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Úvod 

Výběr tématu 

Na úvod bych chtěl podotknout, že hlavním motivem pro výběr tohoto tématu mé 

diplomové práce byl můj dlouhodobý zájem o politologická témata, z nichž právě 

téma vývoje stranického systému mi bylo nejbližší. Zde mě nejvíce zaujalo období 

po roce 1989 v ČR, zejména proto, že vznikaly zcela nové politické projekty, které 

nenavazovaly na období předešlé, v tomto smyslu zejména na období první republi-

ky. U „pravicových stran", které se v devadesátých letech konstituovaly, je tato 

„nezávislost" dosti zřejmá a je logicky způsobena i tím, že „pravicové strany" (teď 

nemám na mysli strany „extrémně pravicové") neměly v období první republiky 

větší vliv a k tomu byla jejich „pravicovost", z hlediska dnešního chápání smyslu 

toho slova, někdy dosti diskutabilní, viz např. agrárníci. 

Pravicové strany vznikající v devadesátých letech u nás tak svůj program - nebo 

snad můžeme říci svou podobu - odvozovaly od jiných pravicových subjektů v 

rámci západoevropských demokracií. 

Jaké to byly strany? Jak se ta která strana u nás připodobnila ke svému protějšku 

v okolních zemích? Jaký to mělo vliv na artikulaci jejího politického programu a 

jak se to následně projevovalo v konkrétních politických krocích? To všechno jsou 

otázky, které je nutno pro pochopení vývoje pravicových politických stran u nás 

zodpovědět. A protože není možné provést detailní analýzu vlivů ze všech stran, 

rozhodl jsem se, že budu sledovat vývoj pravicových politických stran v sousední 

Spolkové republice Německo a učiním srovnání obou zemí i s vysvětlením, co 

vlastně za zjištěnými rozdíly stojí. 

Proč zrovna SRN? Není sporu o tom, že Spolková republika Německo je naším 

největším a i nej významnějším sousedem, ke kterému máme řadu vazeb. Také nelze 

pomíjet její význam v rámci Evropské unie. To vše tak staví SRN, respektive vývoj 

pravicových politických stran zde, do zvláštního světla, a má pro naše srovnání spe-

cifický význam. 

Ve své práci budu hledat odpovědi na následující otázky: Jaké významné pravicové 

strany v SRN působí? Jaký je jejich program, z jakých ideových kořenů vycházejí? 
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Jaké jsou jejich vzájemné vztahy? A samozřejmě také: Jaký je jejich vztah 

к českým pravicovým stranám? 

Didaktické využití 

Zdálo by se mi nešťastné, kdybych zůstal dlužen odpověď na ještě jednu otázku, 

která se při pohledu na moji aprobaci sama nabízí. Jaké je vlastně využití mé di-

plomové práce pro učitele občanské výchovy? Při takto postavené otázce je nejprve 

nutno odlišit, zdaje myšlen učitel základní nebo střední školy. Domnívám se, že při 

střízlivém zhodnocení tématu dojdeme к závěru, že je vhodné spíše pro učitele ško-

ly střední, a to zejména gymnázií, kde jsou zdůrazněny humanitní předměty. Zde by 

mohlo napomoci zejména při výuce některých politologických témat. Na základní 

škole se v osnovách občanské výchovy samozřejmě také některá takováto témata 

objevují, pochopitelně v redukované podobě. Přínos mé práce pro učitele základní 

školy by mohl být zejména v určité „inspiraci", mohla by mu ze zajímavého úhlu 

ukázat problematiku politické soutěže, a tím nepřímo zpestřit jeho vyučovací hodi-

ny apod. 

Zdaleka větší uplatnění by však mohla mít na gymnáziích, jak jsem již předeslal. 

Zde se totiž otevírá mnohem větší prostor, jednak díky šíři osnov, jednak i díky stu-

dentům samým. Ti jsou schopni uplatňovat mnohem „erudovanější" reflexi politic-

kých dějů i vzhledem k tomu, že sami začínají vstupovat do politického života 

(mám na mysli zejména studenty vyšších ročníků, kteří již mají často volební prá-

vo), a tak pro ně mají kapitoly z oblasti politologie nezastupitelný význam. 

A když si ještě dovolím svoji krátkou úvahu dovést do konce, tvrdím, že jedním ze 

základních problémů dnešní doby je někdy poněkud nešťastně postavený vztah ob-

čan - politika. Tento vztah je pak velmi často předurčen chybnou anebo zkreslenou 

reflexí politických událostí, respektive politické reality. A místem, kde by mělo 

docházet к žádoucím změnám ve smyslu formování postojů a získávání nových 

poznatků je samozřejmě škola. Zde by měl být učitel pro dosažení výše uvedených 

výchovných cílů vybaven co nejpestřejším přehledem této problematiky. Mým přá-

ním tedy je, aby se má práce mohla na tomto „vybavení" spolupodílet, zejména 

proto, že téma, které jsem si vybral - politické strany, respektive jejich vývoj - patří 

к hlavním pilířům této oblasti. 
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Chtěl bych také dodat, že má diplomová práce bude obsahovat řadu dílčích po-

znatků, které je možno využívat samostatně (např. historie jednotlivých stran, jejich 

osobnosti apod.) a případný zájemce - v tomto smyslu tedy myslím zejména učitele 

střední školy - si může vybírat to, co se mu v daný čas hodí pro výuku, a nemusí tak 

brát ohledy na celkový kontext mého tématu a jeho pojetí. 

Postup a cíle 

Na tomto místě by bylo vhodné říci také něco málo o tom, jak hodlám při dosaho-

vání cílů své diplomové práce postupovat. Aby nedošlo к nedorozumění hned od 

samého počátku, chtěl bych upozornit, že se má práce nebude zabývat vývojem 

politických stran, které se dnes označují pojmem „radikálně" nebo „extrémně" pra-

vicové. Důvody jsou pro to zejména dva. Tím prvním je má obava, že bych se začal 

při zpracovávání takto pojatého problému neúnosně „rozprostraňovat". Druhým 

důvodem, který mě od takovéhoto pojetí odrazuje, je má nejistota týkající se toho, 

nakolik je dnes velmi popularizované členění stran na „extremistický levicové" -

„demokraticky levicové" kontra „demokraticky pravicové" - „extremistický pravi-

cové", vlastně správné. Domnívám se, že by stálo za to, učinit mnohem hlubší ana-

lýzu kořenů jednotlivých „socialismů" a jejich ideového příspěvku к programům 

dnešních extremistických stran. Složitost tohoto problému by zasloužila samostatné 

zpracování, např. jako téma diplomové práce, a já se tomu proto vědomě vyhnu. 

Mnou sledovaný vývoj pravicových politických stran se tedy bude opírat o pojetí 

pravice v tom nej základnějším a nejméně kontroverzním smyslu toho slova, jako 

„demokratické pravice", která se od „demokratické levice" liší na základě ekono-

mických a sociálně-politických teorií. 

Nejprve vymezím pojem „politická strana". Pak se zaměřím na výčet úkolů a funkcí 

politických stran a také na jejich klasifikaci - a pokusím se ukázat, jak široká je 

vlastně tato otázka, která se dnes často zjednodušuje na pouhé členění na levici a 

pravici. Na následujících stránkách se budu zabývat pravicovými stranami obecně, 

jejich ideovými kořeny a jejich podobou dnes. Tímto postupem se přenesu 

к jednomu z pilířů své práce, a tím bude detailní analýza vývoje pravicových poli-

tických stran v ČR po roce 1989. Stejně tak postihnu i vývoj pravicových politic-

kých stran v SRN, ovšem s tím rozdílem, že nebudu omezen hranicí roku 1989 a 
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budu více „dynamický" na časové ose. Zastřešením a v podstatě i vyvrcholením mé 

práce bude kapitola zabývající se srovnáním pravicových politických stran v ČR a 

SRN, na základě níž si dovolím vynést řadu hodnotících soudů. V závěru pak uči-

ním shrnutí a pokusím se dát odpověď na otázku, nakolik se mi podařilo splnit vy-

tčené cíle. 

Při své práci budu využívat kromě odborné literatury, jednak česky, jednak němec-

ky psané, také řady stranických a jiných materiálů, jakož i různých výroků a prohlá-

šení politiků, které mi umožní uchopit otázku v co nejplnější možné míře. Je jasné, 

že subjekt ve smyslu mé osoby bude z práce jasně vystupovat a mé interpretace 

budou logicky obsahovat mé názory na daný problém. Není na tom přísně vzato 

vlastně ani nic pozoruhodného, téma mé diplomové práce není tématem „exaktně 

objektivním". Pokusím se však postupovat co nejkorektněji tak, abych se nedopouš-

těl účelových zjednodušení, či dokonce záměrných dezinterpretací. 

Stručně řečeno, cílem této práce je: 

1. Provést analýzu vývoje pravicových politických stran v ČR po roce 1989. 

2. Provést analýzu vývoje politických stran v SRN, zejména s důrazem na devade-

sátá léta. 

3.Využít právě tohoto úhlu pohledu ke vzájemné komparaci pravicových stran obou 

těchto zemí, к charakterizování jejich vzájemných vztahů, styčných ploch i rozdílů 
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1. Teorie politických stran 

1.1 Vymezení pojmu politická strana 

Nezbytným krokem při popisu vývoje politických stran je definování pojmu „poli-

tická strana". Přestože se při vyslovení tohoto pojmu snad nenajde nikdo, kdo by si 

něco nepředstavil, je zajímavé, že v tuto chvíli narážíme na problém, který ani sou-

časná politologická teorie uspokojivě a definitivně nevyřešila. 

Jak je to možné? Je samozřejmě jasné, že definice tohoto pojmu existují a je jich 

dokonce velmi mnoho, v tom tedy problém není. Ani jedna z nich však definitivně 

nezastřešuje všechny ostatní, ani jedna z nich není taková, aby vyhovovala všem 

úhlům pohledu. 

Je zřejmě pravdou, že důvodem tohoto stavu je historická podmíněnost tohoto 

pojmu. Každá doba znamenala zcela odlišnou sociální, ekonomickou a kulturní rea-

litu, takže pokus o definování toho, čím vlastně politická strana je, vždy na tuto 

dobovou podmíněnost naráží a je jí ve své podstatě omezen. 

Hned na začátku je dobré si položit otázku: Kde se tady vlastně politické strany 

vzaly? 

Pak je ovšem třeba si ujasnit, o jakých stranách to vlastně chceme mluvit. Strany 

moderního typu se objevují až od poloviny 19. století, a jak si všiml již Max Weber, 

jejich konstituování bylo umožněno zaváděním všeobecného volebního práva.1 

V dobách dřívějších pojem „politická strana" označoval spíše intelektuální kluby či 

spolky spjaté podobným názorem či společným původem jejich „členů". Toto pojetí 

poměrně přesně ilustruje definice Benjamina Konstanta (1816), který se domníval, 

že se jedná o: „sdružení lidí, kteří vyznávají stejné učení" (Konstant, in Novák, 

1997, s. 21). Edmund Burkeji o něco dříve (1770) charakterizoval jako „seskupení 

lidí, kteří se spojují, aby společnými silami prosazovali národní zájem, a to na zá-

1 Tento přístup ke vzniku moderních stran, který dává do souvislosti původ stran se vzrůstajícím 
vlivem parlamentu a všeobecného volebního práva, označujeme jako institucionalistický a jeho 
hlavním představitelem je Maurice Duverger.. 
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kládě nějakého konkrétního principu, na němž se všichni shodují". (Burke, in Ří-

chová, 2002, s. 88) 

Problémem tohoto pojetí je jeho dnes už těžko akceptovatelná představa prosazová-

ní „obecného dobra", jako jedné z funkcí politických stran. 

Z novějších pokusů o vymezení tohoto pojmu bych upozornil na Josepha A. 

Schumpetera (1942), který naopak na tento problém nahlíží z opačného konce, když 

tvrdí, že politická strana je skupina lidí, kteří se sjednocují s cílem získat politickou 

moc. (Říchová 2002) 

Takto nahlíženo, vznikají dva definiční okruhy, kde jeden akcentuje „obecné dobro" 

a druhý „politickou moc". Dodávám, že v současné politologické teorii lze vysledo-

vat snahu tyto krajnosti překonat a nalézt východisko ve „zlaté střední cestě", která 

připouští, že jsou u dnešních politických stran zastoupeny oba tyto momenty. 

Jako velmi inspirativní mi připadá dnes již klasická definice Maxe Webera z roku 

1919, podle níž jsou politické strany dobrovolně vzniklými sdruženími osob se spo-

lečnými zájmy. Prioritou těchto sdružení je získat politickou moc, s cílem prosadit 

„věcné cíle" či osobní výhody nebo obojí zároveň. (Říchová 2002) Podle dalšího 

vymezení, také z pera Maxe Webera (1947), termín strana označuje: „sociální vzta-

hy asociativního typu s příslušností založenou na dobrovolném náboru. Jeho před-

mětem je zajistit moc svým vůdcům uvnitř organizované skupiny к uskutečnění 

ideálu nebo к získání materiálních výhod pro své pracovníky." (Weber, in Novák, 

1997, s. 23) 

Roger Scruton předpokládá, že v podmínkách pluralitní demokracie je strana „dob-

rovolné sdružení jednotlivců spojených společnými politickými cíli, z nichž někteří 

jí slibují svou podporu, jiní kandidují ve volbách, a je-li strana úspěšná, někteří pře-

bírají vládní funkce." (Scruton, 1990, s. 150) 

Tzv. minimální definici politické strany nabídl Giovanni Sartori v roce 1976. Ten 

stranu vnímal jako politickou skupinu, která se účastní voleb a je schopna těchto 

voleb využít к tomu, aby umístila své kandidáty do veřejných úřadů. (Říchová 

2002) 

Mnozí autoři svou definici opřeli o detailní zkoumání podoby současných politic-

kých stran a jejich znaků. Jejich vymezení pak odráželo právě tento postup, jako 
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např. definice Josepha La Palombara a Myrona Wernera z roku 1966. Ti si pomohli 

čtyřmi kritérii: 

1. Trvalá organizace, tj. organizace, která pravděpodobně přežije své současné vůd-

ce. 

2. Dobře zařízená a zjevně trvalá místní organizace, udržující pravidelné a rozmani-

té vztahy na celostátním měřítku 

3. Rozhodná vůle celostátních a místních vůdců organizace dosáhnout a vykonávat 

moc, ať už sami nebo s jinými, a nikoli pouze moc ovlivňovat. 

4. Snaha vyhledávat lidovou podporu ve volbách nebo jiným způsobem. (Palombar; 

Weiner, in Novák, 1997, s. 22) 

Při pohledu na tato kritéria si troufám tvrdit, že i tato definice má svá úskalí, a lze 

tedy i na ní demonstrovat to, co jsem řekl již na začátku, a totiž, že žádná z definic 

neobstojí absolutně a nikdy nebude vyhovovat všem úhlům pohledu. Co je ale na 

této definici důležité, je kritérium třetí. Jedním z velkých problémů politologie bylo 

totiž rozlišení jednotlivých subjektů v rámci politického boje. V tomto smyslu se 

ustálilo rozdělení na politické strany a nátlakové skupiny. 

