavorsko Franze 

Josefa Strauße či předsedy CDU a pozdějšího spolkového kancléře Helmuta Kohla. 

Německá média psala v souvislosti s Flickovou aférou o „prodané republice“.91 

 V zatím posledním velkém finančním skandálu sehrál hlavní roli právě Helmut 

Kohl. Jeho CDU v roce 1999 přiznala existenci tzv. černých kont v zahraničí, na která 

strana ukládala finanční dary. Ze Švýcarska pak tyto peníze měly proudit do stranické 

pokladny coby „poslední vůle židovských emigrantů.92 Skutečnými dárci byli 

podnikatelé, například vůbec největší dar v historii strany (5,9 milionu marek) poskytl 

CDU v roce 1998 hamburský podnikatel Karl Ehlerding. Kohlova vláda byla v rámci 

aféry konfrontována s několikanásobným podezřením z korupce, například v souvislosti 

s privatizací východoněmecké rafinerie Leuna nebo s prodejem obrněných transportérů 

Fuchs Saudské Arábii. Vyšetřování aféry zanechalo mnoho otevřených otázek. Sám 

spolkový kancléř Kohl čtyřikrát odmítl vypovídat před soudem a odmítl také sdělit 

jména lidí, od kterých přijal finanční dary. Odvolal se na to, že dal dárcům své čestné 

slovo, a uvedl jen, že jde o německé občany zdržující se v SRN.93 Kromě CDU čelila 

podobné, i když menší aféře, ve stejné době i sociální demokracie. 

 Odhalení těchto finančních skandálů otřáslo nejen důvěrou německé veřejnosti 

v politické strany, ale i důvěrou v politiku samotnou. Werthmüller v této souvislosti 

píše o krizi politické kultury německé demokracie založené na důvěře ve stranický 

systém.94 

 Naßmacher přesto upozorňuje, že při vyšetřování afér se prokázala funkčnost 

stávajících pravidel stranického financování. Odhalená porušení zákona totiž převážně 

spadají do období před rokem 1994, odehrála se tedy dříve než začala platit nová, 

přísnější pravidla.95 Po uplatnění stávajících pravidel tak byla CDU za porušení zákona 

                                                 
91 http://www.zeit.de/news/artikel/2006/10/06/76258.xml. 
92 http://www.sueddeutsche.de/politik/869/395657/text/. 
93 http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,199411,00.html. 
94 Werthmüller, D. (1990). s. 36. 
95 Naßmacher, K.H. (2003). Parteienfinanzierung. In Andersen, U.; Woyke, W. et al., s. 467. 
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tvrdě potrestána (musela vrátit 21 milionů eur, které jí náležely coby kompenzace 

volebních nákladů).96   

Edgar Wolfrum hodnotí dopad celého finančního skandálu takto: „Spolková 

republika nebyla prodejná, příznivé světlo však aféra na politické strany, zejména 

CDU, nevrhá. …  Při zpětném pohledu přinesla aféra neštěstí i obrat. Neštěstí proto, že 

německou demokracii uvrhla do špatného světla a podstatně přispěla k opovržení 

politikou. Obrat proto, že kvůli podezření z korupce klesly strany i politika ve vnímání 

lidí na morálně nejnižší bod; díky tomu byla pro financování politických stran 

nastolena transparentnější pravidla hry.“97 

  

3.4. Státní financování politických stran v SRN – ideální model? 

 

Podnikatelské dary ovšem už dlouho nepatří k rozhodujícím zdrojům financování 

politických stran. Naßmacher zmiňuje účetní zprávy CDU, CSU a FDP, ze kterých 

vyplývá, že financování stran prostřednictvím darů zaznamenalo svůj vrchol nejpozději 

v roce 1974.98 Mezi lety 1994 a 2003 poklesl podíl soukromých darů na celkových 

příjmech CDU a SPD téměř na polovinu (viz tabulka č.1). Zdaleka nejvýznamnějším 

zdrojem stranických financí se staly státní příspěvky, zakotvené Zákonem o politických 

stranách z roku 1967. Původní znění zákona počítalo s tím, že každá strana, která 

v minulých parlamentních volbách získala nejméně 0,5% hlasů99, obdrží 2,50 marky za 

každý získaný hlas. Navíc zákon stanovil, že celkový podíl státních příspěvků na 

celkových příjmech strany nesmí přesáhnout 50 %.  

 Naßmacher konstatuje, že financování politických stran z veřejných prostředků 

není v rámci západních demokracií v žádném případě výjimkou, ale naopak pravidlem. 

Přechod na veřejné financování se odehrál ruku v ruce s procesem utváření tzv. 

Volksparteien (všelidových stran), za něž v německých podmínkách můžeme označit 

SPD a CDU/CSU. Protože strany coby politicky aktivní menšina plní úkoly v zájmu 

všech občanů, cítí se oprávněny nechat si přinejmenším částečně svou činnost 

financovat ze státního rozpočtu.100 

                                                 
96 http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,318262,00.html. 
97 Wolfrum, E. (2008). cit.d., s. 406. 
98 Naßmacher, K.H. (1997). s. 166. 
99 Zde jsou myšleny tzv. Zweitstimmen („druhé hlasy“), kterými volič hlasuje pro některou 
z kandidátních listin politických stran.  
100 Naßmacher, K.H. (1997). s. 169. 
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 Prvotní úprava státního financování však nedokázala pokrýt finanční potřeby 

stran. Už v roce 1974 bylo třeba zvýšit příspěvek za jednotlivý hlas na 3,50 marky. 

Otázkou ovšem bylo, zda strany skutečně potřebovaly více peněz, aby mohly fungovat 

v plném rozsahu, či zda se snažily o pouhou účelovou kumulaci zisku. Během prvních 

přímých voleb do Evropského parlamentu v roce 1979 se strany pokusily přestát volby 

za co nejmenších finančních nákladů, aby na státních příspěvcích pokud možno 

vydělaly.101 

 Německem následně otřásla zmiňovaná Flickova aféra, na kterou spolkový 

prezident Karl Carstens zareagoval svoláním odborné komise. Ta měla připravit nový 

model státního financování stran, který by zabránil opakování podobných finančních 

skandálů. Výsledkem práce komise byly následující změny, které se objevily v 

novelizovaném Zákoně o politických stranách s platností od 1.1.1984:  

 1) opětovné (výrazné) rozšíření daňových zvýhodnění soukromých darů 

politickým stranám. 2) další zvýšení příspěvku za jeden získaný volební hlas na 5 

marek. 3) zprůhlednění stranických účtů. Zejména bod číslo 3 měl přispět k tomu, aby 

se na financování stran používaly skutečně jen „čisté peníze“. Naßmacher podotýká, že 

to bylo už podruhé, co ústava SRN dalece předběhla právní normy v jiných státech. Už 

v roce 1949 požadovala originální verze ústavy předkládání „veřejných zpráv o původu 

prostředků použitých na stranickou činnost“.102 Změna ústavy z roku 1984 dokonce 

zakotvila povinnost úplné veřejné bilance finančních prostředků, když stranám uložila, 

že musejí „veřejně předkládat zprávy o původu a využití svých finančních prostředků i  

zprávy o svém majetku“.103 

 Zásadní obrat přinesly úpravy Zákona o politických stranách z 28. ledna 1994, 

které v praxi naplňovaly rozsudek ústavního soudu z 9. dubna 1992. Klíčovou změnou 

bylo to, že státní příspěvky už politické strany nadále nemusejí využívat pouze na 

financování volebního boje, ale mohou s nimi nakládat i jinak.   

Zákon také nově stanovil maximální výši, které smí státní příspěvky stranám 

dosáhnout. Od roku 1994 platí současně tzv. relativní a tzv. absolutní hranice (relative 

resp. absolute Obergrenze). Relativní hranice platí pro každou jednotlivou stranu a 

znamená, že objem státního financování nesmí překročit 50 procent celkových příjmů 

strany. Absolutní hranice platí pro všechny strany dohromady, a znamená, že státní 

                                                 
101 Sell, M. (1992). s. 13. 
102 Naßmacher, K.H. (2003). s. 467. 
103 Článek 21 odstavec 1 ústavy SRN. 
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příspěvky vyplacené všem politickým stranám nepřesáhnou určitou mez104 (V r. 1994 

stanovil zákon absolutní hranici na 230 milionů marek. O zvýšení absolutní hranice 

rozhoduje Spolkový sněm, v návaznosti na zvyšování spotřebitelských cen a tudíž i 

zvyšování stranických výdajů. V roce 2008 činila absolutní hranice 133 milionů eur.)105 

Úpravy zákona z roku 1994 také odlišným způsobem definovaly, kdy mají 

politické strany na státní příspěvky nárok. Vedle tradičního kritéria odměňování stran 

za množství hlasů získaných ve volbách teď nově stranám náleží státní příspěvek i za 

dary získané od soukromých osob (V roce 2008 činil příspěvek za každý odevzdaný 

hlas 0,70 eur. Příspěvek za obdržené dary činil 0,38 eur za každé 1 euro získané darem 

od fyzické osoby. Jednotlivý dárce může ročně straně věnovat maximálně 3300 eur).106 

Zákon stanovil, že nárok na státní příspěvek mají strany, které v minulých 

volbách do Spolkového sněmu nebo do Evropského parlamentu získaly nejméně 0,5 

procenta platných hlasů, nebo v minulých volbách do některého ze zemských sněmů 

v jednotlivých spolkových zemích získaly alespoň 1 procento platných hlasů. Státní 

příspěvky se stranám vyplácejí ve čtyřech čtvrtletních splátkách (15. února, 15 května, 

15. srpna a 15. listopadu), na základě předložení účetních údajů za minulý rok.107 

V souvislosti s podmínkou získat alespoň jedno procento hlasů v zemských 

volbách se zejména malé strany soustředily právě na úspěch v konkrétních spolkových 

zemích, zejména v tzv. „městských státech“, Hamburku, Brémách a Berlíně, kde se 

šance na úspěch jevila jako největší. Spolkový sněm na to v roce 2002 zareagoval 

novelou zákona, která nárok stran na státní příspěvky zpřísňovala. Podle nové úpravy 

byl pro vyplacení příspěvků nutný zisk alespoň 1 procenta v nejméně třech spolkových 

zemích nebo zisk alespoň 5 procent v jedné spolkové zemi. Ovšem ještě než tato novela 

vstoupila v platnost, shledal ústavní soud, že odporuje principu rovnosti šancí 

v politické soutěži a ustanovení zrušil.108 

O současném stavu financování politických stran vypovídají tabulky č. 2 a 3. 

Vidíme, že objem státních příspěvků pro politické strany zastoupené v Bundestagu mezi 

lety 1995 a 2005 v průměru stále mírně stoupal. Zatímco obě velké strany SPD a CDU 

disponují státními příspěvky ve výši kolem 45 miliard eur, zbylé menší strany CSU, 

FDP, PDS a Zelení mají k dispozici asi čtyřikrát méně peněz. Přesto nelze říct, že by 

                                                 
104 Naßmacher, K.H. (1997). s. 170. 
105 http://www.bundestag.de/parlament/funktion/gesetze/pg_pdf.pdf (strana 8). 
106 http://www.bundestag.de/parlament/funktion/gesetze/pg_pdf.pdf (strana 2). 
107 Tamtéž (strana 10). 
108 Merten, H. (2007). s. 93. 
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státní financování pouze upevňovalo systém etablovaných politických stran a bránilo 

dalším stranám, aby se do systému zapojily. Tabulka ukazuje, že u Strany Zelených a 

PDS se státní příspěvky podílely na celkových stranických příjmech v průměru vyšším 

podílem než u jiných stran. Zejména Zelení dokázali státní příspěvky využít 

k vybudování stranické organizace a k upevnění svého místa na politické scéně.  

Pokud vezmeme zmiňovanou „absolutní hranici“ státních výdajů (133 milionů 

eur) jako celkovou cenu, kterou SRN ročně platí za činnost politických stran, můžeme ji 

porovnat s jinými náklady – například televizní přenosová práva pro německou 

fotbalovou Bundesligu odpovídají stejné finanční sumě jako státní podpora německých 

politických stran. Naßmacher také státní financování stran obhajuje ve smyslu veřejné 

prospěšnosti. Rozsáhlé personální aparáty stran podle něj pomáhají vytvářet pracovní 

místa podobně jako například projekty sociální péče nebo veřejná podpora sportu či 

školství. Je tedy opodstatněné, aby stát na stranickou činnost přispíval.109 

Jak dále ukazuje tabulka č.3, státní příspěvky se rozdělují mezi přibližně 20 

stran. Asi 40% všech státních prostředků se stranám rozděluje coby odměna za volební 

výsledek, zbylých 60% v závislosti na objemu příspěvků a darů, které si strana dokáže 

sama obstarat.110 111 

 Je nesporné, že skutečná výše státních příspěvků politickým stranám v SRN už 

dlouho neodpovídá zákonem danému limitu 50% celkových příjmů strany. Mezi lety 

1984 – 1993 se oficiální podíl státních příspěvků (vypočítávaný 

prezidentem/prezidentkou Spolkového sněmu) pohyboval mezi 33,5% a 38%. 

Vzhledem k tomu, že za státní financování lze považovat i jiné příjmy stran, například 

příspěvky na vzdělávací činnost stranických nadací nebo daňové zvýhodnění darů 

politickým stranám (daňový výpadek de facto zaplatí stát), mluví Naßmacher o tzv. 

reálném podílu státního financování. Ten se po započtení výše zmíněných forem 

nepřímých státních příspěvků pohybuje kolem 65 procent. Připočteme-li navíc státní 

                                                 
109 Naßmacher, K.H. (2003). s. 469. 
110 Tamtéž. 
111 Jan Outlý zmiňuje tři fáze, ve kterých evropské země postupně zaváděly systém státního financování 
politických stran: 1) obecná fáze experimentování (1954-1974), po ní některé západní demokracie (SRN, 
Rakousko, Švédsko, Itálie) vstoupily do fáze rozšíření (1967-1982) a konečně do fáze přizpůsobení (od 
roku 1989). Ve světle finančních skandálů, které provázely politické strany nejen v SRN, ale i v Itálii, 
Francii, Belgii, Japonsku, Jižní Koreji či České Republice, definuje Outlý čtvrtou fázi veřejného 
financování stran – fázi podmiňování. Systém státních příspěvků je v ní zcela redefinován a poskytnutí 
financí je podmíněno dodržováním přísných kontrolních opatření, ale také například jistou mírou 
samofinancování stran [Outlý, J. (2003). s. 53.]. 
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příspěvky na provoz poslaneckých frakcí jednotlivých stran v Bundestagu i zemských 

sněmech, dojdeme k hodnotě státního podílu kolem 75%.112  

Podle Naßmachera sice ani moderní úpravy stranického financování v SRN 

nejsou dokonalé, přesto se žádná jiná západní demokracie byť jen náznakem 

nepřiblížila úrovni transparentnosti stranických financí, jakou má dnešní Německo.113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
112 Tamtéž. s. 470.  
113 Naßmacher, K.H. (2003). s. 467. 
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4. Reflexe problematiky politických stran v německých médiích 

 

Akademickou debatu o postavení politických stran v SRN doprovázela (a stále 

doprovází)  také intenzivní diskuse v německých médiích. Renomované zpravodajské a 

společenské časopisy i denní tisk od počátků existence SRN až dodnes pravidelně 

reflektují aktuální vývoj problematiky stranického financování (každý rozsudek 

Ústavního soudu v této věci je doprovázen podrobnými novinovými články).  

Ze struktury jednotlivých článků lze usoudit, že v prvních desetiletích se média 

při rozboru politických stran zaměřovala především na otázku financí – zda by měl 

stranám na jejich činnost přispívat stát a zda strany nijak neobcházejí platné zákony, 

které jejich financování upravují. Když na přelomu 70. a 80. let začaly vycházet najevo 

zmiňované finanční skandály, média se začala zabývat i otázkou postavení politických 

stran ve společnosti, participací občanů na politickém životě, změnami ve stranickém 

systému SRN apod. Postupně přibývalo analýz, které se pokoušely vysvětlit úbytek 

voličů v obou hlavních politických stranách, SPD a CDU/CSU, a které rozváděly jeden 

z klíčových pojmů v německé společnosti začátku 90. let – „Politikverdrossenheit“ 

(znechucení politikou, rozmrzelost z politiky).  

Na stránkách týdeníku ZEIT se například už v roce 1955 objevuje polemika o 

vlivu profesních svazů či odborů na politické strany. Autor článku obhajuje aktivní 

účast profesních svazů v politice, podle něj zaplňují přirozené vakuum, které vzniká 

mezi stranami a občany – strany apelují na široké spektrum voličů a nezaměřují se na 

konkrétní profese. Tento úkol plní právě až profesní svazy. Je tudíž zcela legitimní, že 

se svazy obracejí na politické strany a lobují za své zájmy. „(Svazům) stále narůstá 

úkol být filtrem při vytváření politické vůle směrem nahoru k politickým stranám. 

Ovšem filtrem zcela zvláštního typu – takovým, který má tu .. vlastnost, že dokáže 

přefiltrovanou kapalinu aktivizovat a mobilizovat,“ píše autor článku.114 

 V roce 1963 politolog Theodor Eschenburg vyzývá v týdeníku ZEIT politické 

strany, aby společně přijaly zákon, který bude upravovat stranické financování. 

Eschenburg se zabývá článkem 21 ústavy, konkrétně tou jeho částí, která stranám 

přikazuje zveřejňovat jejich účetnictví. Podle Eschenburga by bylo poctivější tuto větu 

z ústavy vypustit, než aby ji strany neustále obcházely, protože si potřebují obstarat 

                                                 
114 Die ZEIT, číslo 27, 7.7.1955 (http://www.zeit.de/1955/27/Der-Einfluss-auf-die-Parteien). 
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finanční prostředky115 (více viz kapitola o financování politických stran v SRN). Je tedy 

vidět, že média už v 50. a 60. letech dávala prostor i odborným polemikám na téma 

„politické strany“.  

 Zájem médií definitivně vzbudil vývoj situace ve stranách v 70. a 80. letech. Na 

počátku stála zásadní mocenská změna v roce 1969, kdy SPD poprvé v poválečné 

historii sestavovala vládu a vytvořila koalici s  FDP. Sociální demokracie volby těsně 

prohrála (42,7% hlasů), ale dokázala přesvědčit FDP (5,8% hlasů) k vytvoření sociálně-

liberální koalice. Podle Wolfruma bylo toto spojenectví chápáno nejen jako účelový 

svazek, ale také jako historické smíření mezi dělnictvem a liberalismem, tedy dvou 

táborů, které se od sebe po revolučním roce 1848/49 postupně vzdalovaly. Willy Brandt 

byl 21. října 1969 zvolen spolkovým kancléřem. Dostal ale jen 251 hlasů, jen o dva více 

než bylo nutné. Wolfrum zde vidí paralelu s volbou prvního kancléře SRN Konrada 

Adenauera (v roce 1949 byl zvolen o jediný hlas), a ptá se: „M ělo by se jako pravda 

potvrdit, že začátek zásadně nového směřování začíná jen těsnou většinou?“116 

 I díky symbolickému významu změny ve složení spolkové vlády se na politické 

strany naplno upřela pozornost médií. Pod heslem „politické strany“ zde ale rozumím 

především (a téměř výhradně) obě catch-all strany SPD a CDU/CSU (vzhledem 

k zásadnímu postavení, které v 70. letech v německé politice sehrávaly).117 Zásadní 

příspěvek k pokrývání problematiky politických stran v období 1970-2009 přikládám 

zpravodajství a analytickým materiálům týdeníku Der SPIEGEL. Časopis na dané téma 

vytvořil několik tematických sešitů a seriálů a v jeho archivních materiálech lze 

vysledovat vývoj celé diskuse o postavení politických stran v německé společnosti. 

V článku „Všelidové strany bez lidu“118 se Der SPIEGEL zabývá budoucností obou 

německých velkých stran především ve světle neutěšených statistik o jejich stále 

menších členských základnách. Úbytek členů provází obě velké strany už od poloviny 

70. let, kdy dosáhly svého vrcholu. SPD v té době měla dvojnásobek členů (více než 

                                                 
115 Die ZEIT, číslo 33, 16.08.1963 (http://www.zeit.de/1963/33/Wer-finanziert-die-Parteien). 
116 Wolfrum, E. (2008). s. 247. 
117 V německy mluvících zemích se pro catch-all strany používá pojem Volksparteien. Pojem „catch-all 
strana“ vytvořil Otto Kirchheimer v roce 1966. Rozuměl pod ním „všeobjímající“ stranu či „stranu pro 
všechny“. Jak dodává J.Kunc, Kirchheimer se domníval, že objevem catch-all strany budou všechny 
dosavadní typy stran překonány: „Budoucnost podle Kirchheimera měla náležet stranám-nestranám, 
obracejícím se bez rozdílu na všechny sociální skupiny a všechny voliče s možností realizace politik 
všeobecného blahobytu, a tedy s doprovodnou bezvýznamností většiny konstitutivních rysů masových 
stran, jako byly sítě stranických organizací pokud možno sahající do každé lokality, formulace 
stranických politik zdola od nejmenších buněk až po vrcholné orgány a příslušný protějšek – tuhá 
stranická disciplína.“ [Kunc, J. (2000), s. 31]. 
118 Der SPIEGEL, číslo 28, 7.7.2008, strana 40.  
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milion), a obě strany pravidelně v parlamentních volbách překračovaly hranici 40% 

získaných hlasů (ve volbách 1972 dohromady získaly 90,7% hlasů). Der SPIEGEL 

vysvětluje tehdejší popularitu obou stran právě výše zmiňovanými politickými 

okolnostmi a nástupem kancléře Willyho Brandta: „70. léta, to byla doba velkých 

politických soubojů, nové „východní politiky“, Vietnamské války, Schmidt stál proti 

Kohlovi, Strauß proti Brandtovi. Občané měli pocit, že nevolí jenom stranu, ale že volí i 

určitý svět. Světy, které slibovaly SPD a CDU, byly naprosto odlišné. Na jedné straně 

solidarita, rovnost, liberalismus, pokrok, na straně druhé rodina, produktivita, bezpečí, 

opatrování hodnot, národ. Byla to politicky elektrizující doba. Být členem strany 

znamenalo zároveň hlásit se k určité vizi budoucnosti Německa a světa. Bylo to něco, na 

co byl člověk pyšný,“ napsal Der SPIEGEL.  

 Dnešní pozice německých stran je diametrálně odlišná, jak dokazuje politolog 

Franz Walter, který pro Der SPIEGEL situaci ve stranách pravidelně komentuje. Podle 

Waltera se CDU/CSU i SPD vydaly nejpozději v 90. letech cestou k jakýmsi „všechno-

stranám“ (Allerweltspartei).119 Na rozdíl od začátku 20. století, kdy trpěly až příliš 

velkou ideologickou zátěží, která jim svazovala ruce (viz kapitola o postavení 

politických stran v rámci Výmarské republiky), hrozí velkým stranám nebezpečí přesně 

opačné – naprostý nedostatek ideologie. Strany podle Waltera rezignovaly na jakékoli 

jasné, vyhraněné hodnotové vize. Členům strany chybí ideologická motivace, aby se 

zapojili do stranické činnosti a například zastávali nějakou čestnou (neplacenou) 

stranickou funkci. Stranickým lídrům zase chybí světlý bod na obzoru, ke kterému by 

stranu mohli vést. Proč? 

 Walter zdůvodňuje tento vývoj stále silnější snahou obou velkých stran usídlit se 

v politickém středu. CDU/CSU i SPD masivně ztrácejí členy a zároveň dosahují (ve 

srovnání s minulostí) stále horších volebních výsledků se snaží lákat nové voliče 

v takřka „magické“ oblasti středu, snaží se udržet si otevřený koaliční potenciál na 

levici i na pravici. Takový postup je sice strategický, uznává Walter, ale vede 

k vyprázdnění politického obsahu, obrušování názorových hran, strany ztrácejí svůj 

smysl a přesvědčivost. Je logické, že voliči na takovou „zamlženou“ politiku reagují 

lhostejností, nesouhlasem s velkými náklady na stranickou činnost, a že se bouří proti 

kartelizaci stran či je obviňují rovnou z korupčnictví.  

                                                 
119 Wenn Volksparteien zur Allerweltspartei werden: SPIEGEL Online 
(http://www.spiegel.de/politik/debatte/0,1518,582090,00.html). 



 48 

 V jiné analýze pro Der SPIEGEL „Podzim všelidových stran“120 komentuje 

Walter výsledky zemských voleb v Hesensku z ledna 2009. CDU a SPD v nich 

dohromady získaly 61% hlasů. Byl to jejich nejhorší výsledek v některé 

západoněmecké spolkové zemi od roku 1951. Walter si všímá toho, jak velké strany (a 

politické strany obecně) změnily svůj přístup k lidem – voličům i členům strany. 

Z pohledu stran přestali být lidé občany a stali se spíše „zákazníky“, „klienty“. 

Všelidové strany tento trend svými marketingovými strategiemi jen posílily. 

„Zákazník“ se podle Waltera na rozdíl od „občana“ nemusí cítit povinován k aktivnímu 

přístupu k politice a k vlastní odpovědnosti za veřejné dění. Zákazník zkrátka prochází 

mezi regály s politickou nabídkou a vybírá si. Jeho poptávka je rychle a snadno 

uspokojena. Takový přístup ale, dodává Walter, mění celkový rytmus politiky. Pokud 

se zákazník takto „rychle obslouží“, vybere si požadované politické zboží, očekává od 

politické strany, že mu ho také rychle dodá, tedy, že splní sliby, inzerované například ve 

volebním programu. To tlačí strany k rychlým a veřejně populárním krokům. Solidní 

politika je přitom dlouhodobá. 

 Už v roce 1991 vyzýval v týdeníku Der SPIEGEL bývalý hospodář CDU a 

volební stratég křesťanských demokratů Peter Radunski k „ozdravnému programu pro 

velké strany“.121 Ty podle něj přežijí jen pokud přestanou chápat sebe samy jako 

masové organizace a organizace soustředěné na co největší počet členů. Všelidové 

strany se také podle Radunského musí oprostit od cílů jako je pravidelný zisk absolutní 

většiny hlasů ve volbách a musí změnit své rigidní, ideologické vnímání světa. 

Radunski konstatuje, že moderní strany už nemohou stát na neplacené práci 

dobrovolníků. Naopak potřebují páteřní strukturu placených profesionálů, kteří 

zastanou organizační činnost uvnitř strany. Jaká je tedy „strana budoucnosti“ podle 

Radunského? 

 Radunski píše o „straně frakcí“ (Fraktionspartei), která zohlední, že skutečným 

motorem strany jsou komunální, zemští a spolkoví politici, tedy placení činitelé strany, 

a která už nebude spoléhat jen na dobrovolníky a čestné funkcionáře.  

 Začátkem 90. let už se v médiích otevřeně mluví o „krizi důvěry“ v politické 

strany, o krizi stran jako takových. Týdeník Der SPIEGEL se v první polovině 90. let 

opakovaně zabýval otázkou vnitrostranické demokracie. V roce 1991 uveřejnil materiál, 

                                                 
120 Im Herbst der Volksparteien: SPIEGEL Online 
(http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,602093,00.html). 
121 Der SPIEGEL, číslo 48/1991, strana 34. 
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který popisoval, jak stranická vedení nedostatečně zohledňují názory členské základny: 

„V Německu prý panuje stranická demokracie (Parteiendemokratie). Ve skutečnosti 

vládnou stranám jejich nejvyšší vrstvy. Stranická báze se nedostane ke slovu, pouze je 

využívána k potlesku na stranických sjezdech. Politická realita značně zaostává za 

představami zakotvenými v ústavě.“ 122 

 Analýza SPIEGELu tehdy došla k závěru, že v Německu stále přetrvává 

oligarchická struktura stran, kterou použil i Robert Michels při dokazování svého 

známého „železného zákona oligarchie“. Tehdy, v době německého císařství, stejně 

jako dnes, drží stranická elita řadové členy zkrátka, a tato dualistická struktura stran 

(elity vs. stranická báze) přetrvala i v poválečném Německu. Der SPIEGEL také cituje 

dalšího politologa, který se zabývá zejména poměry uvnitř bavorské CSU, Alfa 

Mintzela. Podle něj se stranické sjezdy staly pouze místem, kde se legitimují rozhodnutí 

přijatá dávno předtím v jiných stranických orgánech. 

 Přední německý odborník na politické strany, politolog Peter Lösche v 

rozhovoru pro Der SPIEGEL označil tento vývoj za „bonapartizaci“ politických stran. 

Pod tímto pojmem rozumí stav, kdy se malá skupina stranických špiček nebo sám 

předseda strany obrací na řadové členy či přímo na voliče prostřednictvím médií, a 

obchází přitom stranický aparát – aktivisty, funkcionáře, grémia a delegáty. V roce 

1996 tak Lösche prohlásil, že poslední zbytky vnitrostranické demokracie byly 

„definitivně zničeny“. Komunikační tok ve stranách probíhá jedině seshora dolů. 