Právě ono výše zmiňované třetí kritérium toto rozdělení činí, jelikož vlastně tvrdí, 

že politické strany chtějí dosáhnout a vykonávat moc, na rozdíl od jiných subjektů 

(nátlakových skupin), které chtějí moc pouze ovlivňovat. Podobně tento problém 

vidí Jean Meynaud (1965), který říká, že politická strana má za cíl dobýt moc a udr-

žet ji, kdežto nátlaková skupina se spokojuje s působením na politické předáky, aniž 

by chtěla zaujmout jejich místo. V předchozím textu již několikrát zmiňovaný Mau-

rice Duverger (1964) předpokládal, že se politické strany snaží dobýt moc a vyko-

návat ji, zatímco nátlakové skupiny působí na moc, ale zůstávají mimo ni. Nátlako-

vé skupiny se snaží ovlivnit lidi, kteří jsou u moci, nikoli však dostat k moci své 

vlastní lidi. Navíc je ještě další rozdíl v tom, že nátlakové skupiny existují ve všech 

politických režimech a ve všech dobách. (Novák 1997) 

Jak je tedy patrno, vymezení pojmu politická strana je problémem neuzavřeným, 

který za tuto svou neuzavřenost „vděčí" zejména historicky podmíněným změnám 

v chápání tohoto slova, a samozřejmě také komplikovanosti, která je způsobována 

možností akcentovat různá hlediska. 

1 0 



Mou ambicí v této kapitole nebylo podat vyčerpávající sondu do tohoto tématu. 

Chtěl jsem jen poukázat na různé přístupy, upozornit na to, o jak nelehký úkol se 

jedná, jestliže chceme na tuto otázku odpovědět. 

Pro účel této práce považuji za postačující definici pojmu politická strana, kterou 

uvádí Blanka Říchová ve svém Úvodu do současné politologie. Tam říká: 

„ Shrneme-li základní kritéria, s nimiž se v současné literatuře věnující se politickým 

stranám setkáváme, lze učinit následující přehled nej důležitějších charakteristik -

politické strany jsou: 

a) dobrovolné, trvalé, otevřené organizace, jejichž členové mají společné představy 

a zájmy, 

b) usilují o politickou moc, 

c) této moci se snaží dosáhnout prostřednictvím voleb. " (Říchová, 2002, s. 89) 

1.2 Úkoly а funkce politických stran 

Některá témata jsou svou povahou spíše neutrální, jiná naopak vzbuzují vášnivé 

polemiky a diskuse. Otázka funkcí a úkolů politických stran patří, zejména v našem 

polistopadovém vývoji, к druhému zmíněnému okruhu témat. Co bylo příčinou? 

Strany to skutečně neměly v Československu po roce 1989 vůbec jednoduché. 

Dlouhé období totality, které bylo plné „straníků", přispívalo к diskreditaci tohoto 

pojmu v očích široké veřejnosti. Stejně důležitou roli pak hrála i představa, že ideo-

logické spory jsou věcí minulosti a přispěly к řadě nešťastných událostí, nyní je 

nutno tento „omyl" překonat a celospolečensky se shodnout na základních „dobrech 

pro všechny". Klasickým příkladem této tendence bylo Občanské fórum (OF), jehož 

slavné heslo toto vnímání politické reality poměrně přesně ukazuje: „Strany jsou 

pro straníky, Občanské fórum je pro všechny." 

Po logickém rozpadu tohoto uskupení, jehož jediným stmelujícím prvkem byl odpor 

proti komunistickému režimu a snaha zavést demokratický řád, se do popředí dostal 

spor o tzv. politickou a nepolitickou politiku. К celému tomuto sporu se vyjadřovala 
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celá řada osobností z mnoha oborů a nutně se pak přidávala na tu či onu stranu. 

Hlavní spor se vedl zejména o to, zda mají být politické strany hlavním hráčem, 

skrze nějž voliči rozhodují a dávají jedné ze stran mandát vykonávat moc, nebo zda 

existují jakési jiné struktury - občanská společnost - které ve své podstatě řadu 

funkcí stran nahrazují. Při takto formulovaném postoji vystupovala do popředí i 

představa reálně existující „universální nezávislosti", která šla ruku v ruce s popírá-

ním nebo bagatelizováním ideologických střetů a rozporů: „ Tento článek není poli-

tologickou analýzou, ale odpovědí na otázku Literárních novin, komu dám jako vo-

lič svůj hlas v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu. Budu volit Ev-

ropské demokraty (...) Důvodem není ideologické souznění s formací, která se vidí 

jako středo-pravé uskupení. Nejsem ani pravicovým, ani levicovým voličem. Ideolo-

gické škatulkování mi připadá podezřelé... " (Pehe 2004) 

Hlavním propagátorem „nepolitické politiky" byl vedle prezidenta Václava Havla 

výše citovaný Jiří Pehe, a pak také Petr Pithart, který teoreticky rozpracovával své 

pojetí občanské společnosti např. v publikaci Demokracie a ústavnost (Pithart 

2000). Hlavním oponentem těchto představ na naší politické scéně byl předseda 

Občanské demokratické strany Václav Klaus. К problému se vyjadřovali pochopi-

telně i mnozí další, jako např. Václav Bělohradský ve své práci Kapitalismus a ob-

čanské ctnosti (1992). 

Domnívám se, že sám spor o „nepolitickou politiku" byl sporem ve své podstatě 

ideologickým, který odrážel všechna specifika naší politické scény. Zdá se mi, že 

nejpregnantněji se s tímto fenoménem vyrovnal právě Václav Bělohradský: „Politi-

ka je nepolitická, když v ní získávají převahu nadpolitické instance jako kultura, 

náboženství, Jýzické přežití národa. To je přirozené jen v době krize. Pak ale musí 

přijít okamžik normální politiky, která není ničím jiným než racionálním prosazová-

ním relativně rozumných zájmů voličů. Nepolitická politika směšuje spor mezi vlá-

dou a opozicí se sporem o režim, a tím destabilizuje politický systém. " (Bělohradský 

1992, s. 58) 

Podobně se к celému problému vyjadřuje i Miroslav Novák, náš přední odborník na 

systémy politických stran: „Politické režimy moderních průmyslových společností 

jsou pak úzce spjaty s politickými stranami a systémy stran.(.. .)Přes všechny kritiky 
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a averze, jichž jsou terčem, politické strany nesporně tvoří nezbytnou a nenahradi-

telnou součást liberálnědemokratických režimů." (Novák, 1997, s. 14 a 21) 

Když jsem tedy s použitím výroků některých osobností „obhájil" nezastupitelnost 

politických stran, zbývá mi, abych se vyjádřil к jejich konkrétním funkcím a úko-

lům. Je jasné, že je možno v tomto smyslu uplatnit různé pohledy a hlediska, každý 

autor proto poskytuje jiné členění. Ve své podstatě i zde vlastně narážíme na otáz-

ku, co vlastně politická strana je, jenom se na ni zde odpovídá skrze výčet jejích 

úkolů a funkcí. V tomto smyslu je zajímavý funkcionalistický přístup к původu 

stran, jehož vyznavačem je i Miroslav Novák. Tento funkcionalistický přístup „se 

snaží vysvětlit původ politických stran funkcemi, které zastávají, rolemi, které hra-

jí. " (Novák 1997, s. 41) 

Na základě tohoto funkcionálního vymezení došel např. francouzský politolog Ge-

orges Lavau к názoru, že některé strany mají tzv. „tribunskou funkci". Podle tohoto 

autora jde o takové strany, které vedou politický boj za ty skupiny obyvatel, které se 

domnívají, že jsou vyřazeny z možnosti ovlivňovat politický systém, respektive že 

chápou svou pozici v daném systému za „méněcennou". Z tohoto hlediska pak 

mnohé ze stran, které se profilují negativně proti stávajícímu systému a jeho hodno-

tám, tuto tribunskou funkci naplňují. To pak často vede к situaci, kdy přestávají být 

revoluční a místo toho se spokoj ují s tím, že systém narušují nebo blokují. Předpo-

kladem tohoto jejich konání je jednak to, že systém nedokáže tyto strany vyřadit, 

jednak to, že mají dostatečný vliv ve skupinách, které zastupují, jinak řečeno, že 

jsou tyto skupiny ochotny se těmto stranám podřídit a poslechnout je. Tato tribun-

ská funkce samozřejmě umožňuje politickým stranám získat hlasy nespokojených, a 

zvýšit si tak faktický politický vliv. Pak se ale samozřejmě naskýtá otázka, nakolik 

je tribunská funkce pro politický systém jako takový vlastně pozitivní. 

Georges Lavau to nevidí jednoznačně. Tvrdí, že zde lze vysledovat jak pozitivní 

tak i negativní dopad. Negativní dopad je jednoznačně v tom, že naplňování tribun-

ské funkce s sebou nese celou řadu rizik - politické strany mohou vyvolávat a živit 

řadu konfliktů, nespokojeností atd., a tím destabilizovat celý systém. Pozitivní do-

pad může být zejména v tom, že dochází к integraci různých skupin а к zmírnění 

nebo opuštění radikálně revolučních pozic. 
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Z hlediska posuzování funkcí stran je potřeba si také uvědomit, jak diametrálně 

odlišné je posuzovat funkce v demokratickém a totalitním systému. 

Na tuto skutečnost upozornil David E. Apter, který předpokládal, že v totalitním 

systému jsou pro politickou stranu určující dvě základní funkce: strana utváří sku-

pinovou solidaritu a zajišťuje „vedoucí" úlohu. 

V demokratickém zřízení pak funkcionalisté vidí zejména tyto funkce: 

„ 1. rekrutování, výběr a střídání řídících pracovníků, 

2. strukturování veřejného mínění, vytváření politických programů, čímž se strany 

stávají podle Aptera zprostředkující proměnnou mezi veřejným míněním a politic-

kou mocí, 

3. integraci sociálních skupin, slaďování neboli harmonizování, seskupování neboli 

agregování rozmanitých zájmů, 

4. kontrolu, koordinaci a stabilizaci vládních orgánů. " (Novák 1997, s. 42) 

Další, ještě mnohem podrobnější výčet funkcí politických stran, uvádějí Ladislav 

Křížkovský a Karolina Adamová, ve své knize Politologie - stručný přehled: 

» 1- Strany jsou mechanismy, které připravují, poskytují státu vládnoucí elitu, to 

znamená lidi, kteří zaujímají v orgánech státní moci a správy klíčové pozice a mají 

proto velký vliv na společensky závazná rozhodnutí. 

2. Strany jsou instituce, které vytvářejí, šíří a prosazují politické ideologie a pro-

gramy. Mají největší praktickou znalost politické situace ve společnosti, a proto 

mohou předkládat návrhy na účinné řešení politických problémů. 

Strany působí jako mechanismy vytváření veřejného mínění, to znamená spole-

čensky rozšířených názorů na otázky, jimiž se veřejnost zabývá. 

4. Strany představují články, které spojují stát se společností. Vysvětlují širokým 

vrstvám občanů stanoviska a záměry vládnoucí elity a přispívají к racionalizaci 

vládních opatření. V demokratické společnosti působí obvykle i politické strany 

opoziční, plnící disfunkční úlohu vůči politice vládnoucí elity. I tyto strany však mají 

v rámci demokratického politického systému významnou úlohu - signalizují vlád-

noucí elitě nutnost korigovat příliš 
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nepopulární opatření a upravit obsah a způsob provádění státní politiky tak, aby 

dosáhla potřebného společenského uznání a vedla к dosažení cílů. 

5. Strany jsou mechanismy společenské integrace ve všech oblastech politického 

života. Rozdrobené individuální, skupinové a lokální zájmy soustřeďují do širších 

zájmových komplexů stranické politiky, ideologicky je zdůvodňují a převádějí do 

roviny mocenských struktur celospolečenského řízení. " (Křížkovský; Adamová 

1991, s. 52) 

1.3 Klasifikace politických stran 

Nelze věnovat prostor vymezení pojmu politická strana, sledovat její funkce a úkoly 

a nedotknout se přitom alespoň rámcově klasifikace či typologie politických stran 

jako takových. Pro hlavní osu mé práce - analýzu vývoje pravicových politických 

stran v ČR a SRN - má navíc tato kapitola z pochopitelných důvodů zvláštní důleži-

tost. 

Sledování rozdílů mezi politickými stranami a jejich následné členění na základě 

právě těchto rozdílů je v politologické teorii velmi živým problémem. Konečně i 

zde se velmi silně projevuje historický vývoj, který znamená, že vznikají stále nové 

a nové typy stran, jejichž vznik a nástup je vždy umožněn změnami společenské 

reality. 

Tak např. Maurice Duverger viděl jako hlavní hybnou sílu vzniku stran nového typu 

zavedení všeobecného volebního práva. Jak upozorňuje Blanka Říchová (2002), 

není tento Duvergerův názor dnešní politologickou teorií již tak nekriticky přijímán 

a je poukazováno zejména na to, že některé strany (např. sociálně demokratické), 

procházely řadou zásadních proměn ještě před tím, než bylo všeobecné volební prá-

vo zaváděno. 

Maurice Duverger je obecně považován za jednoho z největších odborníků právě 

na oblast typologie politických stran. Byl to právě on, kdo přišel s členěním, od té 

doby velmi používaným, na „strany mas" (masové strany) a „strany kádrů" (kádro-

vé strany). 
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To, co je ale pro rozlišení obou těchto stran určující, není překvapivě jen počet je-

jich členů, nýbrž jejich organizační struktura. 

U „stran mas" jde totiž zejména o to, získat do svých řad co nejvíce členů, přičemž 

zde hrají roli dva zásadní aspekty. Jedním z nich je politický aspekt - snaha působit 

na dělnickou třídu tak, aby ona sama byla schopna ze svých řad poskytnout dostatek 

schopných lidí, kteří by v budoucnu převzali vládu a správu státu, druhým je pak 

finanční aspekt - ten se týká skutečně toho, že tento typ stran v dřívějších dobách 

(dnes je situace samozřejmě poněkud jiná) měl velmi malou finanční základnu. Ta 

byla zajišťována zejména členskými příspěvky, jejichž objem byl pak zcela logicky 

odvislý od počtu členů. 

Další specifický znak „stran mas" je podle Duvergera jejich centralizovaná podoba, 

která se opírá o jednotlivé „sekce" (odbočky). 

Naproti tomu „strany kádrů" mají podobu decentralizovanou, která se opírá o „vý-

bory" (pojem výbor, sekce, buňka aj. zavedl do politologického pojmosloví právě 

Maurice Duverger). 

Tento typ stran se zaměřuje zejména na důležité osobnosti, které stranu reprezentují 

navenek. Jak uvádí Miroslav Novák: „zajímají je především osobnosti trojího dru-

hu: v prvé řadě vlivné osobnosti, jejichž jméno, prestiž nebo charisma získají kandi-

dátu hlasy, dále pak specialisté schopní organizovat volební kampaň a konečně 

mecenáši. Nerozhoduje tu tedy množství, kvantita, ale kvalita. Co strany mas získají 

množstvím, toho dosáhnou strany kádrů selekcí, výběrem. " (Novák 1997, s. 31) 

Miroslav Novák dodává, že jako příklad strany kádrů v ČR je možno uvést Občan-

skou demokratickou alianci (ODA).2 

Velmi opatrně lze podle Miroslava Nováka uplatňovat při této typologii i členění na 

levici a pravici. Pak by šlo tedy o to, že „strany mas" bychom mohli označit za levi-

cové, naproti tomu „strany kádrů" za pravicové, respektive by šlo dělítko takto: 

proletářské versus buržoázni strany. 

S další typologií, která se ovšem s tou Duvergerovou překrývá, přišel Sigmund Ne-

umann v roce 1956. Ten zavedl dva nové pojmy: strany „individuální reprezentace" 

2 Ta měla v roce 1996 2900 členů, což bylo nejvíce v její historii. (Vodička, Cabada 2003) 
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a strany „sociální integrace". V tomto pojetí pak vlastně strany „individuální repre-

zentace" odpovídají „stranám kádrů", strany „sociální integrace" „stranám mas". 

Další autoři si všímali zejména změn, které nastaly v Evropě po druhé světové vál-

ce, a pokoušeli se typologii stran zpřesnit zaváděním nových pojmů. Jedním 

z průvodních znaků těchto reflektovaných změn byl totiž jakýsi odklon od „ideolo-

gičnosti" a snaha oslovit co největší procento voličů skrze nově chápaný model 

strany. Ten byl typický příklonem к „universálnosti", snahou překonat náboženské, 

etnické, sociální, kulturní a ideologické předurčení voličů a nabídnout jim takový 

program, ke kterému naleznou pozitivní vztah, který pak následně umocní ve vol-

bách. 

Otto Kirchheimer zavedl proto nový pojem „strana pro všechny", „všelidová stra-

na" (v angličtině Catch-all Party, v němčině Volkspartei). Význam takovéto strany 

spatřoval zejména v tom, že zmírňuje konflikty a integruje občany. „Strany mas" a 

„strany kádrové" v tomto úkolu podle něj selhaly, protože první sice integrovaly, 

ale proti systému, a druhé neintegrovaly ve své podstatě vůbec. Existence „stran 

mas" byla podle Kirchheimera umožněna třídními a náboženskými konflikty, které 

jí dávaly smysl. V poválečné době došlo к citelnému obroušení těchto konfliktů, a 

proto se z těchto „stran mas" neboli „stran sociální integrace" logicky vytvářejí ony 

všelidové strany. Za ukázkový příklad takovéto strany Kirchheimer považoval gaul-

listický Svaz za novou republiku (Union pour la nouvelle république - UNR). 

Toto Kirchheimerovo pojetí má však své odpůrce a kritiky. Ti poukazují zejména 

na to, že trend к „universalitě" stran není vůbec jednoznačný, že vznikají nové, 

velmi úzce specializované strany, např. strany zelených apod. 

Další velmi diskutovaný problém je pojem kartelová strana, se kterým přišli Peter 

Mair a Richard Katz. Ti předpokládají, že v posledních desetiletích dochází ke stále 

většímu propojování politických stran se státem a ke stále těsnější spolupráci urči-

tých bloků stran. M. Klíma používá pojmu „strana kartelového typu". (Klíma 1996) 

Jedno z nej starších vymezení, které bylo podmíněno dobově, bylo vymezení na 

strany konzervativní a liberální. 

Podle Ladislava Křížkovského a Karoliny Adamové (1991) je možno takto pojatou 

klasifikaci provést následujícím způsobem: „Konzervativním stranám byl přisuzo-

ván 1. tradicionalismus a konzervatismus, 2. pesimismus (trvalá nedůvěra 
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v možnost podstatně lepšího uspořádání společnosti a státu), 3. apologetický postoj 

к státu jako cíli lidské společnosti. 4. obrana aristokratických výsad, stavovských 

práv a dalších pozůstatků minulosti. 

Liberálním stranám se přičítala 1. pokrokovost (projevující se kritickým hodnoce-

ním minulosti a vizí možnosti uskutečnit spravedlivější sociální poměry 

v budoucnosti), 2. optimismus (jako důsledek víry v pokrok), 3. individualismus a 

s ním spojený odpor proti státnímu intervencionalismu), 4. formální rovnostářství 

(egalitarismus). " (Křížkovský; Adamová, 1991, s. 53) 

Samozřejmě nelze vynechat asi vůbec nejvíce používané členění stran na strany 

levicové a pravicové, případně ještě na strany středu. I toto členění však podléhá 

změnám z hlediska času a chápání pojmu levice a pravice a proto není statické. Ví-

ce se však к tomuto problému vyjádřím v dalších kapitolách, a proto se teď spoko-

jím s pouhým zmíněním těchto pojmů. 

Jak tedy z mého krátkého přehledu vyplývá, problém typologie či klasifikace stran 

je problémem opět velmi složitým. Abych vše shrnul, zbývá dodat, že se v současné 

době typologizace stran zaměřuje zejména na dva zásadní aspekty. 

Ten první zohledňuje zejména vývojovou stránku celého problému (O. Kirchhei-

mer, R. Katz, P. Mair, M. Klíma) a v předchozím textu byl v hrubých rysech pre-

zentován, ten druhý pak ideologické zakotvení stran (K. von Beyme, P. Fiala). 

Pro naprostou úplnost ještě uvádím Brinkmannovu typologii z roku 1991, která se 

snaží problém uchopit v celé jeho šíři, a ukázat tak všechny možné způsoby klasifi-

kace politických stran, tedy klasifikaci stran z nejrůznějších hledisek: 

1. Strany podle cílů a charakteru svého vzniku 

• strany patronáíe: důraz se klade na uspokojování materiálních zájmů členů a aktivistů 

strany, programová hlediska jsou okrajová 

• strany třídní: reprezentace zájmů specifické sociální střídy 

• strany světonázorové: jednoznačná orientace strany na ideologickou či religiózní proble-

matiku 

• strany programové: důraz na jasně formulovanou politiku bez výraznější vazby na ideolo-

gii 

1 8 

I 



platformní (akční) strany: strany bez dlouhodobého programu, důraz se klade na aktuální 

téma 

2. Strany podle sociálních aspektů organizační struktury 

• honorační strany (strany individuální reprezentace): jsou pokládány za vývojově nejstarší 

typ 

• masové strany: vývojový stupeň navazující na předchozí typ, je spojen se vnikem masové 

společnosti první poloviny 20. století 

• masové integrační strany: na rozdíl do masové strany, s níž je někdy zaměňován, je tento 

typ pojímán jako obecnější co do doby svého výskytu 

• kádrové strany (na principu demokratického centralismu) 

• typ tzv. „party machine": je orientován přednostně na zájmy svých aktivistů, je to strana 

odtržená od členské základny, odpovídá typu patronátni strany 

3. Strany podle sociodemografických znaků 

• strany zájmové: reprezentují zájem specifické sociální skupiny; lze sem zařadit strany ori-

entované na obhajobu zájmů určité třídy 

• strany všelidové: proklamují orientaci na nejširší skupiny obyvatel; lze je dále členit na ty-

py podle politické orientace a cílů, které si staví: 

1. konzervativní 5. krajně pravicové 

2. liberální 6. strany zelených (alternativní strany) 

3. křesťansko-demokratické 7. komunistické strany 

4. sociálně demokratické 

(Říchová, 2002, s. 92) 

Všeobecně se předpokládá, že při současném modelu západních demokracií je po-

měr hlasů odevzdaných pro jednotlivé strany takový, že členové straně zajišťují 

většinou okolo 10 % jejích hlasů, zbytek obstarávají sami voliči (samozřejmě i zde 

existují výjimky potvrzující pravidlo, jako např. Rakousko, kde je přes 30 % voličů 

členem nějaké politické strany). Tento stav, tedy poměrně nízké procento členů 

strany, samozřejmě vyvolává snahu oslovit co nej větší množství „volných" voličů. 

To pak zcela logicky vytváří onen efekt „universality" stran, o němž jsem již hovo-
řil. 
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Při analyzování politických stran však můžeme postupovat ještě hlouběji a sledovat 

i jiné aspekty. Politickou stranu pak můžeme vidět jako specifický společenský or-

ganismus, a zaměřit se tedy na jeho jednotlivé části, jejich funkce, vazby, vztahy 

apod. Na základě tohoto vidění je možno vymezit jednotlivé články např. takto: 

voliči strany, členové, aktivisté, vedoucí činitelé atd. 

I toto je zajisté velmi zajímavý problém, který však přesahuje tematické vymezení 

mé práce. 

i 
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2. Pravicové strany, jejich ideové kořeny - konzerva-
tismus a liberalismus 
Pokud chceme psát o pravicových stranách s cílem postihnout jejich vývoj a provést 

jejich vzájemné srovnání, je vhodné učinit exkurz к odhalení jejich ideových koře-

nů. Na základě této „cesty do minulosti pravicových stran" můžeme pak lépe defi-

novat jejich společného jmenovatele a vyjeví se tak i některé odlišnosti, jednak me-

zi stranami hlásícími se к pravici jako takovými, jednak mezi stranami z opačných 

politických pólů. 

Že ony odlišnosti nejsou dány jen náhodnými „rozmary" čelných politiků, ale že 

mají svůj počátek v odlišném chápání funkce státu, uspořádání lidské společnosti, 

pohledu na dějinný vývoj, řešení společenských problémů či preferování a sledová-

ní určitých konkrétních cílů, by se mělo na základě této kapitoly stát zřejmějším. 

Často se dnes v souvislosti s klasifikací politických stran skloňují pojmy konzerva-

tismus a liberalismus, zejména u dnešní politické pravice se často mluví o stranách 

konzervativně-liberálních. V následujícím textu se tedy pokusíme o konzervatismu 

a liberalismu vypovědět tolik, abychom pochopili základní znaky a principy obou 

těchto doktrín. 

Že je to úkol komplikovaný a nelehký, je, myslíme, zcela jasné. Stačí se jen letmo 

podívat na rozmanitost a pestrost těchto směrů evropského sociálně - politického 

myšlení a musíme konstatovat, že je zapotřebí velmi opatrného postupu, abychom 

se ve snaze po zjednodušení nedopustili deformací a zkreslení. Musíme se kupříkla-

du vypořádat s posunem významu všech těchto pojmů v čase, v úvahu je nutné vzít 

i geografickou a kulturní podmíněnost. Toto vše pak přispívá к určitému „zmatení 

pojmů" či „pojmovému chaosu" - ekonomický liberalismus, politický liberalismus, 

sociální liberalismus, konzervativní liberalismus, liberální konzervatismus, neolibe-

ralismus, katolický konzervatismus, ekonomický konzervatismus, neokonzervatis-

musatd...3 

Tuto mnohovýznamovost můžeme doložit i na samotném chápaní slov „liberalismus", „liberální" 
v anglosaském a kontinentálním prostoru. V prvním případě je to ve své podstatě synonymum pro 
evici, kdežto v onom kontinentálním chápání-to už tak jednoznačné není. Nakonec u nás (myšleno v 
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Členění této kapitoly odráží celkové pojetí i zacílení naší práce, a proto začínáme 

podkapitolou „Konzervatismus", ve které řekneme něco o nej významnějších kon-

zervativních myslitelích, jejich názorech a základních principech, na kterých toto 

učení stojí. Vyjádříme se také к vývoji tohoto směru a jeho vztahu к ostatním myš-

lenkovým proudům. V podkapitole „Liberalismus" uplatníme podobný postup, uká-

žeme i zde složitý vývoj a pokusíme se poodhalit fázi „štěpení" liberalismu. Celou 

tuto problematiku, ve smyslu naznačení ideových kořenů pravicových stran, ukon-

číme podkapitolou „Liberálně-konzervativní politika - Nová pravice", kde vysvět-

líme syntézu konzervatismu a některých částí liberální doktríny. Budeme se zabývat 

pojmy neokonzervatismus, neoliberalismus, thatcherismus, reaganomika, neokla-

sismus atd. 

2.1 Konzervatismus 

Myslíme si, že můžeme s klidným svědomím konstatovat, že málokterý pojem, 

označující určitý směr evropského politického myšlení, je chápán tak rozdílně jako 

pojem konzervatismus. U mnoha lidí je toto slovo synonymem pro obranu „starých 

pořádků" proti „pořádkům novým", vyjadřuje podle nich neochotu vzdát se určitých 

výsad, které garantuje stávající politické zřízení (v tomto smyslu se jedná zejména o 

obranu zájmů šlechty, panovníka a církve), neochotu měnit, reformovat a přizpůso-

bovat se novým podmínkám, které provádění těchto změn naléhavě vyžadují. 

Jak si ukážeme, mají tyto reflexe konzervatismu určité oprávnění zejména z hledis-

ka vnějších projevů tohoto pohledu na svět a jeho uspořádání. Nicméně tento pří-

stup je velmi zjednodušující a při hlubším a serioznějším pohledu nemůže obstát. 

Ale hned na počátku je vhodné si uvědomit, že konzervatismus není žádným ucele-

ným, strukturovaným a vnitřně propojeným systémem s jasně definovatelným obsa-

hem. Naopak se jedná spíše o mnohem volnější „filosofii lidské existence " (Miller 

aj. 2003), která skrze jednotlivé autory uplatňuje pohled na společenské děje a vů-

ČR) lze dokonce vysledovat, že pod označením „liberál" je chápán člověk spíše pravicově oriento-
vaný a slovo „konzervativec" má velmi úzce chápaný význam spojený s hájením zájmů katolické 
církve. 
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bec svět jako takový, přičemž je možno vystopovat v těchto reflexích určité společ-

ně vnímané principy. 

2.1.1 Tradice konzervativního myšlení 

Před tím, než přistoupíme к popisu a vysvětlování těchto principů, měli bychom se 

zmínit o tom, že se obecně rozlišují tři základní tradice konzervativního myšlení. 

Předem upozorňujeme, že v našem pojednání se budeme přidržovat zejména brit-

ského pojetí, které má nakonec největší kontinuitu i přesah do ostatních oblastí či 

tradic konzervativního myšlení. 

První oblastí - tradicí, je Francie, francouzské konzervativní myšlení. Vycházelo 

zejména z teologického stanoviska, které vyjadřovalo tzv. křesťanský pesimismus. 

Ten byl v konkrétních politických krocích naplňován snahou obhájit pozice monar-

chie a církve a často se v jeho chápání společenských problémů objevuje motiv 

„konzervativní utopie " (Miller aj. 2003), který měl být realitou v době predrevoluč-

ní. V této době pak v chápaní zmíněné konzervativní tradice neexistovaly žádné 

formy společenského napětí. Tato „reakční tradice" (Miller aj. 2003), představova-

ná zejména de Maistrem, je tím pádem v řadě zásadních rysů odlišná od britského 

konzervativního myšlení, které je v otázce změn a reforem mnohem vstřícnější 

(Edmund Burke, Benjamin Disraeli) a opírá se zejména o specifickou historickou 

tradici smíšené ústavy s dělbou politické moci mezi několik subjektů. 

V této souvislosti je legitimní úvaha, jak si z hlediska výše učiněného vymezení 

francouzské konzervativní tradice vlastně stojí jeden z nejznámějších francouzských 

konzervativních myslitelů, Alexis de Tocqueville. Domníváme se, že je tento muž 

svými názory připoután spíše k oné britské tradici (nakonec je zřejmá jeho inspirace 

v Burkovi) a některými autory je dokonce řazen mezi představitele „liberálních 

konzervativců" (Kirk 2000). 