Předseda strany si k sobě osobně připoutává rovnou jednotlivé řadové straníky. Tuto 

taktiku podle Löscheho mistrně ovládal tehdejší předseda CDU Helmut Kohl, který prý 

„ tušil intriky ještě dřív než byly zpunktovány“.123 Lösche ale zároveň odmítá zmiňovaný 

koncept oligarchizace stran, podle něj strany nejsou řízeny a manipulovány z vrcholu 

pyramidy. Jak CDU/CSU tak SPD jsou vysoce fragmentované, kromě územních 

organizací v nich působí i různé zájmové skupiny a ideologická křídla. Proto je složité 

nacházet konsenzus a proto se straničtí lídři uchylují k bonapartistickému stylu 

vládnutí.124 

                                                 
122 Der SPIEGEL, číslo 51/1991, strana 41. 
123 Lose verkoppelte Anarchie, Der SPIEGEL 30/1996, strana 25-27. 
124 Pojem „bonapartismus“ spojuje Lösche s francouzským císařem Napoleonem III. (1852-1870). 
Přisuzuje mu charisma i populistické schopnosti, kterými dokázal sjednotit tehdejší segmentovanou 
francouzskou společnost. Právě podobné vlastnosti mají i lídři současných německých stran. Lösche 
předpokládá, že „svého Napoleona“ bude mít dříve či později každá německá strana, nejen SPD či 
CDU/CSU. 
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 V článku „Více demokracie“ (Mehr Demokratie) vidí Der SPIEGEL jedinou 

naději na přežití všelidových stran právě v jejich vnitřní demokratizaci: „Pro občany 

jsou zajímavé jedině ty strany, které jim umožní zapojit se do politiky. Všelidové strany 

mohou přežít jen pokud se jim podaří přitáhnout a koncentrovat v sobě občanskou 

společnost.“125  Der SPIEGEL srovnává modernizační snahy obou velkých stran a 

oceňuje více sociální demokracii. CDU sice už na svém sjezdu v Brémách v roce 1989 

přijala zásady „moderní stranické práce pro 90. léta“ s ústředním motivem: strany se 

často zabývají více samy sebou než problémy lidí. Tyto náznaky reforem ale vyzněly 

naprázdno.126 

 Vnitrostranická demokracie v rámci CDU získala vyšší kredit znovu až 

s příchodem nové předsedkyně Angely Merkelové v roce 2000. Merkelová například 

obnovila zmiňovaná jednání předsednictva a v různých intervalech pořádá také 

regionální konference. Jejich cílem je posílit zpětnou vazbu mezi vedením strany a 

členskou základnou.127 

 Naopak na sociální demokracii ocenil Der SPIEGEL zejména pokus zavést více 

mechanismů přímé demokracie do vnitrostranického života. V roce 1993 se v rámci 

SPD konala přímá volba předsedy strany, a členové za překvapivě vysoké účasti zvolili 

Rudolfa Scharpinga. Jak ale připomíná Jun, od té doby se na spolkové úrovni v rámci 

SPD žádné přímé volby nekonaly. Přímá demokracie byla použita pouze v několika 

případech na úrovni spolkových zemí – v Brémách v roce 1995 například členové 

strany rozhodovali v referendu o budoucí podobě zemské koalice. V roce 1996 pak 

zemská organizace SPD v Porýní-Falci vyzvala straníky k hlasování o budoucí podobě 

volebního programu. Jinak ale dnes podle Juna míří SPD spíše směrem k tzv. „mediální 

straně“ (Medienpartei), která se neorientuje na členskou základnu, ale nechává se řídit 

úzkým jádrem odborníků, manažerů. Právě mediální obraz strany je podle Juna klíčový 

pro budoucí úspěch SPD (a s ní i kterékoli jiné všelidové strany), která se bude 

pokoušet uspět u středových voličů a koncentrovat je natolik, aby se o nich dalo hovořit 

                                                 
125 Der SPIEGEL, číslo 11, 14.3.1994, strana 40-43. 
126 S odstupem patnácti let můžeme konstatovat, že doba, ve které vznikal tento materiál SPIEGELu 
skutečně nahrávala sociálním demokratům. V rámci Křesťansko-demokratické unie byly za předsednictví 
Helmuta Kohla a zejména v letech 1990-94 „vypnuty“ některé demokratické mechanismy. Důkazem je 
například předsednictvo strany, orgán, který v rámci CDU slouží k projednávání důležitých otázek a ke 
zprostředkování důležitých rozhodnutí na nižší stranickou úroveň. V době Kohlova předsednictví tato 
pravidelná jednání (kterých se účastní jak členové volení stranickým sjezdem, tak šéfové zemských 
organizací CDU) ztratila na významu, nahradily je spíše neformální zákulisní schůzky [Bosch, F. (2007). 
Christlich Demokratische Union Deutschlands. In Decker, F.; Neu, V. et al, s. 214.]. 
127 Tamtéž. 
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jako o konzistentní voličské skupině, jejíž přízeň znamená pro stranu volební vítězství. 

V budoucnu lze proto očekávat další posílení již nastoupených trendů – posilování moci 

stranického centra, profesionalizace komunikační strategie strany, otevření se dalším 

skupinám voličů a stále menší důraz kladený na členy strany.128 Tyto Junovy závěry 

pocházejí z roku 2007. Vidíme, že jednoznačně potvrzují směr, který všelidovým 

stranám o patnáct let dříve předpověděl Peter Radunski (viz výše). 

 Posledním tématem, které se v německých médiích opakovaně objevuje, je 

otázka „bude se opakovat historie Výmarské republiky?“ (více viz kapitola o postavení 

politických stran ve Výmarské republice). Americký odborník na období Výmarského 

Německa David Abraham v roce 2005 zauvažoval v týdeníku Die ZEIT, zda se 

výsledky tehdejších voleb do Spolkového sněmu nepodobají těm z roku 1928. V roce 

2005 získala sociální demokracie 34,2% hlasů (v roce 1928 to bylo 29,8%. Levicová 

Die Linke získala v roce 2005 8,7%, její historický předchůdce, komunistická KPD 

získala v roce 1928 podobných 10,7%. Stejně jako kdysi KPD, i Die Linke v roce 2005 

obviňovala SPD z podvodu na voličích. V obojích volbách zabodovali levicoví 

extremisté. Abraham analyzuje příčiny, proč kancléř Gerhard Schröder v roce 2005 

téměř dokonal svůj politický comeback a v předčasných volbách jen těsně prohrál 

s vítěznou CDU/CSU. Podle Abrahama byl důvodem tohoto polarizujícího volebního 

výsledku (CDU získala jen o jediné procento hlasů víc než SPD) strach německé 

společnosti ze ztráty sociálních výhod a pečovatelského státu. I když původně voliči 

chtěli vytrestat Schrödera za tzv. Hartzovy reformy pracovního trhu, nakonec jim 

návrhy CDU/CSU na „utažení opasků“ přišly ještě bolestivější – a výsledkem byl 

volební pat. Právě z této obavy před změnou, před předáním moci z rukou jedné velké 

strany do rukou druhé velké strany, pramení šance pro extremisty.129 

 Deník Financial Times Deutschland přinesl koncem roku 2008 komentář 

s názvem „V pasti Výmaru“ (In der Weimar-Falle). Autor článku se zabývá tím, jak 

mohou extremisté profitovat ze současné globální finanční krize – a nabízí rovněž 

paralely se závěrečným obdobím Výmarské republiky a tehdejší světovou recesí: „Také 

v letech 1932 a 1933 bylo mnoho lidí přesvědčeno, že demokratické síly nejsou schopny 

zajistit hospodářskou stabilitu a jednat v zájmu lidu. Dnes ale dojdeme k jiným závěrům 

než tehdy – z pravicového tábora nehrozí v současném Německu žádné nebezpečí. 

Nebylo by ale překvapivé, kdyby se Die Linke ve volebních ziscích velmi těsně přiblížila 

                                                 
128 Jun, U. (2007). Sozialdemokratische Partei Deutschlands. In Decker, F.; Neu, V. et al,  s. 396-7. 
129 ZEIT Online, 21.9.2005 (http://www.zeit.de/online/2005/38/wahl_abraham). 
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SPD nebo kdyby se CDU/CSU propadla pod hranici 30% získaných hlasů,“  dodává 

komentátor s výhledem na volby do Spolkového sněmu plánované na podzim 2009.130 

Délka časového období, ve kterém německá média reflektují problematiku 

politických stran, a šíře i hloubka záběru, se kterým dané téma rozebírají, dokazují, že 

politické strany zůstávají i po šedesáti letech existence demokracie v SRN stále 

významným předmětem veřejné diskuse. Než zhodnotíme úvodní tezi této práce, tedy 

že „politické strany jsou jednou ze záruk německé poválečné demokracie“, můžeme 

konstatovat, že média v SRN se velice záhy stala naopak zárukou demokratického 

fungování samotných politických stran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
130 Financial Times Deutschland Online, 17.12.2008 (http://www.ftd.de/meinung/leitartikel/:Kolumne-
Wolfgang-M%FCnchau-In-der-Weimar-Falle/452468.html). 
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5. Postavení politických stran v současné německé společnosti  

 

5.1. Strany jako záštita politického vzdělávání v SRN 

 

Politické vzdělávání občanů (politische Bildung)131 není ryze německým fenoménem. 

Přesto ve srovnání s ostatními západoevropskými státy vyniká německý systém 

politického vzdělávání svou obsáhlostí a koncepčností. Proč právě v Německu? Podle 

Massinga se potřeba politického vzdělávání objevuje naléhavě zejména v dobách, kdy 

se zásadně mění politický systém. Politické vzdělávání „se pak stává prostředkem, jak 

informovat občana o nových, měnících se nebo změněných souvislostech, stává se 

prostředkem zvyšujícím konsenzus v otázkách nově vytvořeného politického 

pořádku.“132 

 Z této teze je zřejmé, že se akutní potřeba systému politického vzdělávání 

v SRN objevila po 2. světové válce. Základy politického vzdělávání na německém 

území v poválečné době položili západní spojenci, zejména Američané, kteří 

prosazovali „politiku převýchovy“ (re-education). Převýchova byla pro Američany 

prostředkem, jak vytvořit demokracii v Německu v relativně krátkém období, bez 

nutnosti čekání na generační výměnu. Demokracie přitom nebyla chápána pouze jako 

forma vlády, ale celkově jako způsob života, který se Němci měli od základu naučit. 133 

 Po odchodu spojenců se SRN ocitla v bouřlivé diskusi o tom, jaká forma 

politického vzdělávání je nejlepší. Poměrně záhy, v roce 1952, vznikla Spolková 

centrála pro politické vzdělávání (BPB) v Bonnu. Tato organizace je podřízená 

ministerstvu vnitra a představuje tedy státní složku politického vzdělávání. Působí jako 

spojovací článek v oblasti politického vzdělávání mezi státem, politickými institucemi, 

školským systémem, vědeckou oblastí a médii.134 BPB pomocí grantů podporuje ostatní 

subjekty politického vzdělávání a výrazně se soustředí na publikační činnost. Kromě 

materiálů pro učitele, zaměřených tematicky na demokracii, evropskou integraci, apod., 

vydává v licenci také odborné knihy renomovaných autorů, a to za zlomek jejich běžné 

ceny. Každý občan SRN bez ohledu na výši svého příjmu tak má zaručen rovný přístup 

                                                 
131 Jako alternativní překlad se nabízí: občanská výchova či výchova k demokracii. 
132 Massing, P. (2003). Politische Bildung. In Andersen, U.; Woyke, W. et al, cit.d., s. 501. 
133 Tamtéž: 503.  
134 Massing, P. (2007). Die Infrastruktur der politischen Bildung in der BRD – Fächer, Institutuionen, 
Verbände, Träger. In Sander, W. et al, 72-73. 
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k politickému vzdělávání. V jednotlivých spolkových zemích navíc působí ještě zemské 

centrály pro politické vzdělávání se stejným posláním.135 

 V oblasti politického vzdělávání v SRN kromě státních institucí působí i nestátní 

organizace, občanská sdružení, církve nebo odbory, a v neposlední řadě také politické 

strany. Těm to navíc ukládá i zákon (viz kapitola Úkoly politických stran podle zákona 

o politických stranách). Strany se přesto k politickému vzdělávání přiznávaly ve svých 

základních programových dokumentech velmi zřídka. Výjimkou byla SPD, která v tzv. 

Godesberském programu z roku 1959 konstatuje, že „politické vzdělávání patří 

k základním požadavkům důstojné společnosti“. Simon zde konstatuje, že sociální 

demokraté mají v oblasti politického vzdělávání již delší tradici, a pracují dlouhodobě 

s pojmy jako „vzdělávání pracujících“ nebo „alternativní vzdělávání“ 

(Gegenbildungskonzept) – tedy nabídka jiného než státního vzdělávacího systému 

v době německého císařství. Godesberský program říká: „Svoboda a demokracie 

v industriální společnosti jsou myslitelné jen tehdy, pokud stále přibývají lidé se  

společenským sebevědomím, kteří jsou připraveni spolupracovat. Rozhodujícím 

prostředkem je v tomto případě politické vzdělávání. Je to významný cíl všech 

výchovných programů současnosti.“136 

 U CDU se politické vzdělávání objevuje poprvé až v základním programu strany 

z roku 1978: „Vedle školy musí být posílena také nabídka politického vzdělávání 

dospělých, která podpoří jejich orientaci v sociálním a politickém prostředí a posílí 

jejich vědomí zodpovědnosti.“137 

 Jakýmsi ideálem, cílem politického vzdělávání, je tzv. dospělý či svéprávný 

občan (Der mündige Bürger). Představuje optimální roli jednotlivce v demokratické 

společnosti ve vztahu k politickým procesům. „Svéprávný občan“ by měl rozumět 

politickým tématům, dokázat je analyzovat, vidět skrze ně. Simon pro tento koncept 

používá srovnání s Aristotelovým „politickým živočichem“ zoón politicon. Ale zároveň 

připomíná realitu, která tomuto ideálu naprosto odporuje: většina obyvatelstva je ve 

                                                 
135 Po znovusjednocení Německa v roce 1990 došlo k založení zemských centrál pro politické vzdělávání 
i na území bývalé NDR. Jejich cíl zůstal stejný – posilovat demokratické sebevědomí, svobodné smýšlení 
a politickou angažovanost obyvatel. Kvůli napjatým veřejným rozpočtům ale musí centrály pro politické 
vzdělávání částečně omezovat svou činnost či přinejmenším snižují počty svých spolupracovníků. 
Například  spolková země Dolní Sasko se dokonce rozhodla k 31.12.2004 činnost své zemské centrály 
definitivně ukončit. Massing poznamenává, že omezení činnosti těchto státních institucí-nositelů 
politického vzdělávání nemohou nepostihnout i další – nestátní nositele, například nadace blízké 
politickým stranám [Massing, P. (2007). s. 73.]. 
136 Simon, W. (1985). s. 79. 
137 Tamtéž. s. 80. 
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věcech politiky neinformovaná, apatická, trpí averzí k politickým stranám (viz kapitola 

Krize stran). Simon kritizuje strany za to, že prosazováním ideálního typu „svéprávného 

občana“ vlastně jen ospravedlňují své vlastní počínání, status quo. Současný koncept 

politického vzdělávání, tak jak ho aplikují strany, přitom nefunguje. Důkazem je stále 

menší ochota občanů angažovat se v politických stranách (nejen do nich vstupovat, ale 

navíc v nich i aktivně působit. V roce 1985 byla jen asi 3-4% občanů SRN členy 

některé z politických stran.138 Od roku 1990 ztratily strany asi 40% členů.139 

 Tím se dostáváme k otázce, jak vlastně politické strany plní svůj zákonem daný 

úkol – prosazovat politické vzdělávání. Je to prostřednictvím takzvaných nadací 

blízkých politickým stranám. V Německu působí šest hlavních takových nadací, které 

organizují různé vzdělávací programy, diskuse, semináře, a publikují vlastní odborné 

texty: Konrad-Adenauer-Stiftung (blízká CDU), Friedrich-Ebert-Stiftung (blízká SPD), 