Zvláštním případem je konzervativní tradice německá, která má řadu sobě vlastních 

specifik. I sem samozřejmě doléhala ozvěna britského konzervativního myšlení 

(nezpochybnitelný je vliv Burkův na de Maistra, Bonalda, Gentze, Metternicha aj.), 

nicméně hlavním znakem německého konzervatismu bylo jeho postupné zakotvení 
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ve světské filozofii dějin, tak jak ji představil ve svém díle např. Hegel. Z tohoto 

pojetí vycházela i představa státu jako garanta a prostředku к svébytnému a plno-

hodnotnému lidskému životu, který je svázán s národem jako takovým. Jedinec je 

tak předurčen účastnit se společných dějin, které se postupem doby naplňují. Pro 

německou myšlenkovou tradici je „fungující stát" a „národ" ideálem, který osvobo-

zuje, a je proto nutné přispívat к jeho zachování.4 

2.1.2 Principy konzervativního myšlení 

Jaké tedy jsou základní konzervativní principy? Již jsme vysvětlili, že konzervatis-

mus nemá pevně danou strukturu, která je vlastní zejména různým ideologiím. Prá-

vě tento atribut konzervatismu můžeme použít jako základní kontrastní dělítko, lze 

vlastně konstatovat, že je to jeden z jeho určujících principů, jak ilustruje Russel 

Kirk: 

„Konzervativec se hrozí všech ideologií bez ohledu na jejich formu. Ideologie je 

abstraktním rigorózním souborem politických dogmat, „politickým náboženstvím 

jež slibuje pravoverným ráj na zemi - ten je ovšem nutno dobýt ztečí. Podobné 

apriorní konstrukce, jež mají dovést lidskou povahu i společnost к dokonalosti, jsou 

v očích konzervativce pravou zhoubou, neboť je poznal jako zbraně kavárenských 

fanatiků. " (Kirk 2000, s. 13) 

Neideologičnost, idea neodstranitelného napětí 

Neideologičnost je tedy pro konzervatismus typická. Dalším základním atributem 

konzervativního myšlení je jeho odpor vůči všem revolučním a radikálním změnám, 

které se nějakým způsobem dotýkají základní podoby společenského uspořádání. 

S tím samozřejmě souvisí i negativní vztah vůči všem teoriím, které tyto změny 

navrhují, obhajují a prosazují. Tato nedůvěra ale není způsobena bezduchým lpěním 

4 Z tohoto vymezení je jasné, že zde latentné existuje nebezpečí záměny konzervatismu a autorita-

tismu (v jeho politické podobě). Sklouznutí řady německých konzervativních myslitelů к podpoře 

nacionálního socialismu ve dvacátých a třicátých letech je toho důkazem. 
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na tradičních formách společenských vztahů, na strnulých mechanismech fungování 

státu a vládnutí. Zakládá se na mnohem hlubších a složitějších představách o lidech, 

společnosti, státu a světu jako takovém. 

Tyto představy by se daly s trochou zjednodušení vyjádřit tak, že v lidské společ-

nosti existují pnutí a tenze, které jsou ale ve své podstatě přirozené, a tudíž 

v absolutním slova smyslu neodstranitelné. Úkolem státníků a politiků je toto spole-

čenské tření zmírňovat a otupovat, ale bez aspirace na jeho konečné vyřešení, pro-

tože toho nelze v žádném případě dosáhnout (zato snaha o to může vyvolat v život 

řadu velmi destruktivních sil). 

Z této základní „ideje neodstranitelného napětí" (Miller aj. 2003) lze následně od-

vodit a pochopit řadu dalších konzervativních principů. Na ní je možno také ukázat 

základní principielní odlišnosti od opozičních teorií, jež hlavní příčinu lidské bídy, 

poroby a neštěstí vidí zejména ve struktuře společnosti. Ta je podle nich nastavena 

chybně, a je proto žádoucí činit náležité změny, které mohou mít i dosti radikální 

podobu. Nicméně pokud bude při těchto změnách asistovat a provázet člověka ro-

zum, čistá racionalita, bude vysoká pravděpodobnost zdárného provedení přestavby 

lidské společnosti ve spravedlivější řád a systém. Tradice, zvyky, konvence, stávají-

cí morálka a instituce brání v osvobození člověka a jejich iracionální povaha je pro 

ně neodstranitelným handicapem, který je odsuzuje к zastarání a překonání. 

Proti tomuto „revolučnímu" optimismu a víře ve samospasitelnost lidského rozumu, 

která nakonec logickou cestou končí v snahách o vědecké řízení lidské společnosti, 

jak ji známe z komunistických či fašistických totalitních systémů, se konzervatis-

mus staví skepticky. Zejména lze u něj vystopovat zcela opačný pohled na člověka 

jako takového. Lidská bytost se nevyznačuje přirozeným dobrem, ale je naopak 

svázána a ovládána hříchem, tendencí činit zlo a rozvracet. Toto přesvědčení, které 

má samozřejmě svůj původ v církevním učení o prvotním hříchu a tradiční církevní 

morálce můžeme objevit u celé řady konzervativních autorů, nakonec i u duchovní-

ho otce moderního konzervatismu Edmunda Burka. 

V jeho díle se nám také poměrně dobře odkrývá sama podstata konzervativního 

myšlení, které vidí nezastupitelnou úlohu pro lidský život a vůbec fungování lidské 

společnosti jako takové v tradicích, zvycích a zaběhnutých formách vztahů mezi 

lidmi a institucemi. Tyto „kvality" tvoří rámec, který není možno jen tak odstranit a 
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nahradit něčím jiným, novým, lepším, protože vyjadřují dlouhodobě akumulovanou 

lidskou zkušenost, která do jisté míry zprostředkovává boží záměr. Pokud bychom 

přeci jen neodolali pokušení odstranit tento rámec s vidinou lepších zítřků a pokro-

ku, vznikne nutně velmi nebezpečné a zhoubné vakuum, které bude nutno něčím 

zaplnit, lidé budou dezorientováni a vydáni napospas odcizení a chaosu: 

„ Tato bezohledná lehkost, která chce stát měnit tak často, tak hluboce a takovým 

způsobem, jak přikazují těkavé fantazie a pomíjivé módy, by rozlomila články řetězu 

a přetrhla kontinuitu státní pospolitosti. Žádné pokolení by pak nemohlo navázat na 

předchozí. Lidé by se mnoho nelišili od letního roje much. " (Burke, 1997, s. 103-

104) 

Vnímání překotných a radikálních revolučních změn společenského řádu jako ne-

bezpečí ohrožující samu podstatu lidské svobody, rezonuje i v díle Alexise de To-

cquevilla. Tento muž popsal paradoxy, které s sebou přináší vzývaný nový spole-

čenský řád. Zejména upozornil na naivitu a bezbřehý optimismus těch, kteří chtějí 

tento nový pořádek zavádět. Jako konzervativní myslitel oponoval především před-

stavě, že hlavním zdrojem harmonické vlády a harmonického soužití lidstva na 

úrovni celospolečenské i na úrovni vztahů mezi jednotlivými státy je vláda lidu. Ve 

své době to byl velice módní názor, který byl nekriticky přijímán a který vycházel 

z jednoduché premisy, že lid jako celek, pokud si bude sám vládnout, nebude mít 

zájem činit sám sobě bezpráví, křivdu a bolest. V rámci mezinárodních vztahů díky 

tomu podle tohoto názoru zavládne klid a mír, jelikož konflikty a války byly v mi-

nulosti vždy vyvolávány a rozněcovány touhami a nenásytností úzké vládnoucí gar-

nitury, která se neohlížela na zájmy lidu. 

Tocqueville naopak tvrdí, že vláda lidu, vláda většiny nebo jak říká Russell Kirk 

„plebiscitní" demokracie (Kirk 2000) se může velmi snadno proměnit v diktát vět-

šiny, při kterém bude ohrožován majetek, svobody a životy těch, kteří se budou 

z jakéhokoliv důvodu přání většiny příčit. Syrová lidovláda zbavená všech regulač-

ních mechanismů - tradiční morálky, zvyků, náboženství apod. povede 

к postupnému oklešťování a demolici svobod, obrátí se v přesný opak toho, čím 

chtěla a měla být. 

V každé demokracii je bohužel ukryt tento pasivní předpoklad к nastolení demokra-

tického despotismu. Snaha zavést rovnost politickou i majetkovou nakonec zahubí 
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individuum, doslova ho vyprázdní a spoutá nástroji konformity. Stát se stane sám o 

sobě nástrojem tyranie, kterou bude skrze něj uplatňovat onen nespoutaný a žádný-

mi zvyklostmi, morálkou a konvencemi neomezovaný dav vybavený potřebnou 

kvantitou. Na toto nebezpečí upozorňuje i Toqueville: 

„Buďte si jisti, že velikým nebezpečím v demokratické éře je to, že stavební složky 

společnosti mohou být zničeny nebo notně oslabeny ve prospěch celku... Vše co dnes 

povznáší jednotlivce, je užitečné. Vše, co směřuje к povýšení lidského rodu jako 

celku a co se mu snaží dát samostatnou existenci, je nebezpečné. A právě takovým 

směrem se dnes přirozeně ubírá myšlení veřejnosti. Uplatnění realistické doktríny 

v politice vede к nejrůznějším excesům demokracie. Dláždí cestu despotismu, cent-

ralizaci, pohrdání individuálními právy, doktríně nevyhnutelnosti, stručně řečeno 

všem možným institucím a dogmatům, která dovolují společnosti šlapat po člověku a 

která tvrdí, že stát a národ je vším a lidé ničím. " (Tocqueville in Kirk 2000, s. 258) 

Pro úplnost nutno dodat, že к podobným závěrům došel o více než sedmdesát let 

později další významný evropský myslitel, španělský filosof a sociolog José Ortega 

У Gasset ve své Vzpouře davů. 

Obrana soukromého vlastnictví 

V předešlém textu několikrát zazněl požadavek na obranu soukromého vlastnictví, 

odpor vůči všem formám rovnostářství apod. I toto je výrazný znak konzervativního 

sociálně-politického myšlení, které se tím zásadně odlišuje od teorií požadujících 

majetkovou rovnost a sociální spravedlnost. Soukromé vlastnictví je pro konzerva-

tivce věcí posvátnou, nenarušitelnou a nezpochybnitelnou žádným systémem. Ty-

pický je pro něj názor, že nerovnost ve společenském uspořádání je věcí přirozenou, 

která nakonec odráží odlišnost lidských individuí i samotný boží záměr (jak argu-

mentuje Burke). 

Lidé si od přírody nejsou a nemohou být rovni, a pokud někdo hlásí opak, protiví se 

tak samotnému božímu řádu. Jedinou skutečnou oblast lidské rovnosti vidí Burke 

v oblasti mravní, skrze kterou nás bůh soudí bez ohledu na naše postavení a maje-

tek, jen podle našeho jednání a našich konkrétních činů na pozemské pouti. 
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Sám Disraeli tvrdil, že existenci tříd nelze zpochybnit, nicméně na rozdíl od Marxe 

dokazoval, že třídní boj není nutností, že zájmy jednotlivých tříd je možné scelit a 

vyjádřit na vyšší úrovni, ve společném obecném zájmu, „národním blahobytu." 

(Kirk 2000) Existence tříd pak podle něj není negativem, je naopak žádoucí, protože 

vyjadřuje řád a bez řádu není možné cokoli udržet a zachovat. 

Můžeme tedy konstatovat, že postupem doby vykrystalizoval v konzervativní dok-

tríně názor, že jedinou odůvodněnou rovností je rovnost politická a právní, rovnost 

před zákonem. Ta musí být ctěna a chráněna, její porušování je ohrožením samotné 

esence svobody. Vše ostatní je pak lépe ponechat vlastnímu vývoji bez jakéhokoliv 

vnějšího zasahování, které by bylo neseno touhou po společenském „narovnávání". 

Přirozená práva člověka 

Na tomto místě stojí za to upozornit na problém, který s otázkou lidské rovnosti a 

svobody fundamentálně souvisí a jeho ozvěnu můžeme vnímat i dnes, v činech a 

názorech politiků, v přístupu a povědomí veřejnosti a nakonec i v aktivitách rozlič-

ných institucí a organizací. Jedná se o otázku tzv. přirozených práv člověka, tedy 

problému, který vyvolával a vyvolává řadu otázek. Jaká to jsou práva? Odkud se 

berou a co to znamená pro konkrétní společenskou realitu? Jakým způsobem nás 

tato přirozená práva zavazují, jestli vůbec? 

Všechny tyto otázky rozněcovaly vášnivé spory mezi těmi, kteří chápali tato práva 

jako skutečně daná a vycházející ze samotné lidské podstaty - přirozenosti, tudíž 

neměnná, vyjádřitelná a v konečném důsledku vlastně nárokovatelná, a mezi těmi, 

kteří tato práva vnímali jako něco, co tuto absolutizaci ztrácí vlivem doby, kultur-

ních, civilizačních, společenských a ekonomických podmínek. Příznivci konzerva-

tismu patří do tohoto druhého tábora, jakkoliv je toto vymezení zjednodušující. 

Již sám Edmund Burke tvrdil, že žádná universální přirozená práva nejsou a zdů-

vodňování odstranění všech rozdílů a privilegií a nastolení rovnosti na základě těch-

to obecných práv ho přímo děsila. Lidská práva jsou podle něj nutně závislá na 

okolnostech. 

„ Mají-li lidé právo na všechno, žádají všechno a nezískají nic. (...) Údajná práva 

těchto teoretiků jsou samé extrémy a úměrně své metafyzické pravdivosti jsou mo-
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rálně a politicky falešná. Skutečná práva člověka jsou v jakémsi středu. Nelze je 

definovat, ale není nemožné je nepoznat. Práva lidí žijících pod vládou státu jsou 

ustavena к jejich prospěchu, a prospěch často spočívá ve vyvažování různých vizí 

dobra, v kompromisech mezi dobrem a zlem a někdy také ve volbě mezi dvěma zly... 

Lidé nemají právo na to, co není rozumné a co jim neslouží ku prospěchu. " (Burke, 

1997, s. 70 - 72) 

Dnes, kdy jsou ona přirozená práva vyjádřena ve Všeobecné deklaraci lidských práv 

nebo nakonec i v Evropské sociální chartě, je zajímavé podívat se na argumentaci z 

opačného tábora. Mnozí konzervativně smýšlející lidé totiž upozorňují na nebezpe-

čí, že takto vnímaná a nakonec i v zákonech zakotvená lidská práva jsou ve skuteč-

nosti zaměňována za požadavky. 

Problém takto chápaných lidských práv je, že jsou oddělena od adekvátní povinnos-

ti. Platí totiž vzorec, jak vysvětluje Russell Kirk, že pokud máme nějaké právo, ně-

komu jinému tím vzniká povinnost. Pokud tedy existuje např. právo na odpočinek, 

vzniká tím někomu jinému povinnost toho kterého člověka na odpočinku vydržovat 

(Kirk 2000). Pokud existuje právo na práci, někdo jiný musí mít povinnost držitele 

tohoto oprávnění zaměstnat. Právě neochota přiznat tuto „dvousečnost" každého 

skutečného práva a oprávnění přispívá podle řady konzervativních myslitelů 

к vědomí jakéhosi nehmotného a nevyčerpatelného zdroje, který je lidem dán 

к dispozici. Postupem doby tak dochází к stupňování a akcelerování ničím neome-

zených žádostí, které neberou ohled na skutečnou realitu. Plnitelem těchto nároků 

se logickou cestou stává stát, který má pro mnoho lidí onen nešťastný atribut neo-

mezenosti. 

„Zajímá je pouze jejich blahobyt, aniž by se staraly (davy) o příčiny tohoto blaho-

bytu. Poněvadž ve výhodách civilizace nevidí zázračný vynález a stavbu, které lze 

uchránit pouze velkým úsilím a opatrností, domnívají se, že mají za úkol tyto výhody 

pouze důsledně vyžadovat, jako by byly vrozenými právy. V bouřích z bídy volají 

davy o chléb a jako prostředek užívají ničení pekáren. To může sloužit za symbol 

chování, které v širších a složitějších rozměrech projevují dnešní davy к civilizaci, 

jež je živi. " (Ortegay Gasset, 1993, s. 63) 
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Úloha státu 

Pro naše nalézání a pojmenovávání základních stavebních kamenů, ze kterých se 

konzervatismus skládá, je nepochybně významný názor na stát jako takový. Pro 

konservatismus platí, že stát není nějakým náhodně vzniklým útvarem, který je 

možno libovolně měnit a upravovat, nýbrž vymožeností a civilizačním výdobytkem, 

jež je nutno rozvíjet a chránit. 

Jak praví Burke (1997), stát je nám poskytnut jako prostředek к naší plnohodnotné 

existenci přímo od boha, musíme ho tedy s co největší opatrností užívat. Stát 

v konzervativním pojetí nemá a nesmí být všemocný, ovládající a řídící osudy a 

životy jednotlivců. Nesmí se stát nikdy cílem sám o sobě, to je podle konzervativců 

nutné mít vždy na paměti. Naopak ideálem je stát plnící funkci jakéhosi rámce spo-

lečenských vztahů a kontaktů, jehož hlavním úkolem a smyslem je důsledné dohlí-

žení na dodržování zákonů, ochrana osobních svobod a soukromého vlastnictví. Stát 

musí dbát o bezpečí svých občanů uvnitř i navenek.5 

Jednotlivec a společnost 

Vztah jednotlivce a společnosti je u konzervatismu chápán jinak než u liberálních 

teorií. Jednotlivec je podle konzervatismu vždy svázán a určován složitým systé-

mem společenských vztahů a struktur, které jsou výrazem funkčnosti. Individuum 

nestojí a ani nemůže stát osamoceně, bez těchto vazeb. Hodnotou pro konzervatis-

mus proto není jen toto individuum, zbavené všech „pout" a „kotev", ale celý tento 

společenský organismus se svými přirozeně vzniklými institucemi. 

Právě v zachování jemného přediva společenských vztahů, jež lze tak snadno nená-

vratně poškodit, vidí konzervatismus svůj prvořadý úkol. 

Proto lze vysledovat v konzervativním přístupu i charakteristický akcent na zahraniční politiku, ve 
Které je hlavní zárukou míru a stability rovnováha sil v geopolitickém slova smyslu. 

3 0 



Konzervativní pohled na reformy 

Dostáváme se к závěru našeho pojednání o konzervatismu a nemohli bychom pova-

žovat náš úkol za splněný, pokud bychom ponechali nezodpovězenou otázku, která 

se po celou dobu sama nabízí: Jaký je tedy pohled konzervativní doktríny na změny 

a reformy společenského uspořádání? Tato otázka, respektive odpověď na ni, jakko-

liv je ze své podstaty složitá, velmi trpí ukvapeností vynášených soudů, jež často 

„cejchují" a obviňují konzervatismus z paušálního odmítání jakýchkoliv změn a 

exaltované snahy o zachování stávajícího systému se všemi jeho institucemi, záko-

ny, morálkou a zvyky bez ohledu na skutečné potřeby. 

Jde ale o zásadní nedorozumění. Je sice pravda, že při pohledu zvenčí se vyjevuje 

zdráhavost a nedůvěra vůči radikálním změnám jako neochota činit jakékoliv změ-

ny. Skutečný důvod ale leží tam, kde jsme se mu již věnovali - v obavě ze ztráty 

„tmelících" mechanismů, které udržují společnost při životě, ve strachu před naru-

šením funkčnosti společenských struktur s následnou ztrátou identity. Konzervatis-

mus zkrátka nesdílí ono „revoluční" nadšení pro změnu a novátorství, protože před-

pokládá, že změny mohou být jak prospěšné, tak destruktivní. A právě proto je nut-

né přistupovat к reformám s co největší opatrností a zdrženlivostí. 

Jak tento přístup dobře charakterizuje Russell Kirk: „Má-li společnost zdravě fun-

govat, potřebuje jak podněty ke zdokonalování, tak podněty ke konzervaci." (Kirk, 

2000, s. 18) 

Není tedy pravda, že by konzervativní názor nepřipouštěl změnu. Již Edmund Bur-

ke prohlašoval, že změny nesené promyšlenými reformami mohou být nejen po-

třebné a prospěšné, ale dokonce i nutné pro zachování zdravě fungující společnosti. 

Bez nich by byla společnost odsouzena к věčné imanenci, к přešlapování na místě, 

které by ovšem vyvolalo v život mnohem radikálnější a ničivější síly. Vhodně nača-

sovanými a uváženými reformami je možné problémům předcházet nebo je řešit, 

pokud nastanou, ale přitom se nesmí spouštět ze zřetele zachování jednotlivých 

článků řetězu společenského vývoje. José Ortega y Gasset v této souvislosti mluví o 

„právu na kontinuitu" (Ortega y Gasset 1993). 

» Všichni musíme být poslušní velkého zákona změny. Je nejmocnějším zákonem 

přírody, a snad i prostředkem jejího zachování. Jediné co můžeme učinit, a jediné, 

co zmůže lidská moudrost, je zabezpečit aby změny postupovaly 
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v nepozorovatelných krocích. Tak se zachovají všechny výhody, jež daná změna 

skýtá, bez nesnází spojených s pronikavou transformací. " (Burke in Kirk 2000, s. 

340) 

Tento skutečný postoj konzervatismu ke společenským změnám můžeme dobře 

rozpoznat ve státnickém díle Benjamina Disraeliho, který jako konzervativní politik 

zaváděl řadu reforem, přinášejících zásadní novinky v britské politické praxi.6 

2.2 Liberalismus 

V dnešní době jsme svědky toho, jak pojem liberalismus ztrácí vinou intenzity a 

především rozptylu v používání svou výpovědní hodnotu. Tento frekventovaný po-

jem je skloňován, obracen a nalepován na tolik vzájemně si odporujících aktivit, 

postojů a institucí, že se logicky naskýtá otázka, jestli si vlastně můžeme dovolit 

mluvit jen o jednom jediném liberalismu, nebo jestli jich není nakonec více a nejsou 

spojeny jen nějakým slabým poutem archaické příbuznosti, která ale zvolna podléhá 

erozi času. 

Výsledkem tohoto stavu se pojmový chaos a je velmi nesnadné a zřejmě i nemožné 

vrátit pojmu liberalismus jednoznačný obsah. Tento někdy až paradoxní stav mů-

žeme ukázat na konkrétním příkladu. Postačuje, abychom si uvědomili, jak se bez 

větších problémů mluví o „ekonomickém" a „politickém" liberalismu jako o dvou 

pojmech, které si vzájemně odporují a stojí jaksi proti sobě. A přece, přes toto časté 

a všeobecně užívané chápání, je to pohled zavádějící a při hlubším a důkladnějším 

pohledu neobstojí. 

Toto naše tvrzení je pochopitelnější, uvědomíme-li si jednoduchou skutečnost, že 

ekonomická teorie, která artikuluje určité hodnoty a principy ve svých postulátech, 

nemůže být zbavena svých vazeb na společnost a její procesy. Pokud bychom totiž 

přijali tento model „dvou ohraničených liberalismů", museli bychom obhájit a vy-

světlit existenci vakua, v kterém se ekonomický liberalismus ve svém vztahu 

к liberální doktríně nachází. Ekonomický liberalismus zkrátka vychází z určitých 

liberálních principů, které modifikuje a transformuje do ekonomické teorie. Tyto 

6 Volební reformu z roku 1867, kterou bylo dáno volební právo i námezdně pracujícím třídám ve 
městech, zákony o práci v továrnách, podporu školám, programy výstavby obecních bytů atd. 
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principy nejsou a logicky ani nemohou být svázány jen s ním, jsou součástí a pro-

duktem liberalismu jako takového, a proto jakákoliv redukce jen na onu ekonomic-

kou stránku prostě možná není.7 

Možná by tedy bylo přesnější mluvit o dvou liberalismech jako takových. Toto vy-

mezení řada autorů přijímá, a objevují se tak termíny „klasický liberalismus" kontra 

„moderní liberalismus", „liberalismus" kontra „revizionistický liberalismus." (Gray 

1998) 

Pak se ovšem naskýtá otázka, co oba liberalismy spojuje, jestli vůbec něco? Pokus-

me se nyní ponořit ještě hlouběji do filozofie a dějin liberalismu, abychom byli 

schopni dát seriózní odpověď. Liberalismus, jako „způsob myšlení o člověku a poli-

tice" (Miller aj. 2003) nebo jako „politickýproud a intelektuální tradice, specifický 

směr v myšlení a praxi" (Gray 1998) či „právně politický princip" (Ortega y Gasset 

1993) je především spjat s novověkem a jeho převratnými změnami v myšlení, kul-

tuře, ekonomickém a společenském uspořádání. Proto lze jeho reálné obrysy rozpo-

znat nejdříve od 17. stol., s trochou tolerance snad už i na konci století šestnáctého. 

Nicméně mnozí si povšimli, že „zlomky" liberálního myšlení se objevují mnohem 

dříve, zejména v antice. Ponechme stranou erudované debaty o tom, zdali kupříkla-

du antické chápání svobody bylo či nebylo onomu novověkému blízké, a omezme 

se na konstatování, že u autorů jako byli Protagoras, Gorgias, Periklés, Demokritos, 

Livius, Tacitus, Cicero, Marcus Aurelius aj. toto archaické liberální myšlení rezonu-
je. 

Byli to výše zmiňovaní sofisté (Prótagoras, Gorgias), kteří jako jedni z prvních 

svým odmítáním jediných a neměnných pravd, posvěcených shůry, ukázali na kon-

venčnost řady věcí a otevřeli dvířka pro myšlenku všeobecné rovnosti lidí. Římská 

„liberální" intelektuální tradice nám odkázala systém silně individualistického prá-

va, stoikové se dotkli svou filozofií liberálního ideálu universalismu, když к němu 

došli na základě představy všem lidem společného rozumu, kterým se podílejí na 

božském logos. 

' Vždyť i duchovní otec „ekonomického" liberalismu Adam Smith nebyl pouhým „ekonomickým 
liberálem, nýbrž byl pevnou a neoddělitelnou součástí skotské liberální tradice (stejně jako např. 
David Hume) a jeho východiska se samozřejmě netýkala jen ekonomické teorie, nýbrž zahrnovala 
ucelený systém liberálních zásad. Pokud bychom nechtěli zůstat jen u 18. století, můžeme dát za 
příklad i jednoho z nejvýznamnějších liberálních myslitelů 20. století Friedricha Augusta Hayeka, u 
kterého označení „ekonomický liberál" sice platí, ale rozhodně není vyčerpávající. 
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Nicméně přes toto všechno je liberální myšlení se všemi jeho fundamentálními 

principy a atributy spjato skutečně až s érou evropského novověku. 

2. 2.1 Principy liberalismu 

Jaké to tedy jsou ony tak často skloňované liberální principy? Je samozřejmě možné 

uplatnit různé klasifikace, už jenom proto, že liberalismus, podobně jako jiné inte-

lektuální tradice, získával časové i geografické zabarvení. Nicméně souhlasíme 

s Johnem Grayem v jeho přesvědčení, že liberalismus má společné a odhalitelné 

kořeny a jeho vývoj lze přirovnat ke stromu, z jehož kmene vyrůstá mnoho větví. 

Zde se vlastně, a to je velmi důležité, dotýkáme i problému, který jsme poodhalili 

již výše. Jak vysvětlit tak nepřekonatelný rozpor mezi jednotlivými „liberalismy", 

když jim má být vlastní společný základ? Domníváme se, že odpověď je ukrytá 

právě v těchto základních (kmenových) principech liberalismu, které svou bytost-

nou povahou umožňují odlišný přístup při sledování stejných zájmů a cílů. 

Lidská svoboda 

Jako příklad bychom uvedli otázku „lidské svobody", která je ve své podstatě esen-

cí liberalismu a které se dostává u mnoha liberálů zcela protichůdné interpretace. I 

po letmém pohledu na tuto tématiku lze rozeznat dva základní přístupy, z nichž je-

den se opírá o „negativní" vymezení svobody a ten druhý o její „pozitivní" chápání. 

Přestože John Gray upozorňuje na úskalí tohoto rozdělení, my si s ním pro potřeby 

naší práce vystačíme. Tedy podle výše učiněného rozlišení platí, že první přístup 

obhajuje svobodu jedince skrze jeho „nezávislost" a „autonomii", v politické praxi 

je zejména prosazována co nejmenší míra „zasahování", např. ze strany státu. Do 

skupiny liberálů, kteří sdíleli tento názor, bychom mohli zařadit např. Johna Locka, 

Immanuela Kanta, Adama Smithe aj. 

Naproti tomu druhý přístup vychází z opačného přesvědčení, totiž že lidská svoboda 

není podmíněna jen pouhou možností jednat a konat v rámci daných odlišností 

(např. v majetkovém zázemí jednotlivců), nýbrž že svoboda především znamená mít 

možnost seberealizace a sebeuplatnění (koncepce vycházející z Hegela). Svobodu je 
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tedy potřebné naplňovat, a to tím, že jsou aktivně vytvářeny podmínky pro seberea-

lizaci a sebeuplatnění. 

„Politickým obsahem pozitivního pojetí je přesvědčení, že jestliže jsou k dosažení 

seberealizace potřebné jisté zdroje, síly nebo schopnosti, pak mít tyto prostředky 

musí být považováno za součást svobody samotné. Právě na tomto základě hájí mo-

derní revizionističtí liberálové zaopatřovací stát jako instituci, zvětšující svobodu: 

údajně poskytuje jednotlivcům potřebné prostředky a tím jim dává větší šanci na 

dosažení svobody. " (Gray, 1998, s. 67-68) 

Ale zpět к našemu výčtu pilířů liberalismu. Když už jsme zmínili Johna Graye, mů-

žeme využít i jeho, podle nás velice seriózního, vymezení liberalismu jako postoje, 

který zahrnuje následující složky z hlediska chápání člověka a společnosti (Gray 

1998). 

Liberalismus je „individualistický" - to znamená, že vychází z přesvědčení, že ur-

čující a hlavní složkou, a vlastně stavebním kamenem každé zdravé společnosti je 

pouze jednotlivec sám. S tím souvisí i předpoklad, že jedinec je, jak říká John Gray, 

„mravně nadřazen jakémukoliv kolektivu". Často se kritika liberalismu (v tomto 

případě zejména z pozic konzervatismu) zaměřovala na tento, jak tvrdili kritici, 

„společenský atomismus".8 Liberalismus je „egalitářský" - to znamená, že nahlíží 

na společnost jako na souhrn vzájemně si rovných individuí, z nichž žádné nemá 

mít v oblasti politické, mravní nebo právní privilegované postavení.9 Jak si správně 

všímá Blackwellova encyklopedie politického myšlení (Miller aj. 2003), v liberální 

doktríně hraje důležitou roli i obecné mínění, že neexistuje jediné, přirozeně nejvyš-

ší dobro, jehož následování člověka zavazuje. Je pochopitelné, že toto přesvědčení 

vzbuzovalo u mnohých podezření, jestli se tak liberalismus nevydává na cestu 

„pružné" a „nezakotvené" morálky, jestli není mravně indiferentní. Ponecháváme 

na každém, ať si tento bezpochyby složitý problém zodpoví, spokojíme se s konsta-

továním, že právě tento přístup umožnil liberalismu zastávat onen tak často skloňo-

vaný princip tolerance. 

Je ale nutno dodat, že spíše neprávem. To, že liberalismus vyzdvihuje individuum, neznamená, že 
by zavrhoval jiné společenské instituce (např. rodinu) neboje považoval za nedůležité pro fungování 
společnosti. 