Hans-Seidel-Stiftung (blízká CSU), Friedrich-Naumann-Stiftung (blízká FDP), 

Heinrich-Böll-Stiftung (blízká Zeleným) a Rosa-Luxemburg-Stiftung (blízká Die 

Linke). Ideologické a tématické profily nadací jsou všeobecně známé, stejně jako jejich 

blízkost ke konkrétní straně. Přesto nadace navenek deklarují svoji absolutní nezávislost 

na stranách, a to jak programovou tak finanční: „Nadace nejsou žádné bezprostřední 

orgány příslušných politických stran. Jsme formálně a organizačně nezávislí. Nejsme 

také skutečná nadace, v pravém slova smyslu, tedy organizace, která disponuje určitým 

kapitálem, a z jeho výnosů, zisků se financuje. Naopak jsme registrovaná organizace, 

s řídícím grémiem, ve kterém většina členů pochází z nám blízké strany. Jsou tam 

současní i bývalí politici, v případě FES i řada odborářů. Ale převážně jsme 

financováni ze státního rozpočtu, o našich penězích rozhoduje sám německý 

parlament.“ 140  

 Nadace chápou sebe samé jako subjekty pluralistické společnosti v SRN. Tím, 

že zprostředkovávají široké spektrum pohledů na politické otázky, podporují kritické 

myšlení a aktivizují občany: „Nadace mohou být sice obviňovány z toho, že na nějakou 

akci pozvou jen zástupce určitého typu stran, ale akce FES jsou veřejné, nejsou tedy 

určené například jen členům stran. Lze nadace podezřívat z toho, že chtějí přesvědčit 

                                                 
138 Tamtéž. s. 86-89. 
139 Walter, F. (2009). s. 101. 
140 Erfried Adam (64), vedoucí pobočky FES v Praze: Ve FES pracuje 29 let. V 80. letech působil 
v nadačních aktivitách v Africe (Botswana, Mosambik). Dále vedl oddělení rozvojové politiky FES 
v Bonnu, působil pět let v Ženevě při Světové obchodní organizaci a Mezinárodní organizaci práce. Od 
roku 2007 je vedoucím pobočky FES pro Českou republiku a Slovensko. (Osobní rozhovor pořízen dne 
10.3.2009). 



 56 

občany o tom, že názor některé z politických stran je lepší, a že pro ni mají hlasovat. 

Ale to je koneckonců v politických strukturách SRN žádoucí. Německo je zcela vědomě 

pluralistický stát. Politické strany mají povinnost vzdělávat občany, připravovat a 

integrovat je do demokracie. To je ostrý protiklad k situaci například v USA, kde strany 

často prakticky nejsou vidět a vystupují pouze v době volebních kampaní a voleb. 

Nadace blízké stranám mají za úkol podporu demokracie.“141 

 V tom se představitelé jednotlivých nadací shodují. I když se například FES 

soustředí více na sociální témata a HBS na životní prostředí nebo gender, konečný cíl 

zůstává u všech nadací stejný – podpora demokracie. Simon konstatuje, že nadace jsou 

lépe než politické strany schopné překonávat negativní postoje společnosti vůči politice 

i stranám samotným. Ovšem jedině tehdy, pokud se jim podaří udržet si jasnou 

samostatnost a nezávislost na stranické organizaci. Proto jsou na zřetelném oddělení 

nadací a stran zainteresováni všichni zúčastnění.142 

 „Na druhé straně, z existence nadací profitují i samotné strany – nadace pro ně 

představují určitý think tank, ideologickou podporu pracující jen pro ně. Především ale 

profituje společnost – tím, že má možnost požadovat politické vzdělávání, a ta nabídka 

je pestrá, přichází od několika nadací najednou. Panovaly obavy, že politické 

vzdělávání bude příliš jednostranné, pokud ho bude mít na starosti například pouze 

vláda. Demokracie není jen něco, co se jednou postaví, ve smyslu amerického „building 

democracy“, kde stačí ke konstatování demokratických poměrů pravidelné konání voleb 

a přítomnost několika alternativních médií. Demokracie je neustále ohrožená a musíme 

se starat, aby obyvatelstvo mělo samo aktivní přístup k demokratickým procesům, 

k účasti na veřejném životě.“143 

 Už dříve jsme nastínili spornou roli nadací v systému státního financování 

politických stran (Protože byly počátkem 60. let první státní příspěvky stranám účelově 

vázané na oblast politického vzdělávání, snažily se strany tuto oblast co nejvíce rozšířit, 

aby měly nárok na co největší státní podporu). Simon konstatuje, že nadace skutečně 

mají pro politické strany obzvláštní význam zejména z finančního hlediska (kvůli 

státním příspěvkům a daňovému zvýhodnění darů věnovaných nadacím). Navíc kladná 

image nadací zlepšuje také obraz jim blízkých stran. 144  

                                                 
141 Rozhovor s Erfriedem Adamem. 
142Simon, W. (1985). s. 96. 
143 Tomislav Delinic (32), projektový manažer pobočky KAS v Praze: Dříve působil v kanceláři KAS 
v Záhřebu. (Osobní rozhovor pořízen 11.3.2009). 
144 Simon, W. (1985). s. 92. 
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Oslovení zástupci nadací ale popírají, že by nadace jakkoli ulehčovaly stranám 

jejich finanční situaci a zdůrazňují, že činnost nadací je důsledně kontrolována: 

„Klíčová je kontrola využití financí. Je pravda, že v Německu se rozšiřuje pocit, že 

politika je špinavý obchod. Je proto třeba vnést do politiky co nejvíc transparentnosti. A 

k tomu zkoušíme přispět. Měřitelnost výsledků je samozřejmě složitá. Dovolte mi citovat 

Friedricha Eberta: ‘Demokracie potřebuje demokraty.‘ To znamená, bez demokratů 

nemohou fungovat dlouhodobě ani demokratické instituce. Export demokracie je možný 

jen v omezené míře, vždy to záleží na lidech v konkrétní zemi, kteří sami musí dojít 

k přesvědčení, že demokracie je pro ně ta nejlepší forma vlády.“145 

 Demokratické poslání jednotlivých nadací vyplývá i z jejich stanov. FES 

definuje svůj cíl jako: posilování demokratické výchovy německého národa a podporu 

mezinárodní spolupráce v demokratickém duchu. Cílem práce FES je umožnit občanům 

spolurozhodovat o budoucnosti celé společnosti a přispívat k vytváření demokratického 

dialogu.146 KAS se zavazuje prosazovat výhradně obecně prospěšné zájmy na 

křesťansko-demokratickém základě, podporovat evropskou, ale i vnitroněmeckou 

jednotu, pomáhat pronásledovaným demokratům, apod.147 Friedrich-Naumann-Stiftung 

chce zejména posilovat mravní základy politiky, a zprostředkovávat občanům liberální 

myšlenky, zatímco Hans-Seidel-Stiftung se orientuje především na vypracovávání 

podkladů o hospodářských otázkách. Se svoji nabídkou politického vzdělávání oslovuje 

zejména mladé lidi, kterým chce zprostředkovat politické souvislosti, a připravit je tak 

na převzetí zodpovědnosti ve státě a ve společnosti.148 

 Pět výše zmiňovaných nadací (kromě Rosa-Luxemburg-Stiftung) vydalo 

společné prohlášení, ve kterém se hlásí ke stejným cílům a obhajují smysl své činnosti. 

Mezi společné cíle nadací patří: „Politickým vzděláváním povzbuzovat zájem občanů o 

politiku i jejich společenské angažmá. Podporovat vědu, výzkum a poradenství. 

Zkoumat historii politických a sociálních hnutí. Podporovat různými stipendii nadané 

studenty. Udržovat umění a kulturu. Přispívat k evropským sjednocovacím procesům.149  

                                                 
145 Rozhovor s Erfriedem Adamem.  
146 Merten, H. (1999). s. 62-63. 
147 Tamtéž. s. 65. 
148 Merten, H. (1999). s. 66-70. 
149 Nadace tyto cíle prosazují i za hranicemi SRN. Například FES měla v roce 2007 celkem 64 poboček 
v 72 zemích Afriky, latinské Ameriky, Asie a předního východu. V rámci takzvaného „Dialogu 
Ostdeutschland“ působila i na území bývalé NDR, v roce 2007 uspořádala v nových spolkových zemích 
celkem 1080 akcí za účasti skoro 60 tisíc lidí. Její aktivity ve východní části Německa mířily především 
na mladé publikum – FES se snaží o výchovu mladých novinářů (kteří pracují např. ve školních 
časopisech) a o společenský dialog s cílem omezit vliv krajní pravice v nových spolkových zemích a 
zlepšit integraci společenských menšin (Zdroj: Výroční zpráva FES za rok 2007). 
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 Nadace se v prohlášení charakterizují jako: soukromoprávní organizace 

vykonávající úkoly ve veřejném zájmu, které není schopen vykonávat stát. Stát navíc 

neporušuje svůj ústavně daný neutrální charakter, když finančně podporuje činnost 

nadací. Naopak se tím realizace politického vzdělávání stává efektivnější, flexibilnější a 

kreativnější. Nadace se navíc odvolávají na dobrozdání komise zřízené v roce 1992 

spolkovým prezidentem Weiszäckerem, která konstatovala, že nadace jsou důležitou 

součástí německé politické kultury, a jako takové mají právo na příspěvky ze státního 

rozpočtu. Cestu ke státním financím jim otevřel rozsudek Spolkového ústavního soudu 

z roku 1986. Ten státní podporu nadací označil za slučitelnou s ústavou, za 

předpokladu, že nadace působí v duchu ústavy a zejména nezávisle na všech 

politických stranách.150 

Německo není jedinou zemí, která se zejména po negativních historických 

zkušenostech rozhodla položit nadprůměrný důraz na politické vzdělávání dalších 

generací (dále například Francie, Španělsko, Řecko). Německý systém je ale výjimečný 

tím, že síť subjektů, které se politickým vzděláváním zabývají, je v SRN nebývale 

široká. Tvoří ji jednak státní instituce (Spolková centrála pro politické vzdělávání a 

zemské centrály), jednak nestátní instituce (například nadace blízké politickým stranám, 

církve či odbory) a jednak neinstitucionalizované iniciativy vzešlé především 

z ekologických, mírových a alternativních hnutí. Massing proto přisuzuje německému 

modelu politického vzdělávání vysokou míru kontinuity, flexibility i modernizačního 

potenciálu.151 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
 KAS organizuje projekty v celkem 120 zemích světa. Rovněž se v mezinárodním měřítku 
zasazuje o mír, svobodu a spravedlnost. Od roku 1991 působí KAS také v České republice. V českých 
podmínkách chce zejména podporovat diskusi o evropských tématech, posilovat společenskou 
angažovanost mládeže a v neposlední řadě podporovat politické síly středu. KAS dále usiluje o posílení 
hodnotové či etické diskuse v oblasti hospodářství, společnosti i politiky, chce v ČR vyvolávat debatu o 
tématech jako jsou například genový výzkum, biotechnologie nebo společenské hodnoty. Kromě České 
republiky se KAS intenzivně soustředí také na projekty na Slovensku a na Ukrajině. V podmínkách 
Slovenské republiky si vytkla především tři cíle: Profesionalizovat práci politických stran (v oblastech 
programatiky a sebeprezentace), posílit angažovanost mladých lidí na stranické činnosti a podporovat 
spolupráci středových stran. (Zdroj: Internationale Parteienzusammenarbeit der KAS). 
150 Gemeinsame Erklärung zur staatlichen Finanzierung der Politischen Stiftungen 
(http://www.kas.de/wf/de/71.5035/). 
151 Massing, P. (2007). s. 75. 
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5.2. Strany versus média a zájmové skupiny 

 

Politické strany získaly v SRN zcela odlišné postavení než v předchozích státních 

uspořádáních Německa. Zatímco v období Výmarské republiky jim byla vytýkána 

slabost, dnes je jejich vliv často hodnocen jako příliš silný. Wilhelm Hennis už v roce 

1969 strany kritizoval za přílišnou expanzi: „Pro všelidové strany naší doby je… 

charakteristické, že svůj vliv stále rozšiřují do dalších sfér společnosti. To, že ústava 

říká, že strany pomáhají utvářet politickou vůli, je eufemismus. Ve skutečnosti strany 

tuto vůli samy určují až do vzdálených koutů a rohů, a to nejen skrze svou personální 

politiku. Považuji za neúnosné, že stranický vliv dalece přesahuje úřednictvo a 

roztahuje se i do institucionalizovaných částí vzdělávacího systému, umění a masových 

médií.“152 

 Podle Hennise se strany „odpojily“ od občanů, a to ve dvou směrech. Nejen, že 

se zvětšila vzdálenost strana-občan, ale také došlo k odcizení mezi vedením stran a 

řadovými členy. Hennis tento vývoj dává do souvislosti s transformací obou velkých 

německých stran SPD a CDU z typu „masových“ ve strany „lidové“ či „všelidové“ 

(Volksparteien, catch-all). Strany podle Hennise ztratily svou integrační schopnost, ve 

své moderní podobě už voličům nenabízí ani duchovní útočiště ani společenství. Peter 

Glotz a Rainer Wagner vidí příčinu v tom, že se „všelidové“ strany činí zodpovědnými 

za vše, a stávají se z nich jakési „celospolečenské agentury pro řešení problémů“. 

V očích voličů pak ale mohou vzbuzovat dojem nebezpečných „státostran“.153 

 Význam SPD i CDU postupně dále rostl. Sociální demokracie zaznamenala 

v roce 1976 nejvyšší stav členské základny v poválečné historii (přes milion členů). 

CDU ji následovala v roce 1983, kdy její rekordní členskou základnu tvořilo asi 734 

tisíc lidí. Ulrich von Alemann pozoroval v tomto období tendenci k větší právní 

regulaci politiky, k profesionalizaci stranických aparátů, k posilování státního 

financování stran – a vyvodil v roce 1981 tuto tezi: „ Čtyři strany v SRN jsou 

v neustálém pokušení splývat se státem – a tomuto pokušení ne vždy odolají. Propojení 

německých politických stran se státem posiluje.“154 

 Podobně strany kritizoval i bývalý spolkový prezident Richard von Weizsäcker 

v rozhovoru pro týdeník Die ZEIT v roce 1992: „Našich pět ústavních orgánů se 

                                                 
152 Höhn, S. (2006). cit.d., s. 10.  
153 Höhn, S. (2006). s. 12. 
154 Von Alemann, U. (1992). Parteien und Gesellschaft in der Bundesrepublik. In Mintzel, A.; Oberreutter 
H. et al, s. 112. 
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dostalo pod stále rostoucí vliv šestého centra, které se vůbec k ústavním orgánům 

nepočítá, ale prakticky stojí nad nimi, totiž pod vliv stranických sekretariátů.“ 155 

 Ve stejné době i v podobném duchu kritizovala politické strany také politička 

FDP Hildegard Hamm-Brücherová. Podle ní zamýšlené „spolupůsobení“ stran na 

vytváření politické vůle přerostlo v „konfiskaci veškeré státní moci, nekontrolovaný 

dohled nad úřady a samovládu“ stran. Podle Hamm-Brücherové se tím pravomoc 

občanů zmenšuje na „pouhé pravidelné kroužkování beztak nezměnitelných 

kandidátních listin, které už předtím nadiktovaly politické strany. Pokud mají přetrvat 

demokratické principy, je třeba vzdát se této „demokracie diváků“ .156 

 Klíčovou sférou, která stranám pomáhá rozšiřovat jejich vliv, je oblast médií. 