Dodejme, že zde hrají svou roli i další souvislosti liberálního smýšlení, jako je chápání vlády coby 
autority, která nemůže odvozovat svou legitimitu z „přirozenosti", stejně jako poukazování na kon-
venčnost v řadě oblastí, ať už se jedná o politickou autoritu nebo morální nároky. 
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„Přesto však chceme těmto horlivcům, kteří odsuzují všechno, co nesouhlasí s jejich 

módou, přiznat, že z těchto průvodních okolností vycházejí různé a do různých smě-

rů se ubírající cesty (...) S ohledem na velký počet cest, které si lidé volí, je nejvýš 

nejisté, která z nich je tou pravou. Ani péče o obecné zřízení, ani zákonodárné prá-

vo vládnoucí moci neobjeví cestu vedoucí do nebe s větší jistotou, než jak ji objeví 

zkoumání a studium každého soukromého člověka. " (Locke 1994, s. 43-47). 

Liberalismus je „universalistický" - to znamená, že předpokládá jednotu lidstva 

v otázce mravnosti bez ohledu na kulturní či civilizační rozdíly. Vyjádřením takto 

pojímaného „universálního lidství" je formulování všem lidem společných přiroze-

ných práv, které musí každá moc respektovat. V souvislosti s výkonem vlády a od-

vozováním její legitimity platí, že vláda je především zavázána zajišťovat dodržo-

vání a neporušování těchto nedotknutelných práv, v tom je spatřována její skutečná 

hodnota a funkce. Avšak dát odpověď na to, jaká práva liberalismus řadí к těm při-

rozeným a jaká ne, je ve své podstatě nemožné, protože je zde velké množství od-

lišných interpretací. Snad můžeme učinit alespoň výčet těch základních, nad který-

mi vládne všeobecný konsensus. 

Pro tento účel se přidržíme Lockovy teorie přirozených práv, která je chápe jako 

podmínky pro bezpečný a smysluplný život. Podle tohoto autora má člověk nezpo-

chybnitelné právo na svobodu a nabývání majetku.10 

S touto koncepcí přirozených práv souvisí i zjištění, které liberalismu odkázal právě 

John Locke, že je totiž lidská svoboda podmíněna ochranou a existencí soukromého 

vlastnictví s logickým závěrem, že pokud zanikne jedno, zaniká i to druhé. Jak jsme 

se již jednou zmiňovali, liberalismus chápe, že se jedná o poměrně křehký stav, 

jehož zachování je záležitostí zákonů, respektive vlády. 

„Povinností vlády je, aby nestranným prováděním zákonů, jež platí pro všechny 

stejně, zajistila obecně všemu lidu a každému ze svých poddaných zvláště spravedli-

vé vlastnictví věcí, jež jsou potřebné k jeho životu. " (Locke, 1994, s. 13) 

Než přejdeme к poslednímu Greyovu pojmu, jenž vymezuje liberalismus, je žádoucí 

zmínit ještě jedno velké téma liberálního myšlení a tím je teorie společenské smlou-

vy. V čem spočívá její úzká vazba na liberální postoj? Zejména vtom, že vychází 

Právě nabývání majetku skrze obchodní činnost je pro anglický liberalismus typické, stejně jako 
prosazování parlamentní vlády. 
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z premisy, která vnímá společenské uspořádání se všemi jeho institucemi. zavede-

nými formami, stavy podřízenosti a nadřazenosti a i samotný právní řád se všemi 

zákony a normami ne jako dílo Prozřetelnosti, nýbrž jen jako určité vyšší vyjádření 

dohody mezi jednotlivými subjekty, které je činěno s jejich souhlasem a které sledu-

je jejich společný zájem. V tomto smyslu je pak sama vláda považována za „ume-

lou" kvalitu, na kterou je politická moc delegována." 

Ale zpět ke Greyově vymezení. Posledním znakem liberalismu, složkou, která je 

všem liberálům podle Johna Greye společná, je „meliorismus", tedy přesvědčení, 

že všechny společenské instituce, jakož i politické systémy, jsou vylepšitelné. Takto 

vyjádřený „optimismus" je často doprovázen ideou pokroku v různě silném zastou-

pení. 

Je zajímavé podívat se v kontextu tohoto melioristického přesvědčení na rozum, 

respektive na jeho úlohu v něm. I zde velmi záhy narazíme na ony již v úvodu ně-

kolikrát naznačované „třecí plochy liberalismu". Platí totiž, že akcentace rozumu 

(racionality) v řadě oblastí lidského života je sice pro liberální doktrínu typická, 

avšak obecnou shodu v tom, kde jsou jeho meze, nenajdeme. A tak postupem doby 

vykrystalizovaly dva zcela odlišné přístupy, které v zásadě korespondují s výše uči-

něným rozlišením na „klasický" a „moderní" liberalismus.12 První přístup je 

v otázce „akčního radia rozumu" skeptičtější a upozorňuje na nebezpečí skrývající 

se v jeho přeceňování pro lidskou svobodu (viz. morální filosofie Davida Huma, 

kritický racionalismus Karla Poppern, odmítání společenského „konstruktivismu" 

Friedrichem Augustem Hayekem nebo přístup Herberta Spencera). 

Druhý, jenž má své příznivce např. mezi T. H. Greenem, L. T. Hobhousem, 

J. M. Keynesem, Herbertem Crolym nebo Johnem Deweyem, byl v hodnocení lid-

ského rozumu a státu coby jeho převodové páky, umožňující zlepšovat společen-

skou realitu, mnohem vstřícnější. 

n Samozřejmě neplatí, že každá teorie společenské smlouvy vyjadřuje liberální hodnoty, a řadí tak 
jejího původce к liberálům. Stačí, abychom vzali Hobbesovu společenskou smlouvu, chápanou jako 
překonání prvotního divokého stavu soupeření mezi lidmi, к němuž dochází ve stavu neomezené 
svobody, a pochopíme, že jeho obhajoba silné autoritativní vlády s liberalismem slučitelná není. 
Nicméně morální autonomie a rovnost všech lidí, jejich souhlas se společenským uspořádáním a 
definování pravomocí vlády, je nosnou zdí liberalismu a teorie společenské smlouvy je jejím výstu-
pem: „ Tak vzniká právní řád pomoci určité úmluvy nebo vzájemným dojednáním, tzn. Společným 
povědomím zájmu, který и všech předpokládáme, přičemž se každé jednáni děje v očekávání, že 
ostatní budou jednat stejně. " (Hume, 1994, s. 227-245) 

Ve zjednodušeném reflektování politických orientací je to dělení na pravici a levici. 
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3.2.2 Liberalismus - shrnutí 

Zde je vhodné provést zásadní shrnutí. Skutečně platí, že existuje „společný kmen 

liberalismu", vyrůstající z určitých kolektivně sdílených principů a hodnot, nicméně 

na celé řadě aktuálních otázek došlo během doby к zásadnímu štěpení, které se na-

konec naplnilo v konstituování dvou „liberalismů". 

Ten první, říkejme mu tedy „klasický", chápe svobodu individua negativně, tedy 

jako nezasahování a nezávislost, vyzdvihuje rovnost v politických právech a parti-

cipaci na moci, nikoliv však v majetku nebo výnosech, ideálem je mu stát nevměšu-

jící se do společenských procesů, jenž plní spíše minimalistickou funkci, lidský 

rozum je podle něj člověku v celé řadě situací nenahraditelným vodítkem, ale je 

zapotřebí vzdát se představy, že je vybaven schopností plánovat, konstruovat a řídit 

lidskou společnost, a nakonec v ekonomickém uvažování je mu blízký systém volné 

tržní soutěže - tzv.laissez-faire. 

Všechny tyto motivy samozřejmě nestojí osamoceně, nýbrž jsou zasazeny do celého 

systému tohoto „liberalismu", prolínají se, vycházejí jeden z druhého a vzájemně se 

podmiňují. Reformulace těchto názorů pak ve 20. stol. získala celou řadu označení: 

neoliberalismus, neoklasická ekonomie (monetarismus, ekonomie strany nabídky) 

apod. 

Druhý přístup, vyhněme se zde poněkud pejorativnímu označení „revizionistický" a 

nazývejme ho napříště neutrálněji liberalismem „moderním", vnímá svobodu jako 

aktivní kvalitu, jako způsobilost. V tomto smyslu je možné a nutné přispívat ke 

svobodě vytvářením žádoucích podmínek. Stát a vláda přebírají funkci „aktivního 

činitele", jenž je zodpovědný za blaho obyvatel a přispívá к větší stabilitě. 

Důvěra v lidský rozum, ospravedlňující vládní intervence, je několikanásobně větší 

než v prvním případě, a názor na ekonomiku a její fungování vychází ze stejných 

premis, když hlásá, že trh je systém vnitřně nestabilní, jenž není schopen plně vyu-

žívat zdroje. Proto jsou žádoucí nápravná opatření. V ekonomické teorii byl tento 

názor od 30. let podepřen keynesiánstvím, keynesiánskou makroekonomií. 

Tuto erozi jednotné liberální tradice je možno vystopovat již ve 40. letech 19. století 

v pracích Johna Stuarta Milla a samozřejmě i před ním u zakladatele utilitarismu 

Jeremy Benthama (1748-1732). К zásadnímu zlomu ale dochází až později, v 80. a 
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90. letech 19. století a na počátku století dvacátého (viz. např. dílo L. T. Hobhouse 

Liberalism z roku 1911). 

„Tyto liberální posuny a opravy připadaly mnohým ve své době cizí, a bylo tomu 

tak i později; mnozí liberálové s nimi nechtěli mít nic společného, nedůvěřujíce 

státně direktivním ekonomickým strategiím a novým cílům sociálního liberalismu, 

příbuzným více socialismu než liberalismu jako takovému. " (Miller aj., 2003, s. 

240)'3 

Liberalismus trvale poznamenal evropskou intelektuální tradici a pronikl tak do celé 

řady doktrín a společenských teorií. Odkazu „moderního liberalismu" se chopili 

zejména sociálně demokratické strany, „klasický liberalismus" se naproti tomu stále 

více sbližoval s konzervativismem jako takovým. Těmito „fůzemi" došlo 

к transformování řady dřívějších sporů do dnešní podoby (jak ji lze rozeznat ve 

všech demokratických státech), a tou je soupeření konzervativního a sociálního li-

beralismu. 

2.3 Liberálně konzervativní politika - Nová pravice 

V předchozím textu jsme se pokusili vysvětlit liberální doktrínu i s ohledem 

na současná politická názorová dělítka. Konstatovali jsme, že se ve všech dnešních 

západních demokraciích ustálil názorový nesoulad (myšleno v politickém slova 

smyslu), který jde po linii „konzervativní liberalismus" (demokratická pravice) kon-

tra „sociální liberalismus" (demokratická levice). 

Je na místě říci něco к historii konstituování dnešní podoby konzervativního libera-

lismu. Pokud se střízlivýma očima podíváme na politický vývoj ve dvacátém století, 

je podle nás nepřehlédnutelná silná tendence к opuštění „klasického liberalismu" 

s jeho volnou tržní soutěží a nezasahujícím státem, a mnohem větší akcentace socia-

listického či sociálně liberálního pohledu na svět. 

Zásadní otřes pro tradiční chápání funkce státu a ekonomických procesů znamenala 

Velká hospodářská krize, která vyvolala řadu otázek do té doby neartikulovaných: 

Tento zajímavý stav ilustruje skutečnost, že se v USA přibližně od 30. let 20. století, respektive od 
velké hospodářské krize, vžilo označení „liberálové" pro „progresivisty " (Miller aj. 2003), a pro 
klas,cké liberály pak označení „konzervativci". 
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Je kapitalistický systém udržitelný? Nejsou poslední události a jejich důsledky 

(např. vysoká míra nezaměstnanosti) důkazem jeho vnitřní krize a nemají pravdu 

jeho kritici, když tvrdí, že nadešel čas к provedení závažných změn? V této roz-

jitřené atmosféře, která tolik přála radikalizaci a nástupu komunistických, nacistic-

kých a fašistických hnutí, se objevila nová ekonomická teorie, jejímž autorem byl 

anglický ekonom John Maynard Keynes, a která byla formulována v jeho knize 

Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz (1936). Tato teorie přiznávala, že kapi-

talismus se svým tržním hospodářstvím je vnitřně nestabilní a pro jeho udržení 

(Keynes sám byl stoupencem kapitalistické společnosti) je nutné provádět zásadní 

korektury. Ty může uskutečňovat jediný subjekt - stát. 

Tyto korektury jsou podle Keynesovy teorie nutné zejména proto, že kapitalistický 

systém generuje nedostatečnou poptávku, která se následně překlápí do hospodářské 

deprese a s ní související vysoké míry nezaměstnanosti. Vlády proto musí chybějící 

poptávku samy vytvářet, zejména skrze výdaje státního rozpočtu. 

Pro hospodářskou politiku státu to znamenalo zpochybnění vyrovnaného státního 

rozpočtu (rozpočtový deficit je důležitý pro dosažení a udržení plné zaměstnanosti), 

protěžování státních aktivit na úkor soukromého sektoru (znárodňování klíčových 

odvětví, státní regulace a omezení) a v konečném důsledky i vysoké daňové sazby. 

Keynesova makroekonomie byla postupem doby přijata většinou ekonomické obce 

a stala se pevnou součástí vládní strategie všech demokratických států. Po Roose-

veltově New Dealu a „pozitivních" zkušenostech s plánovaným vedením hospodář-

ství během let druhé světové války se stalo uplatňování této koncepce smíšeného 

hospodářství běžnou praxí, a to nejen u levicových stran. Keynesiánství ve své pod-

state znamenalo nastolení jakési střední cesty mezi kapitalismem a plánovaným 

hospodářstvím - nejvíce odpovídající názorům „moderního liberalismu". 

Ne že by se neozývala kritika z pozic „klasického liberalismu" (viz např. Cesta 

к nevolnictví F. A. Hayeka z roku 1944). Její reálný dopad na politickou realitu byl 
ovšem velice malý. 

Situace se radikálně změnila až počátkem 70. let, kdy byla jednotlivá západní hos-

podářství postižena krizí ve formě stoupající inflace, doprovázené hospodářskou 

stagnaci. Tradiční keynesiánský model si s touto situací nevěděl rady, už jenom 
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proto, že ve svých teoretických východiscích takové spojení vylučoval. Otevřel se 

prostor pro mohutný nástup neoliberalismu představovaný zejména Chicagskou 

školou (monetarismem) a ekonomií strany nabídky. 

Monetarismus (např. Milton Friedman) v ostrém rozporu s keynesiánci tvrdil, že trh 

je systém vnitřně stabilní, který je schopen sám sebe uvádět do rovnováhy i s plnou 

zaměstnaností. Pokud něco jeho stabilitu narušuje (krize, inflace, nezaměstna-

nost...), pak jsou to státní zásahy, zejména emise peněz, kterou provádí emisní ban-

ka. Ty vyvolávají tzv. monetární šoky. Krize a inflace nemají svůj původ 

v investičním pesimismu a optimismu, nýbrž na trhu peněz. Pokud chceme ekono-

miku stabilizovat, je nutné nejprve stabilizovat peněžní systém. 

Ekonomové hlásící se ke Škole strany nabídky, např. Artur Laffer, prezentují názor, 

že všechny skloňované ekonomické problémy souvisejí především se ztrátou moti-

vace na straně nabídky (nikoliv nedostatečnou poptávkou, jak učí keynesiánci). To, 

co onu motivaci sráží, je podle tohoto směru vysoká míra zdanění - proto je důleži-

té daně snižovat a zjednodušovat, odstraňovat daňovou progresi. 

Oba tyto neoliberální směry oprášily a znovu teoreticky podepřely ideje klasického 

ekonomického liberalismu, vyjádřené slavným Smithovým výrokem o „neviditelné 

ruce trhu". Oba byly také uvedeny s úspěchem do praxe, jako první Margaret 

Thatcherovou v roce 1979 v Británii a o rok později v USA Ronaldem Reaganem, 

když oba státníci opouštějí keynesiánskou hospodářskou politiku. 