Média spadají stejně jako strany do intermediární úrovně zprostředkovatelů mezi 

společností a státem (v diagramu A.Mintzela a H.Schmitta jsou zařazeny hned vedle 

sebe)157 Oba tábory jsou na sobě závislé. Média potřebují strany kvůli přístupu 

k informacím. Strany se naopak snaží využít vliv na veřejné mínění, kterým disponují 

média. Von Alemann připomíná, že strany se o média zajímají tím více, čím roste jejich 

přesvědčení, že volby už nevyhrávají stabilní skupiny kmenových voličů, ale naopak 

skupiny nestálých voličů, o které je vždy před každými volbami třeba znovu bojovat.158 

 Veřejnoprávní média v SRN podléhají dohledu kontrolních orgánů – 

rozhlasových a televizních rad. Od počátků existence Spolkové republiky byla tato 

kontrolní grémia obsazována (a to i z více než poloviny) zástupci zákonodárné a 

výkonné moci. O jejich protiváhu se mají starat „zástupci relevantních společenských 

skupin“. Jak ale dodává von Alemann, tito „bezbarví“ zástupci různých organizací a 

svazů ve skutečnosti nejsou zcela bezpartijní. Jejich vysílající organizace (například 

odbory inklinující k SPD či zemědělské svazy blízké CDU)159 mají jasný politický 

profil, a mohou  tak v mediálních radách vytvářet koalice s „přiznanými“ zástupci stran. 

Von Alemann zmiňuje konkrétní příklad, kdy si obě velké strany SPD a CDU mezi 

sebe podle precizně vypočítaného klíče rozdělily vedoucí pozice v Norddeutscher 

Rundfunk (NDR), veřejnoprávní mediální společnosti produkující televizní a 

                                                 
155 Von Weizsäcker (1992). s. 139. 
156 Höhn, S. (2006). s. 12. 
157 Viz graf č. 2. 
158 Von Alemann, U. (1992). s. 118. 
159 Například aktuální složení 58členné mediální rady severoněmeckého NDR zahrnuje: maximálně 11 
členů vyslaných stranami zastoupenými v příslušných zemských sněmech, čtyři zástupce Německého 
svazu odborů, zástupce svazu zaměstnavatelů, dále zástupce katolické i evangelické církve, zemědělců, 
sportovních organizací, organizací pracujících s dětmi, a zástupce řady dalších institucí.  
(Zřizovací smlouva NDR: http://www1.ndr.de/unternehmen/organisation/rundfunkstaatsvertrag2.pdf). 
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rozhlasový program pro sever Německa, konkrétně ve spolkových zemích Dolní Sasko, 

Meklenbursko-Přední Pomořansko, Šlesvicko-Holštýnsko a Hamburk. 

Takové dělení mediální moci mezi velké strany přináší podle von Alemanna 

negativní důsledky pro práci novinářů. Klíčovým slovem při vytváření televizního či 

rozhlasového programu se stává „vyváženost“. Hledá se nejmenší společný jmenovatel 

mezi oběma stranami a tlumí se investigativní žurnalistika.160 Tam, kde o obsazení 

nejvyšších postů v mediálních institucích rozhodovala dlouhodobě jen jedna z velkých 

stran, se vžily pojmy „Rotfunk“ a „Schwarzfunk“ namísto Rundfunk (vysílání). Rotfunk 

označoval mediální nadvládu SPD v jejím nejsilnějším období, v 70. letech. 

Schwarzfunk byl pozdější analogií pro mediální převahu CDU.161 Klaus von Beyme ve 

své klasifikaci jednotlivých typů politických stran dokazuje, že rozdíl mezi 

„všelidovou“ stranou a stranou moderního typu (objevuje se od 70. let 20. století a 

nahrazuje všelidové strany ve vývojovém řetězci) tkví i v postoji k médiím: zatímco 

všelidové strany usilují právě o zmiňovaný průnik do veřejnoprávních médií, strany 

moderního typu dávají přednost komercionalizovaným vztahům k privátním médiím, a 

až ve druhé řadě k médiím veřejnoprávním.162 163 

Média a politické strany se podle Gerharda Vowe vzájemně proměňují. Mluví-li 

se například o „amerikanizaci“ volební kampaně, míní se tím fakt, že strany začaly 

upřednostňovat kandidáty, kteří jsou mediálně zdatní a zvládají vystupování před 

novináři. Organizační struktury mnoha institucí se zase přetvořily tak, aby více 

vycházely vstříc médiím. Toto ovlivňování ale funguje i opačně. Fakt, že se instituce 

přizpůsobily médiím, mění zpětně i samotná média. Politické události určují mediální 

agendu, stanovují, o čem se v médiích bude informovat. Může za to neustálý „proud“ 

tiskových sdělení, které politické strany k médiím vysílají. Strany také inscenují pro 

                                                 
160 Von Alemann, U. (1992). s. 119. 
161 V roce 2000 například navrhl šéf CDU v Hesensku Roland Koch, aby počet členů tamní mediální rady 
stoupnul z 17 na 25. Oficiální zdůvodnění znělo, že rada ve starém složení neodpovídá změněným 
společenským poměrům. CDU dlouhodobě kritizovala veřejnoprávní společnost Hessischer Rundfunk za 
politicky nevyvážené zpravodajství ve prospěch sociálních demokratů a označovala HR právě jako 
„Rotfunk“, protože si novináři nebrali servítky při zpravodajství o finanční aféře CDU, do které byl také 
Koch zapleten. SPD coby opoziční strana návrh kritizovala. Viděla v něm snahu CDU dosadit do rady 
sobě loajální zástupce a tím změnit mocenské poměry v radě.  
(Zdroj: FOCUS: http://www.focus.de/kultur/medien/ard-druck-auf-den-rotfunk_aid_183108.html). 
162 Von Beyme, K. (1997). s. 373. 
163 Stranou moderního typu rozumí von Beyme stranu profesionálních politiků, která hledá podporu 
v širokých voličských vrstvách. 
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média různé „pseudo-události“, tím, že například skandalizují chyby svých politických 

odpůrců.164 

Podobně důležitý vztah k politickým stranám mají i zájmové skupiny či profesní 

(průmyslové) svazy. Von Alemann odmítá, že by vztah stran a zájmových skupin 

fungoval výhradně na primitivním principu, kdy strana dostane za určitou „politickou 

laskavost“ hlasy všech členů příslušné zájmové skupiny. Některé zájmové skupiny či 

organizace sice vydávají více či méně naléhavá doporučení svým členům, jak mají ve 

volbách hlasovat (například církve, zemědělci, odbory nebo ADAC – německý 

automotoklub). Tato doporučení ale mají podle von Alemana na konečné rozhodnutí 

členů jen malý vliv – řada lidí je totiž členy hned několika organizací najednou.165 Ve 

srovnání se zahraničím navíc neplynou stranám z vazeb na organizované skupiny 

zásadní finanční příjmy. Důvodem je výše popsaný velkorysý způsob státního 

financování politických stran v Německu, který stranám poskytuje většinu jejich 

finančních prostředků. Ve srovnání například s Velkou Británií nemá v Německu tradici 

institut tzv. kolektivního členství v politických stranách, ze kterého díky odborům 

profituje britská Labour Party.166  

Přesto i v Německu má vztah mezi zájmovými skupinami a stranami klíčový 

význam. Jak uvádějí Heinze a Voelzkow, strany a zájmová sdružení vykazují 

vzájemnou závislost. Svazy získávají skrze strany přímý vliv na formulační politické 

procesy a strany zase podporu svazů (zejména) při volbách. Svazy navíc mají možnost 

zasáhnout do procesu tvorby zákonů už v jeho relativně rané fázi a ovlivňovat příslušná 

ministerstva, která jsou při vytváření zákonů odkázána na informační podklady 

svazů.167 

Typickým příkladem je vztah SPD a odborů – podle Schillera jde o „silnou 

spolupráci, ačkoli obě strany deklarují vzájemnou neutralitu a tradičně jsou personálně 

velmi silně propojeny.“ 168 Někdejší předseda SPD Hans-Jochen Vogel definoval vztah 

                                                 
164 Vowe, G. (2003). Massenmedien. In Andersen, U.; Woyke, W. et al, s. 393. 
165 Von Alemann, U. (1992). s. 114. 
166 Labour Party umožňuje kromě individuálního členství také členství kolektivní (zejména odborovým, 
družstevním, socialistickým a ženským organizacím). V praxi ale od roku 1946 fungovalo tzv. „tiché 
členství“, tedy postup, kdy každý člen kolektivní členské organizace Labour Party musí výslovně 
prohlásit, že si nepřeje být členem strany. Jinak je za člena automaticky pokládán. Příslušné organizace 
někdy přihlašovaly víc členů, než ve skutečnosti měly, aby příspěvek, který zaplatí do stranické 
pokladny, byl vyšší, a tím vzrostl i vliv dané organizace na rozhodování ve straně. [Říchová (2003). 
Spojené království Velké Británie a severního Irska. In Dvořáková, V. et al, s. 142.]. 
167 Heinze, R.G.; Voelzkow, H. (2003). Interessengruppen. In Andersen, U.; Woyke, W. et al, s. 259. 
168 Schiller, T. (1997). Parteien und Interessenverbände. In Gabriel, O. W.; Niedermayer, O.; Stöss , R. et 
al., s. 468. 
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své strany k odborům takto: „1) Odbory a SPD respektují vzájemně svou samostatnost a 

odpovědnost. SPD není žádná odborářská strana a odbory nejsou žádnou sociálně-

demokratickou organizací. 2) Cíle SPD a odborů se v mnoha oblastech překrývají. 3) 

Odbory mají právo zasahovat do politického procesu, kdykoli se jedná o zájmy 

pracujících. Přitom jsou politicky neutrální. … Odbory i SPD dobře vědí, že svých 

nejdůležitějších cílů dosáhnou buď společně anebo vůbec. Jsou na sebe odkázány. To 

by o sobě neprohlásila žádná jiná politická strana. Proto se vztah sociální demokracie 

a odborů liší od podobných vztahů jiných politických stran, dokonce i tehdy, když dojde 

ke vzájemným konfliktům mezi odbory a stranou.“ 169 

  Tyto konflikty jsou patrné zejména v posledním desetiletí. Tradičně vysoké 

zastoupení odborářů mezi členy sociální demokracie klesá. Důvodů je několik. Jednak 

všeobecná modernizace společenských vztahů, která oslabuje některé tradiční vazby, 

jednak určitá ztráta atraktivity SPD pro odbory poté, co sociální demokracie v roce 

1982 prohrála volby a odešla na 16 let do opozice. Tím lze vysvětlit určitý pokles zájmu 

odborářů o adresování politických požadavků právě SPD. Příčinu lze vidět ale i ve 

změněném postavení samotných odborů, které hledají svou novou roli uprostřed 

hospodářských změn, rozvoje sektoru služeb a nástupu nových sociálních hnutí, která 

se neorientují výhradně na ekonomický růst.170 

 Právě ekonomika byla v SRN vždy hlavním motivem k uzavírání spojenectví 

mezi zájmovými skupinami a některou z politických stran. Podobné vazby jako SPD 

udržuje i CDU/CSU, tradiční je její blízkost k Německému svazu zemědělců (DBV). 

FDP pak bývá spojována například se Spolkovým svazem zaměstnavatelských svazů 

(BDA). Ve slabší míře je se zájmovými skupinami (především ekologickými 

organizacemi) spojována strana Zelených, která je až na období 1998-2005 považována 

za spíše málo vlivnou opoziční stranu.171  

 Zvláštností typickou pro problematiku reprezentace zájmů v německých 

podmínkách je fakt, že jak stranický systém tak soustava zájmových organizací 

vykazují vysoký stupeň integrace. Z tohoto důvodu vznikají přinejmenším v klíčových 

politických oblastech sítě vazeb s velkým vyjednávacím potenciálem. Podle Schillera se 

                                                 
169 Hans-Jochen Vogel, SPD und Gewerkschaften. In: Gewerkschaftliche Monatshefte, 7/1988, s. 14 
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právě proto jen stěží dá určit, kdo v daném systému získává větší politickou 

samostatnost a „hrací prostor“, zda zájmové skupiny, nebo strany.172 

 Ne všechny zájmové skupiny jsou do politicko-administrativních procesů 

integrovány stejně pevně. Institucionalizace zasahuje zejména přední zájmové skupiny 

v jednotlivých oblastech politiky. Integrace přináší výhody obě stranám – státu 

usnadňuje řídící procesy, skrze přístup k velkým skupinám občanů sdružených 

v zájmových organizacích. Zájmovým skupinám zase zajišťuje reprezentaci a 

prosazování jejich cílů. Tento vývoj dále oslabuje dualitu státu a společnosti, pokračuje 

tak proces patrný v Německu už od dob Výmarské republiky. Prolínání státní a 

společenské sféry lze pozorovat (i když v odlišné míře) ve všech západoevropských 

zemích.173 

 

5.3. „Krize stran“ – příčiny, projevy, východiska 

 

Nejpozději od poloviny 80. let lze v německé společnosti pozorovat nárůst negativního 

vnímání politiky. Začaly se objevovat pojmy jako „–Verdrossenheit“ (rozmrzelost, 

mrzutost) či „–Krise“, přičemž se vztahovaly k různým zejména k politickým stranám 

či k politice obecně. Německá média psala o „krizi důvěry“ v politické strany, o 

„znechucení politikou“ a podobně. Tato diskuse o problémech prakticky celého 

politického systému SRN pokračuje dodnes (více viz kapitola o reflexi problematiky 

politických stran v německých médiích). Lze se domnívat, že k jejímu rychlejšímu 

rozšíření a popularizaci přispěla v 80. letech samotná média, ale i odborná veřejnost, 

která tvrzení o politické „krizi“ mírně přeháněla.174 

 Jedním z argumentů, který se pro podložení „krize“ používal, bylo odcizení se 

politických stran občanům, v tomto případě šlo o „krizi státu stran“. Von Beyme 

dokazuje toto odcizení (pozorovatelné v celé západní Evropě) na čtyřech faktorech: 1) 

Všeobecný úbytek členů v politických stranách.  (Jak bylo zmíněno, SPD stabilně klesají 

členské statistiky od začátku 80. let. Také CDU zaznamenala pouze krátký vzestup po 

sjednocení Německa v roce 1990, jinak se rovněž potýká s razantním úbytkem členů). 

2) Oslabení identifikace s politickými stranami, které vedlo k oslabení skupiny tzv. 

kmenových voličů a naopak zvětšilo tu část elektorátu, která rozděluje svou podporu 

                                                 
172 Tamtéž. s. 477. 
173 Heinze, R.G.; Voelzkow, H. (2003). s. 259-260. 
174 Falter, J.W.; Rattinger, H. (1997). Die deutschen Parteien im Urteil der öffentlichen Meinung 1977-
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střídavé té či oné straně. Nestálost voličské podpory na druhé straně podpořila 

fragmentaci stranického systému a umožnila vznik nových stran. 3) Snížení volební 

účasti. 4) Nárůst počtu antisystémových stran, které dokázaly poprvé v poválečné 

historii prolomit dominanci všelidových stran.175 V Německu šlo konkrétně o 

Republikány (Die Republikaner), založené v roce 1983. 

 Prakticky ke stejným příčinám „krize stran“ dochází i Sebastian Höhn. 

V případě otázky nízké volební účasti ale upozorňuje na nutnost zjistit přesné příčiny 

toho, proč se voliči voleb neúčastní. Pokud se někdo rozhodne nevyužít svého 

volebního práva, může to být i proto, že žádná z kandidujících stran nevyhovuje jeho 

vysokým nárokům – aniž by ale takový občan měl zásadní výhrady proti stávajícímu 

politickému systému. Přesto, vyjdeme-li ze statistik, které dokazují, že pravicově 

extremistické strany získávají nejvíce hlasů právě mezi skupinou nevoličů, nelze 

v budoucnu vyloučit destabilizaci politického systému SRN, pokud bude nárůst 

nevoličů nadále pokračovat.176 

 Průzkum postojů německé veřejnosti vůči politickým stranám provedený 

Falterem a Rattingerem dokázal, že německé strany se dlouhodobě potýkají s úbytkem 

sympatií a se stále slábnoucí vazbou volič-strana. Data z let 1977 až 1994 ukazují, že ve 

sledovaném období klesl počet lidí „ideově svázaných“ s některou politickou stranou o 

sedm procent. Navíc klesaly i sympatie k jednotlivým stranám měřené na 

jedenáctibodové škále. Autoři průzkumu (týká se tzv. starých spolkových zemí) z toho 

vyvozují následující závěr:  Politikverdrossenheit má nejen krátkodobé, ale i 

dlouhodobé příčiny. Čím optimističtější jsou očekávání výsledků ekonomiky v SRN, 

čím víc roste důvěra v politické instituce, tím víc stoupá i prestiž politických stran. 

Rychlá změna sestupného trendu není pravděpodobná. Naopak, politické strany se i v 

budoucnu musejí připravit na další úbytek voličských sympatií, a přestat počítat s 

takřka automatickou podporou a loajalitou, kterou voliči stranám vyjadřovali až do 80. 

let.177 

 Výše popsané projevy ztráty prestiže politických stran v očích občanů se navíc 

ve větší míře projevují u mladších než u starších voličů. Höhn připomíná, že už v 80. 

letech byly strany kritizovány za to, že „vylučují mládež“, což „blokuje politickou 

kulturu“. Tento trend od té doby ještě zesílil. V letech 1983-1990 klesla účast mladých 

                                                 
175 Von Beyme, K. (1997). s. 374. 
176 Höhn, S. (2006). s. 17. 
177 Falter, J.W.; Rattinger, H. (1997). s. 513. 
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voličů v parlamentních volbách z 84,5% na 62,9%. Navíc i v samotných stranách se 

projevuje „reprodukční krize“: lze to dokumentovat na příkladu SPD, která až do 80. let 

(kdy ji vystřídali Zelení) platila za „Stranu mladých“. Ve volbách do Spolkového 

sněmu v roce 1972 ještě SPD získala 54,6% hlasů voličské skupiny 18-24letých (CDU 

jen 35,2%). Tomu odpovídal i nárůst mladých členů. V letech 1969-1977 posílilo řady 

sociální demokracie 400 tisíc nových členů ve věku 16 až 30 let.178 Dnešní situace je ale 

diametrálně odlišná. Členstvo SPD stárne (polovina členů je starší 60 let179 180) a 

v červenci 2008 vykázala sociální demokracie vůbec poprvé v poválečné historii méně 

členů než CDU. Obě strany se v tu dobu pohybovaly na hranici 531 tisíc členů.181  

 Podle Höhna může za toto výrazné snížení participace mladých především horší 

image politických stran, které jsou vnímány jako strnulé nástroje ke shromažďování 

mas, které mladým lidem nenabízejí dostatečně atraktivní možnosti spolupráce. Na 

druhé straně stranám přibyla v 80. letech výrazná konkurence v podobě tzv. 

netradičních forem participace, například ekologických hnutí nebo občanských 

iniciativ. Ty dokázaly zájem mladých občanů naopak zvýšit a zejména 90. léta 

charakterizuje poptávka mladších věkových skupin po různých veřejných aktivitách 

zacílených na akci a prožitek. Stranám škodí i obecný trend směrem k individualizaci, 

který odrazuje mladé sympatizanty od toho, aby formálně potvrdili příslušnost k některé 

straně a stali se jejími členy.182 

 Podobně i Ursula Hoffmann-Lange upozorňuje, že zatímco ochota mladých lidí 

zapojit se do formálních organizací klesá, zájem o angažmá v různých obecně 

prospěšných aktivitách v této věkové skupině naopak roste. Lange tento vývoj nazývá 

„odstraňováním hranic politiky“, protože i když nelze všechny obecně prospěšné 

aktivity označit v pravém slova smyslu za „politické“, účast mladých lidí v těchto 

aktivitách přece jen dokládá, že mládeži zcela nechybí odpovědnost za společenské 

dění. Navíc, i když se mladí odmítají organizovat v politických stranách a dalších 

formálních uskupeních, roste naopak jejich ochota k různým ad-hoc politickým aktům, 

například demonstracím.183 

                                                 
178 Höhn, S. (2006). s. 20. 
179 Jun, U. (2007). s. 394. 
180 CDU je na tom jen o něco málo lépe – průměrný věk jejích členů je 55 let a 46% členů je starších 60 
let [Bosch, F. (2007). s. 216.]. 
181 http://www.welt.de/politik/article2248645/CDU-hat-erstmals-mehr-Mitglieder-als-SPD.html. 
182 Höhn, S. (2006). s. 21. 
183 Lange, U.H. (2003). Jugend und Politik. In Andersen, U.; Woyke, W. et al., s. 266. 
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 Za jednu z hlavních příčin výše popsaných jevů bývá považována takzvaná 

„Změna hodnot“ (Wertewandel)184, která se odehrála v 70. a 80. letech nejen v SRN, ale 

i v dalších západních společnostech. Autorem tohoto konceptu je Ronald Inglehart, 

který se snažil na řadě průzkumů v západoevropských zemích dokázat, že se moderní 

člověk odklání od tradičních (materialistických) hodnot, a hledá nové 

(postmaterialistické). Podle Ingleharta toto přehodnocení hodnot souvisí s nižším 

věkem, vyšším vzděláním a stále rostoucím podílem obyvatelstva pracujícího 

v terciárním sektoru (sektoru služeb).185 

 Postmateriálními hodnotami rozumí Inglehart například nutnost seberealizace 

nebo potřebu společenského angažmá. Tyto hodnoty získávají na významu ve všech 

rozvinutých demokraciích, které jsou zároveň vyspělými ekonomikami. Materiální 

potřeby občanů jsou v těchto státech do značné míry naplněny, úroveň blahobytu je 

vysoká. Ke slovu tedy přicházejí sociální, kulturní a intelektuální nároky. Inglehart 

vychází z toho, že člověk si své hodnoty utváří už v rané, formativní fázi života, a 

v dalších letech je pouze utvrzuje. Znamená to, že jakýkoli nový hodnotový vzorec 

může do společnosti přinést znovu až příští generace. Pokud tento předpoklad dáme do 

souvislosti s chováním voličů, je zřejmé, že změna hodnot je dlouhodobým, zásadním 

faktorem, kterému se politici i politické strany musejí přizpůsobit ve svém chování i ve 

tvorbě politických programů.186 

 Viditelným projevem této hodnotové změny byl velký nárůst nových sociálních 

hnutí. Jak píše Wolfrum, tato hnutí se zařadila po bok zastupitelské demokracie, aniž by 

ji nahrazovala. V roce 1979 bylo členy těchto hnutí asi tolik lidí, kolik členů měly 

všechny politické strany v SRN dohromady, tedy asi 1,8 milionu. Spektrum otázek, na 

které se hnutí zaměřovala, bylo široké – od ekologie přes péči o seniory až ke 

genderovým otázkám.187  

 „Ne vše bylo na nových protestních formách demokratické, některé se vyžívaly v 

anarchistickém chování anebo ve vyvolávání výtržností a právní stát pošlapávaly. 

Ovšem celkově vzato lze říci, že nová sociální hnutí ve spolkové republice přispěla k 

pozoruhodné proměně politické kultury, ‚rozšířila prostor pro toleranci vůči 

nekonvenčnímu chování‘. Především množství občanských iniciativ a široké uznání, 

jichž se jim ze strany většinového obyvatelstva dostávalo, dokazují, že se Němci stali 

                                                 
184 Například Miroslav Novák překládá Wertewandel jako „konflikt hodnot“ [Novák (1997). s. 126.]. 
185 Gerlach, I. (2003). Wertewandel. In Andersen, U.; Woyke, W. et al., s. 699. 
186 Höhn, S. (2006). s. 23. 
187 Wolfrum, E. (2008). s. 345. 
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dospělými demokraty, jsou legitimací pro ‚demokracii ve spolkové republice učící se za 

pochodu’.“188 

 Aby se mohly změnit hodnoty německé společnosti, musela se nejdřív změnit 

samotná společenská struktura. Tu zapříčinil hospodářský vývoj – v letech 1950 a 1995 

stoupl podíl pracovníků zaměstnaných v terciárním sektoru ze 34% na 61%. Podíl osob 

zaměstnaných v průmyslu naopak mezi 70. a 90. lety klesl ze 48% na 36%. Zásadní 

změnou prošlo zemědělství. V roce 1950 pracovalo v agrárním sektoru 23% 

zaměstnanců, v roce 1995 jen 3 procenta.189 Takto razantní společenské změny postihly 

zejména obě velké strany, SPD a CDU, které zastupují a integrují široké vrstvy 

obyvatelstva.  

 Jak se změna hodnot odrazila na politickém chování německých občanů? 

Vyjdeme-li z teze, že tato změna znamená de facto o posun od „smyslu pro povinnost“ 

směrem k „seberealizaci“, byl by logickým důsledkem podobné změny zvýšený zájem 

občanů o věci veřejné, o politiku. Jak připomíná Höhn, tato zvýšená aktivizace 

společnosti se sice potvrdila, ovšem projevila se dosud netradičním způsobem: 

„Orientace na politiku je bodová, situační, závislá na kontextu, daná konkrétním 

prožitkem či osobním zájmem... Takovému vnímání politiky odpovídají instrumenty 

přímé demokracie, a nikoli členství v konkrétní straně.“ 190 

 Velmi pomalu se srovnávají hodnotové vzorce v tzv. starých a nových 

spolkových zemích (těch, které se staly součástí SRN po znovusjednocení v roce 1990). 

Irene Gerlach dokládá, že sice asi 90% dotázaných na východě i západě Německa 

shodně považuje za důležitou existenci alespoň dvou stran, protivládní opozice, 

svobody tisku a určité míry hmotného blahobytu. Při bližším průzkumu ale Němci na 

západě země dávají větší důraz na individuální práva a svobody, zatímco východní 

Němci preferují ekonomické zajištění. Dotázaní na území bývalé NDR také mnohem 

méně věří politickým a veřejným institucím, spolkové vládě, parlamentu i policii než 

jejich spoluobčané ze západu.191 

 Höhn konstatuje, že změna hodnot není přísně vzato příčinou odcizení 

politických stran občanům, ale pouze ovlivňuje participaci občanů na politickém životě. 

Protože ale směr, kterým se participace mění bývá interpretován jako výraz 

                                                 
188 Wolfrum, E. (2008). cit.d., s. 346. 
189 Höhn, S. (2006). s. 26. 
190 Tamtéž. s. 25. 
191 Gerlach, I. (2003). s. 702. 
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nespokojenosti s fungováním politických stran, lze po určitém zjednodušení 

hodnotovou změnu za jednu z příčin krize stran považovat.192 

 Frank Decker konstatuje, že za „rozmrzelostí z politiky“ může stát i mediální 

zpravodajství. Média jsou odpovědná za horší image fungování politických stran, 

protože se raději uchylují k negativním informacím o politice než k těm pozitivním 

(negativní informace slibují větší odezvu publika). Zpravodajství o politice je tak 

apriori kritické bez ohledu na to, jestli se politikům momentálně spíše daří nebo naopak 

spíše selhávají. Témata jako politická korupce, zneužití úřední pravomoci nebo 

zpronevěra veřejných financí se vždy dostanou ve zpravodajství na přední místo. 

Někteří autoři proto odmítají „rozmrzelost z politiky“ uznat za skutečný společenský 

fenomén a označují ji přinejmenším zčásti pouze za umělý konstrukt.193 

 Sám Decker ale považuje aktuální stav politického stranictví v SRN za 

znepokojivý. Vztah mezi občany a stranami je podle něj narušený. Změny v chování 

německých voličů už ovlivňují stranický systém SRN, a to v důsledku zasahuje i proces 

vytváření parlamentních většin, sestavování vlády a koaliční možnosti. Právě stav 

stranického systému je přitom základní zárukou stability demokratického státu 

v SRN.194 

 

5.4. SPD a CDU: Od vzájemného kartelu k možným reformám 

 

Jak bylo popsáno výše, kritika politických stran v SRN míří (byť nepřímo) zejména na 

dva hlavní politické hráče – SPD a CDU. To jsou dvě strany, které ovlivnily německý 

politický systém v posledních 60 letech nejvíce, a to v pozitivním i negativním smyslu. 

CDU, kterou například Peter Haungs označuje za „Prototyp všelidové strany“195 196 

stála u zrodu SRN, vygenerovala prvního spolkového kancléře Konrada Adenauera a 

především zamezila díky své integrační působnosti sociálním konfliktům na území 

                                                 
192 Höhn, S. (2006). s. 22. 
193 Decker, F. (2007). s. 41-42. 
194 Höhn, S. (2006). s. 28. 
195 Haungs, P.  (1992). Die CDU: Prototyp einer Volkspartei. In Mintzel, A.; Oberreutter, H. et al., s. 172. 
196 Decker upozorňuje na to, že oba německé termíny Volkspartei i Allerweltspartei se používají jako 
synonyma. Přesto jsou mezi nimi drobné rozdíly. Pojem „catch-all party“ (Allerweltspartei) označuje 
moderní typ post-ideologické strany. Pojem Volkspartei má naopak blíže ke staršímu typu silněji 
ideologizované masové strany [Decker, F. (2007). s. 47.].  