V této souvislosti se také nabízí říci něco o neokonzervatismu, který se konstituoval 

přibližně ve stejné době jako neoliberalismus, aby s ním později vytvořil jádro 

„moderní pravicové politiky" - tzv. „Novou pravici" (termín, který má zdůraznit 

odklon od stávající pravicové praxe, která v řadě otázek přistoupila na levicové re-
cepty). 

Jak je jiz z nazvu patrné, vychází neokonzervatismus z tradičních konzervativních 

přístupů, adaptuje je ovšem na novější podmínky. Reaguje zejména na řadu nových 

hnutí a směrů, které podle něj naleptávají samu podstatu západní civilizace s jeho 

hodnotami a institucemi. 
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V tomto smyslu se obrací zejména proti relativizaci a zpochybňování těchto hodnot 

z pozic feminismu, ekologismu, pacifismu, multikulturalismu či jiných levicových 

směrů, které se probouzejí od 60. let protestním hnutím proti válce ve Vietnamu. 

Neokonzervativci brojí proti podle nich přehnané toleranci (často se objevuje motiv 

opětovného zavedení trestu smrti) a jejich hlavním protivníkem v geopolitickém 

měřítku je až do svého faktického zhroucení komunismus. Typickou je pro ně ne-

důvěra vůči oslabování národních států i národní identity, zdůrazňují existenci ná-

rodních zájmů. Příkladem tohoto přesvědčení může být i odpor Margaret Thatche-

rové k federalizačnímu směřování evropské integrace, jak vyplývá z jejího následu-

jícího výroku: 

„Věříme ve svobodnou Evropu, ne v Evropu standardizovanou. Zmenšíme-li onu 

rozmanitost mezi členskými státy, ochudíme celé společenství. Trváme na tom, aby 

instituce Evropského společenství byly řízeny tak, aby posilovaly svobodu jednotliv-

ce na celém kontinentu. Těmto institucím nesmíme dovolit, aby se zvrhly 

v byrokracii. Kdykoli pochybí ve snaze rozšířit svobodu, musí být kritizovány a ob-

novena rovnováha. " (Thatcherová, 1996, s. 49) 

V politice britských konzervativců v čele s Margaret Thatcherovou (1979 - 1990) 

rezonují tato neoliberální a neokonzervativní východiska obzvlášť jasně - privatiza-

ce, omezování výdajů státu - snaha o vyrovnaný rozpočet, snižování daní, omezení 

Přerozdělování, boj proti rozbujelým odborům, obhajoba národních zájmů a důraz 

na silnou vnitřní i vnější bezpečnost... 

Všechny tyto prvky lze vystopovat v programu dnešních politických stran hlásících 

se к pravici, nicméně ne vždy ve stejně intenzivním a takto úplném zastoupení. Do 

hry zde totiž vstupuje řada faktorů a okolností, které vytvářejí originální obraz té 

které pravicové strany.14 Z faktorů, které máme na mysli, to je především velikost 
země, její kultura a historie, socio-demografický, národnostní a náboženský profil 

obyvatelstva, ústavní, politický a správní systém, volební systém atd. 

Aby to bylo ještě složitější, musíme počítat také s tím, že ve formulování politické-

ho programu nebo v praktických vládních krocích, které nám nakonec slouží jako 

14 
Nelze navíc pominout ani to, že se opět střetáváme s onou dávnou roztříštěností - s existenci tř 

stranických rodin, které je možno vnímat jako středo-pravicové: kresťansko-demokrotickó, liberální 
a konzervativní. 
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určité měřítko „pravicovosti", je jednou z proměnných též pragmatické, nikoli ideo-

logické nazírání a vážení krátkodobých dopadů - v tomto ohledu je trefné přirovná-

ní politiky к umění možného. 
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3. Vývoj pravicových politických stran v ČR po listo-
padu 1989, jednotlivé strany - jejich vznik, vývoj, 
vzájemné vztahy, osobnosti a politický potenciál 

Postihnout vývoj pravicových stran v České republice a provést komparaci se stra-

nami obdobného ideového zaměření v Německu (v SRN) je stěžejním úkolem naší 

práce. Pro toto srovnání je potřebné definovat specifické rysy politických systému 

obou zemí - oněch pravidel, která vymezují prostor (politické hřiště) pro tyto jed-

notlivé subjekty. 

Předem zdůrazňujeme, že předmětem tohoto srovnání budou pouze ty pravicové 

politické subjekty, které byly - byť třeba i jen po určitou dobu - relevantní pro 

utváření české, popřípadě německé politické reality. 

Je pochopitelné, že si plně uvědomujeme nesnadnost tohoto úkolu vzhledem 

k tomu, že některé z těchto subjektů, ať už z důvodu politicko-mocenského taktizo-

vání, anebo v důsledku vnitřních ideových sporů, nesplňovaly vždy kritéria, podle 

nichž by je bylo možné zařadit jednoznačně mezi strany pravicové. Takovouto stra-

nou v českém politickém prostředí je někdejší Československá strana lidová, nyněj-

ší KDU-ČSL. Ale i některé strany v SRN prošly podobným vývojem vykazujícím 

rozporuplný přístup к utváření své politické identity (CDU-CSU). 

Při aplikaci kritérií pro klasifikaci charakteru politických stran, tak jak byly tyto 

znaky definovány v předešlých kapitolách této práce, lze к pravicovým nebo středo-

pravým stranám řadit v České republice tyto politické strany: Občanskou demokra-

tickou stranu (ODS), Občanskou demokratickou alianci (ODA), Unii svobody -

Demokratickou unii (US-DEU) a Křesťansko-demokratickou unii - Českosloven-

skou stranu lidovou (KDU-ČSL). V Německu pak CDU, CSU a FDP. 
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3.1 Ke konstituování pravice obecně - vývoj, znaky a vzá-
jemné vztahy 

Myslíme si, že je možné směle souhlasit s Bohumilem Pečínkou (2000, s. 69) 

vtom, že určujícím znakem nově se formující české pravice po roce 1989 nebyl 

žádný přímý ideový, organizační ani tradicionální přesah do minulosti, jaký lze na-

opak rozeznat u stran levicových (evidentní je to např. u ČSSD a KSČM). Trochu 

mimo zde stojí KDU-ČSL, která je stranou kontinuálně existující od dob První re-

publiky, nicméně její zařazení jako strany pravicové je problematické, což ještě 

zevrubněji rozebereme. 

Jistě je možné namítnout, že toto vymezení neplatí absolutně, že zde existovaly 

osobnosti, které svými postoji, názory, případně politickou praxí vytvořily jakési 

liberálně-konzervativní podhoubí dnešních stran - Karel Havlíček Borovský, Fran-

tišek Palacký, František Ladislav Rieger, Alois Švehla, Alois Rašín nebo Karel 

Engliš. 

Byl by to nesnadný, i když velmi zajímavý úkol, v plné šíři sledovat tento ideový 

konglomerát, nicméně přesto platí co již bylo řečeno - dnešní pravicové strany se 

tohoto odkazu nechopily, ani se jím ve větším měřítku neinspirovaly. 

Je to logické, vezmeme-li v úvahu 41 let komunistické totality, která přetrhala 

všechna tato pouta a vytvořila dosti výrazný předěl, který se ukázal jako zásadní pro 

hledání kořenů a východisek. Vypořádat se s touto skutečností musely všechny poli-

tické subjekty - nicméně pravice, systematicky opomíjená a znevýhodňovaná j iž od 

roku 1945, měla dosti specifickou pozici (viz srovnání se stranami Národní fronty). 

Patrné je to především u dvou hlavních reprezentantů nové polistopadové pravice, 

ODS a ODA. Tyto politické strany, které ke svému konstituování využily nových 

poměrů, hledaly vzor pro formulování svých ideových východisek, programových 

principů a budování politicko-organizační struktury. 

Hlavní inspirací v jejich hledání pilířů své politiky byla reformulace konzervativně-
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poměrů, hledaly vzor pro formulování svých ideových východisek, programových 

principů a budování politicko-organizační struktury. 

Hlavní inspirací v jejich hledání pilířů své politiky byla reformulace konzervativně-

liberální doktríny, představovaná v nej zřetelnější podobě v politice Margaret 

Thatcherové a Ronalda Reagana, která se jim stala hlavním vodítkem - privatizace, 

deregulace, snaha o neexpanzivní státní rozpočet, důraz na vytvoření co nejliberál-

nějšího tržního prostředí atd. 

i 
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Sám Václav Klaus, zakladatel a „ideolog" nejsilnější české pravicové strany, tuto 

inspiraci přiznává: „Pokud jde o ODS, vznikla jako jednoznačně pravicová strana. 

Naším modelem byli britští konzervativci s Margaret Thatcherovou v čele, rozhod-

ně ne němečtí křesťanští demokraté s Helmutem Kohlem" (Klaus, 2001, s. 84). 

Co se tedy zakotvení nové české pravice týče, opíralo se jednoznačně o zahraniční 

zkušenost, nikoli o domácí tradici. To pro ni ovšem znamenalo jak pozitivní, tak 

negativní důsledky. К těm pozitivním patřila bezesporu možnost nově se vymezit, 

bez jakýchkoliv starých kontextů a stereotypů, které by mohly ono čisté sebedefi-

nování rozmělnit. Mezi negativní pak určitá mělkost a nemožnost opřít se o „poli-

tickou tradici" - onu směs pevné voličské základny, obecného povědomí a vybudo-

vaných stranických struktur, což je zejména u konzervativně-liberálních stran po-

měrně důležitý předpoklad úspěchu a silné pozice na politickém trhu. 

Česká pravice se s tímto problémem vypořádala poměrně úspěšně a jedna 

z nepřehlédnutelných příčin jejího, zejména počátečního úspěchu, tkvěla ve spole-

čenské atmosféře porevolučních let, která viděla v pravici garanta přechodu 

к prosperujícímu kapitalismu západního střihu, na rozdíl od tápající levice, která 

v řadě svých vývodů jakoby symbolizovala staré neosvědčené postupy - třetí cesta, 

sociálně-tržní hospodářství, státem regulovaná ekonomika atp. 

Česká pravice se nabízené příležitosti chopila a stala se symbolem (ať už s kladným 

či záporným znaménkem jednotlivých hodnotitelů) nové transformační reality. Jak 

říká Bohumil Pečinka, „na rozdíl od první republiky, zaujala občanská pravice po 

celých sedm polistopadových let pozici „budovatelů" demokratického státu. Prosa-

dila koncept ekonomické reformy, stála и vzniku české republiky, napsala její ústa-

vu a byla garantem hlavních společenských změn. " (Pečinka, 2000, s. 70) 

Jak si Bohumil Pečinka všímá, a my s ním nemůžeme než souhlasit, lze výše uve-

dený postřeh použít i jako jedno z definičních kriterií polistopadové české pravice. 

К těm dalším podle stejného autora patří „antikomunismus" v praktické politické 

rovině vyjádřený lustracemi, vznikem „Bendova" Úřadu dokumentace a vyšetřová-

ní zločinů komunismu, či zákonem o zveřejnění svazků Státní bezpečnosti. Druhým 

atributem pravice je její role zprostředkovatele (importéra) prvků anglosaského li-

beralismu, který u nás zakotvil, ale který není vůbec běžnou součástí ideové výbavy 

pravicových stran našich sousedů (Německo, Rakousko). 
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Bylo řečeno, že do svého politického života vstupovala česká pravice s nejistotou, 

týkající se oslovení širších voličských vrstev. To je jistě pravda, nicméně musíme 

dodat, že se jí tento handicap podařilo překonat, čehož důkazem je i poměrně sta-

bilní voličská přízeň, prokazovaná dosaženými výsledky ve všech důležitých vol-

bách. 

3.1.1 Voličská základna pravicových stran 

Kdo tedy tvoří tuto voličskou základnu? Jak se ukazuje, zejména městské obyvatel-

stvo, podnikatelé, živnostníci a v počátcích je možno vysledovat i poměrně jednot-

nou podporu pravice od mladší generace (ta má povahu určité revolty vůči stávají-

cím pořádkům). К zajímavým číslům ohledně voličů pravicových stran dochází 

Michal Kubát (2000). Podle těchto údajů platí, že ODS našla své voliče v širokém 

pásmu všech vrstev společnosti, s jediným podstatným výkyvem u podnikatelů a 

dělníků. V prvním případě je zde jednoznačně zvýšený voličský zájem (54,0 % 

v roce 1996 a 47,8 % v roce 1998), který kontrastuje s „voličským nezájmem" u 

představitelů dělnické profese (24,0 % v roce 1996 a 16,8 % v roce 1998). Jinak, 

jak upozorňuje autor, je ODS volena všemi věkovými kategoriemi bez ohledu na 

pohlaví či vyznání, přičemž jediným zanedbatelným rozdílem je souvislost mezi 

volbou strany a dosaženým vzděláním voličů. 

Zajímavě vycházejí data týkající se voličů ODA a US. Podle Michala Kubáta jejich 

voličstvo vykazuje podobné znaky - lidé s nadprůměrnými příjmy (podnikatelé, 

úředníci) a vyšším vzděláním, studenti a ženy ve věku 1 8 - 2 4 let, naopak se ani 

jedné z těchto dvou pravicových stran nedaří podchytit voličskou přízeň u lidí star-

ších a lidí s nižším vzděláním (dělníci, řemeslníci). 

Poslední stranou, u které si budeme všímat specifických atributů jejich voličské 

základny, je KDU-ČSL. Je to jediná strana u nás, jejíž podpora je opřena o hlasy 

„věřících" a naopak občané bez konfese tvoří v celkovém podílu jejích sympatizan-

tů zanedbatelné množství (3,9 % v roce 1998). Dalším specifikem voličů této strany 

je podle autora jejich nízké vzdělání. 

Co se týče stability voličské přízně, čísla podle Michala Kubáta hovoří jasně: vo-

lební výsledky ODS během tří voleb (1992, 1996, 1998) zůstávají na téměř stejné 

úrovni (pokles o 1,98 %), KDU-ČSL (+2,73), podobné výsledky zaznamenává i 
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ODA. Poklesy a vzestupy se dějí na úkor ostatních pravicových stran a „neztrácejí" 

se jinam.15 

Zajímavá je také tzv. volební geografie, která ukazuje masovou podporu ODS ve 

velkých městech (Praha, Brno, Plzeň,České Budějovice, kromě Ostravy) a ve své 

podstatě, přes menší podporu v některých lokalitách jako např. na severní a jižní 

Moravě, v severních Čechách, v západní polovině Čech (kromě okresu Karlovy 

Vary), celkem rovnoměrně rozloženou podporu - všude přesahující 20 %. 

Naproti tomu volební úspěch KDU-ČSL podléhá oné regionální determinaci znač-

ně. V některých okresech dosahuje na svůj celkový „volební obrat" (1996 - 8 %, 

1998 - 9 %) nadprůměrných 14 % - pro KDU-ČSL jsou v tomto smyslu důležité 

zejména zemědělské oblasti - východní Čechy (kromě okresů Trutnov, Hradec Krá-

lové a Pardubice) a religiózní jižní Morava (kromě okresu Brno-město a okresu 

Znojmo). Naproti tomu marginální podíl celkových hlasů obdržela tato strana 

v severních Čechách, v západní polovině západních Čech a některých okresech 

středních Čech - sotva 5 %. 

ODA a US svou podporu opíraly zejména o Prahu a Brno-město a jejich voliči byli 
v geografickém vymezení rozloženi celkem rovnoměrně bez zásadních výkyvů. 