Autor pojmu „catch-all party“ Otto Kirchheimer definoval tento typ strany jako stranu, která se 
v důsledku sekularizace společnosti a všeobecně dostupnějších atributů konzumního života odklonila od 
svých tradičních třídních nebo konfesních základů. „Catch-all party“ se vyznačuje radikálním potlačením 
ideologie, dalším posílením stranického vedení, naopak snížením hodnoty jednotlivého člena strany a 
konečně snahou o spolupráci s různými zájmovými skupinami [Walter, F. (2009). s. 106.]. 
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nového německého státu. Franz Walter vidí pozitivní dopad CDU na německou 

společnost takto: „Nikde jinde v Evropě nedošlo v 50. a 60. letech k tak rozsáhlému a 

úspěšnému propojení tradičních katolických vrstev s evangelickým prostředím. CDU 

byla křehkým konglomerátem různých skupin, proudů a idejí. Po roce 1945 spojila řadu 

lidí, kteří v roce 1933 byli ještě vzájemnými protivníky: Severní a jižní Němce, dělníky a 

měšťanské vrstvy, nacionalisty a liberály. Patriarchální způsob vedení Konrada 

Adenauera přesně souzněl s duchem doby – Němci vyčerpaní válkou nehledali 

politickou participaci, ale naopak chtěli, aby jim někdo od politiky ulehčil. Integračním 

svorníkem po staletí znepřátelených katolíků a protestantů se v rámci CDU stalo 

„vysoké C“, společný křesťanský požadavek. Tím, co obě vyznání dokázalo přivést 

k sobě, byl rovněž antisocialismus.“197 Ovšem zatímco CDU se ve „všelidovou“ stranu 

vyvíjela de facto od samého počátku, už od svého založení v roce 1945, SPD se v ní 

musela teprve transformovat. Milníkem na cestě byl nepochybně Godesberský program, 

přijatý v roce 1959, kterým se strana otevřela širším společenským vrstvám, přihlásila 

se k tržnímu hospodářství a distancovala od revoluční cesty k socialismu.198 Walter ale 

vidí rozhodující změnu až v období, které následovalo o pár let později: „ S 

kandidaturou Willyho Brandta na funkci spolkového kancléře199 začala éra nové SPD, 

otevřenější a méně tradicionalistické. Začal posun SPD směrem do rozptýlené oblasti 

politického středu, a přizpůsobení se mediální společnosti. Brandtova rétorika byla 

vágní, státnická a přitažlivá zároveň. Nevěřili mu dokonce ani straničtí reformátoři, 

natož tradicionalisté. Ale nastávala éra médií a Brandtův protikandidát Fritz Erler 

nebyl televizní typ, bylo těžké ho zpopularizovat. Proto padla volba na Brandta.“200 

 V osobnostech lídrů, v případě CDU Konrada Adenauera a v případě SPD 

Willyho Brandta, se odrážela esenciální vlastnost obou všelidových stran, kterou dnes 

naléhavě postrádají  - schopnost integrace. Schopnost svádět dohromady různé sociální 

skupiny, a v důsledku toho nejen mírnit sociální napětí, ale také maximalizovat volební 

zisky. A přece právě tento nesporně pozitivní efekt působení obou velkých stran vedl 

k vytvoření kontroverzní struktury vzájemně propojených vztahů mezi státem a 

stranickými aparáty.   

 Richard Katz a Peter Mair podobný vývoj označili za „kartel stran“ či 

kartelovou stranu. Ta je ve vývojovém řetězci ještě dál než strana „všelidová“. Katz a 

                                                 
197 Walter, F. (2009). s. 27. 
198 Godesberger Programm (http://www.spd.de/de/pdf/parteiprogramme/spd_godesbergerprogramm.pdf). 
199 Brandt kandidoval neúspěšně dvakrát, v letech 1961 a 1964. 
200 Walter, F. (2009). s. 66. 
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Mair vycházejí z toho, že zatímco všelidové strany se díky svému nízkému 

ideologickému zabarvení snaží hledat cesty, jak jinak se distancovat od konkurence, 

„kartelová strana“ se naopak snaží neustále participovat s konkurencí na společném 

zájmu – tedy politickém přežití.201 Stranám se zkrátka vyplatí přejít třeba i do opozice, 

ale stále participovat na rozhodovacích procesech ve státě, stále ovlivňovat například 

personální složení mediálních rad a podobně. 

Walter kartelizaci vysvětluje zejména volebními výsledky. Podle něj v SRN 

nikdy neměla strana, která z voleb vzešla jako poražená (tedy druhá v pořadí) pocit, že 

ji voli či definitivně odmítli. Mohly za to zejména „uklidňující účinky německého 

federalismu“, které znamenaly, že například SPD „vládla“ i po prohraných volbách 

v roce 1982 a krachu sociálně-liberální koalice s FDP. Slovo „vládnout“ se vztahuje na 

parlamenty jednotlivých spolkových zemí, kde měla SPD stále většinu, skrze níž 

ovládala i druhou parlamentní komoru – Spolkovou radu. Situace v SRN tak podle 

Waltera byla diametrálně odlišná například od Velké Británie, kde labouristé po roce 

1979 prohrávali tak jednoznačně, že byli nuceni volební výsledky zásadně reflektovat a 

vyvodit z nich reformní opatření.202 Německé strany naproti tomu vždy měly ještě 

„zemskou úroveň“, která do určité míry kompenzovala jejich neúspěchy na úrovni 

spolkové. Walter doslova píše: „Straničtí manažeři si promnou oči a jsou překvapení a 

spokojení zároveň. Neztratili totiž nic ze svého vlivu. V zásadě nezáleží na tom, jestli 

stranám ubývají členové nebo jestli klesá volební účast. Strany vládnou dál, posílají své 

zástupce do mediálních rad a do finančních institucí. Ovlivňují i dál personální 

obsazení energetických firem, dopravních podniků, škol a univerzit. Neexistuje žádná 

zkušenost se ztrátou prestiže. Proč by se tedy strany měly měnit?“ 203 

 Decker připomíná, že stranický systém SRN se vyznačuje vysokou mírou 

soutěživosti a vždy v minulosti umožňoval mocenskou změnu tím, že se stávající 

koalice přestaví do jiné podoby. Právě to odlišuje SRN od jiných klasických „států 

stran“, například Itálie nebo Rakouska, kde kartelové struktury v kombinaci se 

systémem konkordantní demokracie po desetiletí stranickou soutěž potlačovaly.204

 Decker navíc polemizuje s kritérii, která pro kartelové strany definovali Katz a 

Mair. Podle Deckera koncept kartelizace podceňuje stimuly podporující stranickou 

soutěž, které vycházejí přímo od státu. Jsou to například veřejnoprávní média, jejichž 
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202 Walter, F. (2009). s. 11. 
203 Tamtéž. cit.d., s. 12. 
204 Decker, F. (2007). s. 43. 
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zpravodajství strany už dávnou nemohou ovlivňovat do té míry, jak to předpokládají 

Katz a Mair. Navíc, výhody spojené s převzetím moci, vedením vlády nebo účastí na 

vládě, jsou natolik lukrativní, že strany nemají zájem dobrovolně se o ně dělit 

s ostatními. To jsou hlavní slabiny konceptu kartelizace.205 

 Von Beyme konstatuje, že zatím co počet členů stran stále klesá a propast mezi 

stranickým vedením a členskou základnou se prohlubuje, roste naopak profesionalizace 

politiky. Jinými slovy, stále více politiků se stává politiky prakticky ihned po ukončení 

studia nebo po absolvování několika krátkých pracovních stáží. Dlouhodobou zkušenost 

se zaměstnáním v určitém oboru mimo politiku ale nemají. Von Beyme nazývá proto 

moderní typ stran „stranami profesionálních politiků“.206  

 Alternativní pojmenování pro tento stranický typ zní například: „moderní strana 

kádrů“ (moderne Kaderpartei) nebo „profesionalizovaná mediální strana“ 

(professionalisierte Medienkommunikationspartei). Hlavními rysy tohoto stranického 

typu jsou podle Deckera: 1) přesun úkolů ze stranické byrokracie směrem 

k profesionálům, specialistům. 2) rostoucí samostatnost jednotlivých organizačních 

složek strany. 3) volební funkce je ve stranických prioritách zařazená na čelné místo. 4) 

strana oslovuje voliče prostřednictvím moderních komunikačních metod. 5) stranické 

vedení se osamostatňuje na nižších orgánech strany a na členské základně.207 

 Walter namítá, že z ideologického hlediska není třeba tohoto vývoje apriori 

litovat. Nový typ stran, jak bylo zmíněno výše, se vyznačuje výrazně menším důrazem 

na ideologii. Už nepoužívají slova jako „boj“, už nemyslí v logice „přítel-nepřítel“. To 

lze jednoznačně přivítat jako civilizační pokrok. Ovšem ani tyto moderní, pacifikované 

strany se neobejdou bez některých tradičních atributů – zejména členské základny, která 

je motivovaná a akceschopná. Přes svou de-ideologizaci se neobejdou bez několika 

základních politických cílů, které hodlají nabízet a prosazovat. Neobejdou se bez 

funkčního a udržitelného mechanismu rekrutace stranických elit.208 Pokud navíc těmto 

stranám chybí společenské zakotvení a intelektuální ambice, jsou takové strany ještě 

vůbec potřeba?209 

 Zbývá si položit otázku, jaká východiska z této „krize stran“ vedou. Je zřejmé, 

že reforma samotných stran (pokud by se k ní ovšem strany odhodlaly) nestačí, a je 

                                                 
205 Tamtéž. s. 47. 
206 Von Beyme, K. (1997). s. 382. 
207 Decker, F. (2007). s. 48. 
208 Walter, F. (2009). s. 14. 
209 Tamtéž. s. 106. 



 73 

třeba změnit i rámcové podmínky, ve kterých strany působí. Ingrid Reichart-Dreyer 

zmiňuje řadu reformních návrhů. Deficit v reprezentaci veřejných zájmů by mohla 

zlepšit následující opatření: snížení věkové hranice volebního práva, udělení volebního 

práva cizincům nebo zavedení hlasovacích technik, které umožňují voličům revidovat 

pozice jednotlivých kandidátů na kandidátních listinách (kumulace hlasů nebo 

panašování).210 

 K reformě samotných stran se objevují například následující návrhy: nábor 

nových členů by měl probíhat na kvalitativním, nikoli na kvantitativním principu. 

Strany by se měly zříct svého nároku na řešení problémů ve všech oblastech 

společnosti, měly by se stáhnout z řady oblastí společenského života a ekonomiky. 

Strany by měly potlačit svůj nárok na financování své činnosti z veřejných rozpočtů a 

měly by všechny politicky neutrální činnosti delegovat na placené (nestranické) 

odborníky – jedině tak se stranám uvolní kapacity pro myšlenkový rozvoj.211 Z hlediska 

reformy vnitrostranické organizace lze doporučit: demokratizaci volebních procesů 

uvnitř stran (1) vždy musí být k dispozici dostatečný počet kandidátů kvůli zachování 

možnosti výběru, 2) nositelé jakéhokoli mandátu nemají zvláštní práva oproti řadovým 

členům strany, 3) volby se musí konat  v rámci širokých shromáždění a ne v úzkých 

grémiích, 4) každý člen strany má právo obrátit se na soudní či smírčí instituce 

strany).212 

 Konkrétní reformní snahy SPD a CDU ale za těmito návrhy dlouho zaostávaly: 

CDU sice prokázala určité modernizační úsilí co se týká integrace nových 

společenských skupin – v rámci strany například působí „Německo-turecké fórum“ 

nebo skupina lesbiček a homosexuálů. Jak ale poznamenává Bösch, tyto organizace 

mají v rámci CDU spíše okrajový význam a symbolickou funkci. CDU se snažila o 
                                                 
210 Reichart-Dreyer, I. (1997). Parteireform. In Gabriel, O. W.; Niedermayer, O.; Stöss , R. et al., s. 343.  
211 Takové reformní návrhy ale působí do značné míry naivně. Jak bylo zmíněno výše, základem „kartelu 
stran“ je jednoduchý kalkul – i pobyt v opozici je pro stranu výhodnější než úplné vyřazení 
z rozhodovacích procesů. Proč by se tedy strany měly dobrovolně vzdávat svého vlivu? Ani v otázce 
financování nenabízí reformní návrhy uspokojivou odpověď  - politické strany si „vynutily“ státní 
financování proto, jelikož pouhé členské příspěvky nedokázaly pokrýt stále větší náklady na stranickou 
činnost. Vzdání se nároku na státní financování by tedy bylo krokem zpátky (jako realističtější se zde jeví 
zpřísnění a zdokonalení mechanismů kontroly stranických financí, tak, aby státní příspěvky politickým 
stranám nebyly předmětem finančních machinací). Koneckonců i návrh na to, aby si strany najímaly více 
placených profesionálů ještě zvyšuje náklady na stranickou činnost.  

Na druhé straně, lze se ztotožnit s myšlenkou, že placení profesionálové, kteří straně připraví 
volební kampaň na klíč, vymyslí propagační materiály i komunikační strategii směrem k veřejnosti 
skutečně stranám pomohou uvolnit určité kapacity, které strana může využít pro svůj vlastní, řekněme 
ideologický rozvoj. Stručně řečeno, největší výzvou pro moderní strany je, uspořádat si svou vlastní 
ideologickou nabídku, se kterou předstoupí před voliče. Vše ostatní mohou strany bez obav nechat 
ideologicky nezatíženým, ale profesionálním odborníkům. 
212 Reichart-Dreyer, I. (1997). s. 345-6. 
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reformu i v oblasti zastoupení žen ve stranické hierarchii – v roce 1996 přijala 

ustanovení, podle kterého musí do třetiny stranických funkcí a veřejných úřadů za CDU 

kandidovat ženy. Na spolkové úrovni, resp. ve vedení strany se toto opatření ale 

prakticky neprojevilo, s výjimkou volby generální sekretářky strany, a později i 

předsedkyně Angely Merkelové.213 

 SPD se snažila během 90. let posílit práva řadových členů strany a zavedla do 

vnitrostranických pravidel některé instrumenty přímé demokracie, například přímou 

volbu předsedy strany (ta se ale tímto způsobem odehrála pouze jednou – v roce 1993 

byl přímo zvolen do čela SPD Rudolf Scharping). V roce 1995 nechala SPD ve 

spolkové zemi Brémy rozhodovat své členy o otázce sestavení budoucí zemské koalice. 

V roce 1996 se členové SPD podíleli na sestavení volebního programu strany ve 

spolkové zemi Porýní-Falc. Celkově vzato ale pravomoci řadových členů sociální 

demokracie vzrostly jen minimálně. Naopak i v SPD lze pozorovat výše popsaný trend 

vedoucí k izolaci stranického vedení od zbytku členské základny.214 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
213 Bösch, F. (2007). s. 216. 
214 Jun, U. (2007). s. 394-5. 
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6. Závěr 

 

Politické strany v SRN (a zejména obě Volksparteien SPD a CDU) se zdají být 

zaskočeny vývojem posledních let. Odliv členů a stále nižší volební zisky představují 

zdánlivě nezvratný trend, kterému strany mohou pouze přihlížet a v lepším případě ho 

mírně zpomalit.  

Tento fakt nicméně nebrání tomu, abychom potvrdili první hypotézu navrženou 

v úvodu práce: politické strany sehrály v poválečném období v SRN zásadní pozitivní 

roli (znovu zde mám na mysli především obě velké strany CDU a SPD). Jejich zmíněná 

integrační schopnost dokázala tlumit sociální konflikty a tím i upevňovat základy nově 

budované demokracie. Zde přisuzuji klíčovou roli zejména CDU, která byla už jako 

Volkspartei založena a integračně působila od začátku a záměrně. SPD se naproti tomu 

ve stranický typ Volkspartei teprve později transformovala, a tím, že se otevřela dalším 

společenským vrstvám vedle tradičního prostředí pracujících, vývoj CDU de facto 

kopírovala.  

K pozitivnímu působení samotných stran se navíc přidaly i zásahy Spolkového 

ústavního soudu, který zákazem antisystémových stran eliminoval další nebezpečí pro 

etablující se západoněmeckou demokracii. Na základě výmarské zkušenosti 

s roztříštěným stranickým spektrem (které však přetrvávalo i v prvních poválečných 

letech) tak do značné míry nečekaně vznikl stabilní systém dvou a půl strany (vláda 

CDU nebo SPD s menším koaličním partnerem – FDP), který přetrval až do začátku 80. 

let, kdy se do Spolkového sněmu poprvé dostali Zelení.  

Nic z toho by však nebylo možné, kdyby se nezměnilo základní vnímání 

politických stran v německém prostředí. Jak je popsáno v první části práce, zásluhu na 

tom má zejména státoprávní teorie pozdějšího ústavního soudce Gerharda Leibholze. 

Byť se prosazovala jen ztěžka, nakonec otevřela cestu ke „státu stran“, tedy státu, kde 

politické strany hrají nezastupitelnou pozitivní roli. Pozitivní role je v tomto bodě spíše 

přáním ústavodárce, který vůbec poprvé v historii zakotvil úlohu politických stran 

v ústavě („strany přispívají ke tvorbě politické vůle lidu“ ), než skutečným ústavním 

imperativem. Co ale ústava SRN (spolu s jednotlivými zákony) stranám předepisuje (a 

v tom je právě ona historická změna), je ZODPOVĚDNOST za politické dění. Oproti 

dobám německého císařství a Výmarské republiky jsou strany nejen oficiálně 
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uznávanou součástí politiky, ale musejí plnit i celou řadu úkolů, od povzbuzování 

občanů k aktivní účasti na věcech veřejných, po působení ve vládě a parlamentu.  

Toto významné postavení, které právní systém SRN přisoudil politickým 

stranám, ospravedlňuje i jinak velmi diskutabilní aspekt politického stranictví – a to 

financování stran z veřejných rozpočtů. Jak bylo popsáno v práci, SRN byla v tomto 

směru evropským průkopníkem a státní příspěvky politickým stranám zavedla již velmi 

záhy. Státní financování stran se následně rozrostlo do velkorysých rozměrů. Logika 

tohoto postupu byla jasná, strany, které jsou součástí demokratického ústavního 

uspořádání, by neměly být závislé na darech soukromých subjektů a zájmových 

uskupení, ale spíše na „neutrálních“ státních financích. Model státního financování se 

v SRN mnohokrát měnil, na jedné straně neustále rostl objem peněz, který stát 

v nejrůznějších formách (příspěvky za hlasy získané ve volbách, příspěvky 

parlamentním frakcím, příspěvky na činnost nadací blízkých politickým stranám, apod.) 

stranám věnoval, na straně druhé se (od začátku 80. let) neustále zpřísňovala kontrolní 

opatření v oblasti stranických financí a rostly i sankce za jejich porušení.  

Nelze než konstatovat, že ani miliardy marek ze státního rozpočtu nezabránily 

řadě finančních skandálů (na přelomu 70. a 80. let Flickova aféra či později skandál 

s černými konty CDU), přesto státní financování výrazně snížilo závislost stran na 

podnikatelských (a jiných) darech, které dnes hrají ve stranických rozpočtech jen 

marginální roli. Tento trend lze hodnotit jako pozitivní.215  

Dále – část státních příspěvků, které směřují do sféry politických stran, je určena 

na politické vzdělávání. Působení v oblasti politického vzdělávání stranám předepisuje 

zákon, a tudíž i státní příspěvky na tuto činnost jsou ospravedlnitelné (o pozitivní roli 

nadací blízkých politickým stranám více viz. kapitola o politickém vzdělávání v SRN). 

A konečně – jednou z nejvážnějších námitek proti státním příspěvkům pro 

politické strany bylo tvrzení, že příspěvky za hlasy získané ve volbách pomáhají pouze 

                                                 
215 Snížení závislosti na podnikatelských darech patří mezi obecně uznávané argumenty příznivců 
státního financování politických stran. Outlý zmiňuje další důvody, proč stranám náleží peníze ze státních 
rozpočtů: státní finance zajistí svobodnou a férovou soutěž politických stran, umožní novým stranám 
soutěžit s těmi již etablovanými a zabezpečí funkce stran v období mezi volbami (tedy zejména funkci 
reprezentace zájmů). Outlý kromě toho připomíná, že financování stran musí vycházet z principů 
veřejnosti (otevřené a volně přístupné účetnictví stran), kontroly (možnost ověřit údaje, které strany o 
svých financích poskytují) a vynutitelnosti (možnost sankcionovat strany za porušení pravidel 
financování) [Outlý, J. (2003). s. 46-47.]. 
 Německo tyto tři principy plní, zejména v principu vynutitelnosti udělalo výrazný krok dopředu. 
SRN se sice nevyhnula zmiňovaným finančním skandálům, ale po každém podobném excesu následovalo 
zpřísnění příslušných sankcí (viz kapitola Financování politických stran v SRN). Také fakt, že většina 
zemí západní Evropy systém státního financování stran přejala poté, co ho jako první zavedla právě SRN, 
dává německému modelu zapravdu.  
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etablovaným stranám a naopak brání tomu, aby do stranického systému vstoupili noví 

hráči. Je zřejmé, že to není pravda, jak dokazuje případ Zelených. Ti v roce 1983 

narušili dosavadní „kartel stran“ v SRN a zahájili postupnou změnu stranického 

systému, následováni v 90. letech PDS, resp. současnou stranou Die Linke. Ani tato 

kritika státního financování tedy nezískala potvrzení v praxi a státní příspěvky lze 

označit za legitimní stimul pro činnost politických stran (ovšem při důsledném 

uplatňování kontrolních opatření – jaká v SRN existují). První hypotézu práce můžeme 

tedy potvrdit.  

Problematičtěji se jeví hypotéza druhá. Jsou strany i dnes nezbytnými elementy, 

které pozitivně působí na demokracii v rámci SRN? Na jedné straně lze říci jistě jsou, 

protože jim ze zákona náleží takové úkoly, které demokracii explicitně i implicitně 

podporují. Ovšem tyto úkoly jsou strany schopné plnit pouze pokud samy disponují 

některými nezbytnými prostředky – zejména dostatečnou členskou základnou. Přestože 

moderní typ stran (více viz poslední kapitola o kartelizaci stran), orientovaný na 

komunikaci s veřejností a na mediální výstupy, dokáže jednorázově (při volbách) 

oslovit široké publikum, nemůže rezignovat na minimální počet svých stabilních 

příznivců, řekněme rovnou členů. Strana, která nemá dostatečnou členskou základnu, 

ale aspiruje na úspěch u mnohem většího segmentu společnosti, než sama představuje, 

je pouhou skořápkou. Zdánlivě sice dokáže přilákat potřebné množství lidí, ale nemá 

potenciál s nimi dále pracovat, aplikovat na ně onu demokratickou šablonu, kterou 

předepisuje zákon – podpora angažovanosti občanů v politice, informování občanů o 

politice, výchova k přebírání politické zodpovědnosti…  

Přitom právě dostatek „stabilního sociálního materiálu“ v rukou politických 

stran je základním předpokladem pro to, aby strany splnily ústavní zadání a byly 

skutečnou zárukou trvalé a životaschopné demokracie. Současně je evidentní (viz 

kapitola o krizi stran), že strany v SRN (platí to obecně, ale zejména pro obě 

Volksparteien CDU a SPD) členy rychle ztrácejí, a nelze čekat, že se tento trend obrátí. 

Otázkou je, kdy strany překročí onen nevratný bod, ztratí potenciál věrohodně 

artikulovat a agregovat zájmy voličů, a stanou se pouze aparáty orientovanými na 

udržení vlivných pozic a úřadů. Že tento scénář není nadsazený, dokládá jistá 

ideologická vyprázdněnost, kterou obě Volksparteien v SRN vykazují, a jejich 

dlouhodobý souboj o středové voliče, ve kterých obě vidí svou vlastní záchranu.  

Jako jedno z východisek se nabízí určitá re-ideologizace stran, návrat 

k tradičním myšlenkám a ideologickým receptům na řešení ekonomických a dalších 
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problémů. Pokud budou voliči znovu postaveni před výběr „ze dvou odlišných světů“ 

(viz kapitola Reflexe problematiky politických stran v německých médiích) jako v 70. 

letech, dá se očekávat jejich zvýšený zájem o politiku (a tím i zmírnění dalšího 

problému moderní demokracie – dramatického poklesu volební účasti). 

Návrat k tradiční ideologii by znamenal, že by obě Volksparteien do značné 

míry vyklidily oblast politického středu, kde by se otevřel prostor pro jiné strany. Potud 

tedy nelze očekávat, že by takový krok SPD nebo CDU udělaly dobrovolně. Spolu 

s nárůstem preferencí menších „středových“ stran (považujme za ně pro tuto chvíli 

například FDP nebo Zelené)  by logicky klesaly preference obou Volksparteien. Ovšem 

zároveň by se otevíraly nové, dosud nevyzkoušené a nevyužité možnosti vládních 

koalic, zejména tzv. „semaforová“ koalice (SPD, FDP a Zelení) či koalice „Jamajka“ 

(CDU, FDP a Zelení).  

Obě tyto koaliční varianty připadaly matematicky v úvahu už po parlamentních 

volbách v roce 2005. To, že nakonec zvítězila varianta velké koalice, vedlo pouze 

k dalšímu programovému rozvolnění obou Volksparteien a k dalšímu zhoršení image 

politiky v očích německé veřejnosti. Domnívám se, že alternativní koaliční varianty by 

mohly tento negativní trend pomoci obrátit. Aktuální situace (duben 2009), náskok 

v preferencích CDU před SPD a zejména nebývale vysoké preference FDP, ukazují na 

variantu „Jamajka“. Pokud k ní nakonec CDU (coby předpokládaný vítěz 

parlamentních voleb na podzim 2009) skutečně přistoupí, bude to čistě 

z matematických důvodů, a ne ze zájmu o zlepšení image politických stran. Přesto, 

pokud dojde k této koalici (první koalici tří samostatných stran v SRN od roku 1956), 

pokládal bych to za potvrzení své druhé hypotézy – politické strany jsou i dnes zárukou 

demokracie v SRN a sehrávají v rámci německé společnosti pozitivní roli.216 

                                                 
216 Sondážní rozhovory o možném sestavení koalice „Jamajka“ se uskutečnily už po volbách do 
Spolkového sněmu v září 2005. Tehdy ale ztroskotaly zejména na odlišných stanoviscích Zelených. 
Zatímco CDU/CSU a FDP už měly vzájemnou spolupráci historicky vyzkoušenou a shodovaly se v řadě 
programových bodů, Zelení měli jinou představu zejména o sociální politice (na rozdíl od CDU a FDP 
prosazovali větší ochranu zaměstnanců a vyšší zdanění). V zahraniční politice se lišila stanoviska všech 
tří stran zejména v otázce vstupu Turecka do Evropské unie. Zatímco CDU prosazovala pro Ankaru 
status privilegovaného partnerství namísto plného členství, FDP podporovala přístupová jednání 
s otevřeným koncem a Zelení byli pro vstup Turecka do EU. Důležitá byla i neshoda v otázce jaderné 
energie. CDU a FDP prosazovaly prodloužení životnosti stávajících jaderných elektráren, zatímco Zelení 
trvali na definitivním opuštění jaderné energie (http://www.tagesschau.de/2005/bundestagswahl/parteien-
programme/meldung160482.html). 
 Také případnému vzniku „Jamajky“ po volbách na podzim 2009 stojí v cestě několik překážek. 
Zaprvé Zelení setrvávají na svých zmíněných programových pozicích. Za druhé, vnitrostranické 
průzkumy ukázaly, že většina voličů strany Zelených si variantu „Jamajka“ nepřeje, a naopak preferuje 
„semaforovou“ koalici s SPD a FDP.  
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Koalice CDU/CSU, FDP a Zelených by se mohla stát alternativou k současné 

velké koalici a mohla by zvýšit důvěru německé veřejnosti k politickým institucím. 

Spolu s nutnými reformami samotných stran, které jsem popsal v poslední kapitole, by 

nové složení koalic ve spolkové vládě mohlo pro politické strany znamenat pozitivní 

stimul, který vzhledem ke svým současným problémům nepochybně potřebují. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY 

Political parties in Germany are rapidly loosing their ability of social integration. 

Integrating of different social groups was the parties’ main tribute to democracy in the 

early years of Federal Republic of Germany. Today, parties are facing a drain of 

members, the image of parties in the eyes of public falls. There are two types of advice 

towards the parties. Firstly, they need to reform themselves in terms of leaving part of 

the public space and letting other social movements to get engaged in politics. 

Secondly, parties must change the way of governing. Current coalition of two big 

parties CDU/CSU and SPD is not helping to repair the parties’ image. There are another 

coalitions to be proved – especially Christian-liberal-green coalition or the so called 

“stoplight” coalition of social democrats, liberals and greens.  

 

Statistické údaje o diplomové práci:  

počet slov 21 496, počet znaků 130 989, počet znaků s mezerami 152 571. 

 

                                                                                                                                               
(http://www.faz.net/s/Rub594835B672714A1DB1A121534F010EE1/Doc~E3B84932C4D104424AD0E
AA4F730163C7~ATpl~Ecommon~Scontent.html). Z hlediska dlouhodobých volebních preferencí, tedy 
přibližně sedmi- až osmiprocentního náskoku CDU/CSU před SPD (stav z dubna 2009) se ale z obou 
variant jeví životaschopněji „Jamajka“.  
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Tabulka č. 1. Závislost stran na soukromých finančních darech. V prvním sloupci 

celkový objem obdržených darů. Ve druhém sloupci podíl darů na rozpočtu příslušné 

strany (pramen Decker, F; Neu, V.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 2. Závislost stran na státních příspěvcích. V prvním sloupci celkový objem 

státních příspěvků. Ve druhém sloupci podíl státních příspěvků na celkovém rozpočtu 

strany (pramen Decker, F; Neu, V.). 
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Tabulka č. 3. Počet stran, mezi které se rozdělují státní příspěvky.  

(pramen Decker, F; Neu, V.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 1. Spokojenost s fungováním demokracie v SRN. Srovnání starých a nových 

spolkových zemí (pramen: Eurobarometr). 
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Graf č. 2.  Vztahy mezi státní, intermediární a společenskou oblastí  

(pramen: Mintzel, A.; Oberreutter, H.). 