(Kubát 2000) 

v souvislosti s utvářením české pravice „od nuly" si dovolíme ještě jeden postřeh. 

Na rozdíl od jiných stran, které mohly vznést majetkové nároky, které byly v řadě 

Případů vyslyšeny (restituce), pravicové strany tuto možnost neměly. Hned od sa-
mého počátku tak byl dán určitý problematický základ jejich financování, které se 

Pak dělo výhradně skrze členské příspěvky a sponzory, a od těch pak vedla přímá 

Unie к známým a hojně medializovaným finančním skandálům. Toto naše tvrzení 

není obhajobou těchto praktik, ale spíše upozorněním na faktory, které se na tomto 

stavu spolupodílely a často v hodnoceních zapadají. 

dalo sJů hi d e m j e d i s t r i b u c e voličů mezi ODA, ODS a US. 32,3 % voličů ODA z voleb r. 1996 
v roc* , L „ v r o c e 1998 US a 30,1 % voličů téže strany z onoho roku 1996 dalo naopak svůj hlas 

roce 1998 ODS. (Kubát 2000) 
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3.1.2 Dualismus na pravici 

Nicméně závažným, a jak se ukazuje pro vývoj české politiky určujícím fenomé-

nem, byl vznik tzv. dualismu na pravici, tedy existence dvou v podstatě identických 

pravicových stran. Přestože je v demokratických systémech běžné, že existuje širší 

paleta stran, hlásících se к pravici (zejména pokud je zde uplatňován poměrný sys-

tém volby), a tyto strany pak nalézají mezi sebou jakýsi „pravicový průsečík", má-

lokdy nastává situace faktického ideového a programového překrytí, které u nás 

představovala ODA a ODS, později US a ODS. 

Vezmeme-li jako příklad sousední Německo, máme tu křesťanské strany CDU-

CSU a s nimi liberální FDP, které spolu souzní v řadě důležitých receptů a představ, 

ale přitom si zachovávají svoji specifičnost. U nás nabyla podobnost takových roz-

měrů, že to vyvolávalo v život dosti afektovanou snahu legitimizovat svoji existenci 

poukazováním na odlišnosti, často uměle akcentované. Z roviny ideové se ona 

emancipační snaha přesunula na pole personální - svou roli zde sehrála osoba Vác-

lava Klause, hlavní ikony ODS, dělící společnost do dvou vyhraněných táborů. 

Bohumil Pečinka naprosto správně postihuje tento problém v samotném zárodku, 

když cituje výrok předsedy ODA Pavla Bratinky pronesený na posledním sněmu 

Občanského fóra, adresovaný přítomným delegátům: „ Vstupujte do ODS. A komu 

se Klaus nelíbí, pro něj je tu ODA. " (Pečinka, 2000, s. 74) 

Určitou dobu mohla skutečně Občanská demokratická aliance profitovat z tohoto 

stavu a fungovat tak především na bázi „lapače antipatií", ale na druhou stranu jí to 

nedávalo pevnou půdu pod nohama, ani tolik žádoucí politickou stabilitu. Z těchto 

důvodů byla v neustálém ohrožení svého „politického života". Že se jednalo o reál-

ně existující determinanty neúspěchu, lze doložit na velmi podobném osudu, který 

stihl US, do jisté míry pokračovatelku tradice ODA. 

V této souvislosti tedy docházelo už od samého počátku konstituování konzervativ-

ně-liberálních politických sil к dosti nebezpečné praxi, kterou si dovolíme označit 

za jednu z nej důležitějších příčin roztříštění české pravice - totiž paradox toho, 

že menší pravicové strany byly nuceny, z důvodu zachování sebe sama, к někdy až 

exaltovanému vymezování se vůči ODS. To se ukázalo pro pravici jako sebede-

struktivní: „ ...její problém spočívá v roli, kterou je odsouzena hrát, nemá-li zanik-

nout. ODA se snaží dokázat, že je stranou s výrazně odlišným programem než ODS 
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a že je tedy nepostradatelnou...ODA tak musí systematicky útočit na ODS, stranu, 

která je jí ze všech nej bližší. " (Novák, 1996, s. 15) 

Přes marginální rozdíly se však ODA pokoušela rozehrát několik svých „trumfů". 

Zejména obrátila svou nevýhodu (malou podporu své strany) v jakousi svoji před-

nost, když kritizovala programový pragmatismus ODS, snažící se fungovat na plat-

formě strany pro všechny (Catch-all Party), a sama se pasovala do role strážce čis-

tých a nezkalených konzervativně-liberálních principů. 

Jelikož rezignovala na širší voličskou podporu, mohla si to dovolit, stejně jako si 

mohla také dovolit vystupování z pozice strany elit. Její menší vládní odpovědnost 

ji nakonec tuto sebeprezentaci umožnila. 

Unie svobody, strana vzniklá odštěpením od ODS, jež od parlamentních voleb v 

roce 1998 obsazovala pozice uvolňované „chřadnoucí" Občanskou demokratickou 

aliancí, měla identický problém. Mohla vymýšlet různé programové body, nicméně 

ve všech obecných principech se s ODS shodovala. Bylo to pro ni zjištění o to trpčí, 

o co více se snažila ze stínu ODS odpoutat a hledat jiné politické partnery. 

Konečným naplněním této schizofrenní pozice Unie svobody byl vznik nesourodé-

ho konglomerátu zvaného Čtyřkoalice. Toto uskupení stran různého ideového vy-

bavení, pro tento účel poněkud „uměle" stmelené, při sobě neudržovaly žádné pozi-

tivní společně sdílené hodnoty, nýbrž jen odpor к ODS. Stačilo málo a odstředivé 

síly, držené na uzdě tímto společným zájmem, se daly do pohybu, a ten pak zname-

nal konec celého projektu. Jedinou skutečnou a také hojně skloňovanou odlišností 

bylo „proevropanství" Unie svobody, které kontrastovalo s „euroskepticismem" 

°DS. S tím šlo v ruku v ruce obviňování Občanských demokratů z jejich akcento-

vání národních zájmů. 

Nejsme schopni poskytnout odpověď na to, kdy přesně Unie svobody přišla s touto 

koncepcí a jak vážně byla tato představa původně míněna. Každopádně toto byla a 

dodnes je jediná opravdu zásadní koncepční neshoda obou těchto pravicových sub-

jektů. Přísně vzato se ODS tímto postojem nijak neodlišuje od postojů britských 

konzervativců, kritizujících federalistické snahy německo-francouzské osy a odmí-

tajících příliš socializující systém EU. Unie svobody jako by se spíše inspirovala u 

německých sousedů ze stran CDU-CSU. Konečně absenci zásadních programových 
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odlišností dokládá i „smrskávání" lákadel pro voliče na pouhý morální apel - „dě-

láme to samé, ale s vyšší morální akreditací". 

3.1.3 Politická versus nepolitická politika? 

Řekli jsme tedy, že dualismus na pravici narýsoval řadů sporů, které nakonec vedly 

к jejímu roztříštění, přestože první léta demokratického vývoje pro ni vypadala na-

dějně. Domníváme se, že zde sehrál svou roli ještě jeden zásadní faktor, a to spor 

„politická" versus „nepolitická" politika, jehož hlavním rozněcovatelem byl prezi-

dent Václav Havel. 

Tento fenomén si zasluhuje pozornost, jelikož se promítal do řady oblastí a ve více 

či méně viditelné podobě pak přispíval k celé plejádě konfliktů. V tomto kontextu 

tedy nesouhlasíme s Karlem Vodičkou, který roli prezidenta Václava Havla shrnuje: 

» ...aktivně zasahoval do politiky a svým působením podpořil proces demokratické 

konsolidace. " (Vodička 2003, s. 256) Podle našeho přesvědčení právě toto jeho 

zasahování (pomocí některých menších politických stran i občanských iniciativ) 

konsolidaci nepřineslo, naopak v delším období znamenalo dezorientaci politických 

stran, vyjádřené jejich tápáním ohledně toho, kdo je vlastně jejich skutečným poli-

tickým partnerem. Krize pravice u nás pak byla součástí této celkové destabilizace 

politických poměrů a Opoziční smlouva, umožňující vznik menšinové vlády ČSSD, 

jen jejím praktickým výstupem. 

V tomto paktu, který byl sice nestandardním, ale nikoliv demokracii ohrožujícím 

krokem, jak tvrdili různí politici a komentátoři, došlo ke spojenectví nikoli na bázi 

ideového souznění, ale na bázi „sporu o režim, " jak popsal Václav Bělohradský 

stav, který přichází v ruku v ruce s prosazováním „nepolitické politiky". (Bělohrad-

ský 1992, s. 58) Dvě velké strany, každá z jiné části politického spektra, totiž našly 

společného jmenovatele v obraně „politické politiky" a rozhodly se tuto svou obra-

nu opřít o Opoziční smlouvu, která měla umožnit některé zásadní ústavní změny, ve 

smyslu větší akceschopnosti politických stran - většinový volební systém, omezení 

některých pravomocí prezidenta republiky atd. Ostatní strany, cítící se tímto krokem 

ohroženy, byly vtaženy do stejně absurdního spojenectví jménem Čtyřkoalice a 

definitivní „chaos" na české politické scéně byl završen. 
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Stálo by za to říci něco o pozici a postojích KDU-ČSL, protože tato strana, ať se 

nám to líbí nebo ne, vstupovala ve všech zásadních okamžicích do hry jako vý-

znamná síla (v tomto smyslu byla ovšem tato její politická síla generována přede-

vším poměrným volebním systémem, ne reálným počtem voličů). 

Je otázkou, jestli lze tuto stranu považovat za pravicovou. V období konstituování 

demokracie v devadesátých letech se i ona do jisté míry hledala a pokoušela se vy-

jádřit své postoje a stanoviska. Nutno podotknout, že měla v tomto svém počínání 

určitá vodítka z minulosti. Jejím hlavním kapitálem byl a je její koaliční potenciál, 

„názorová širokorozchodnost", která umožňuje „být vždy při tom". 

Zmíněný přístup, který u mnohých vyvolává obviňování z bezzásadovosti má však 

svou železnou logiku. Tato strana totiž nikdy neaspirovala na čelní postavení na 

české politické scéně ani na reprezentování nějaké širší společenské základny -

toho by ani nemohla u z velké části nekonfesijního českého obyvatelstva dosáhnout. 

Místo toho se definovala od samého počátku jako zájmová strana, která si kladla za 

cíl obhajovat pozici katolické církve u nás. К této její činnosti bylo potřeba fungo-

vat jako jazýček na vahách, s kterým se musí počítat. Volební systém první republi-

ky a samozřejmě i volební systém současné České republiky jí tuto taktiku umož-

ňoval. 

Další nepopiratelnou výhodou této strany je její stabilní voličská podpora, která 
v zásadě nereaguje na jakékoliv kroky jejích představitelů ve smyslu zásadního 

úbytku či přírůstku voličů. I to je způsobeno společně sdíleným „vyšším" zájmem 

jejích členů a sympatizantů. 

Z hlediska názorových posunů KDU-ČSL vstupuje do hry i faktor „módnosti". Po 

roce 1989 byla citelná společenská poptávka po změnách, které měly být garanto-

vaný pravicí, respektive pravicovými recepty. KDU-ČSL se pak s tímto trendem 

Poněkud svezla. 

Konečně nesmíme ani pozapomínat na to, že i v KDU-ČSL jsou zastoupeny mini-

málně dva názorové proudy: křesťansko-demokratický (Miroslav Kalousek) a křes-

tansko-socialistický (Cyril Svoboda), které získávají či ztrácejí převahu, a to se 

samozřejmě promítá i do koaličních priorit této strany. 
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3.1.4 Etapy vývoje české pravice 

Charakterizujme si tedy zásadní etapy vývoje pravice u nás. První etapa vývoje čes-

ké pravice, ohraničená léty 1992-1996, kopírovala vládni mandát, který společně 

vykonávala trojice stran ODS, KDU-ČSL a ODA. V zásadních společenských a 

ekonomických tématech se tato středo-pravicová koalice shodovala, což vyjadřova-

la i společně uplatňovaná hospodářská politika a s ní související transformační pra-

xe. Jestliže existovaly spory, nejevily se v tu dobu jako kardinální, přestože v řadě 

otázek se názory hlavních protagonistů lišily. 

Druhé období bylo vymezeno léty 1996 - 1997, respektive parlamentními volbami 

v roce 1996 na jedné straně a krizí a následným pádem vlády v roce 1997 na straně 

druhé. Právě volby do Poslanecké sněmovny na jaře 1996 znamenaly pro pravicové 

strany faktickou porážku, jelikož nebyly schopny získat parlamentní většinu. 

V následující sérii jednání si sice u ČSSD zajistily možnost pokračovat ve vládě (ve 

své podstatě se zde jednalo o jakousi první opoziční smlouvu, která ale nevzbuzova-

la tolik negativních ohlasů), znamenalo to ale velmi nejistou pozici pod silným tla-

kem s dosti pochybnou schopností tuto vládu skutečně uplatňovat. 

Právě v tomto období nejistoty a deziluzí se objevovaly první zásadní spory. Je to 

logické, jelikož jakákoliv krize akceleruje vyšší hodnoty „tření". V ruku v ruce 

s tím se také samozřejmě objevoval i motiv hledání viníků současné tíživé situace. 

Volební neúspěch také povzbudil různé názorové a opoziční platformy. Ty se obje-

vily jednak uvnitř stran, ale nakonec i mezi stranami samotné koalice. Bohumil Pe-

činka označuje tento trend jako „ velké emancipační hnutí vůči osobě Václava Klau-
se- (Pečinka, 2000, s. 79) 

U KDU-ČSL měl tento přístup podobu stále většího lavírování kolem setrvávání 

v koalici a přehodnocování své dosavadní politiky. Stále více se vedoucí činitelé 

této strany sbližovali s prezidentem Václavem Havlem a snažili se vytvořit jakousi 

koncepci třetí síly, která by vyvažovala blok ODS a ČSSD. V konkrétních politic-

kých krocích byla tato změna kurzu postižitelná např. ve veřejně demonstrovaném 

odmítnutí podpory kandidátům ODS před druhým kolem senátních voleb (stejně se 

zachovala i ODA). Občanská demokratická aliance v tuto dobu prožívala také svou 

specifickou vnitrostranickou krizi. Její druhý předseda Jan Kalvoda odstoupil a ve 
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straně se rozhořely spory, které (spolu s dalšími faktory) zavedly tuto stranu na peri-

ferii voličského zájmu. 

Tenze probíhala i v ODS, kde se stále více ozývaly kritické hlasy, upozorňující na 

údajné chyby v minulé politické praxi. Prvním výrazem této vnitřní krize byl od-

chod ministra zahraničí Josefa Žielence, avšak události dostaly rychlý spád 

v listopadu 1997, kdy se objevila aféra s fiktivními sponzory a tajnými stranickými 

konty. Ivan Pilip (ministr financí a místopředseda ODS) a Jan Ruml (místopředseda 

ODS) v souvislosti s tím vyzvali svého stranického předsedu a premiéra Václava 

Klause к demisi. Protože ten se v onen čas zdržoval v Sarajevu na setkání Středoev-

ropské iniciativy a nebyl tudíž osobně přítomen celému aktu, označuje se někdy tato 

událost jako „Sarajevský atentát". Brzy na to opustila KDU-ČSL vládní koalici a 

vláda se rozpadla. 

Prezident Václav Havel ve svém rudolfínském projevu, předneseném po demisi 

vlády, kritizoval celý polistopadový vývoj a s ním i vládu české pravice. S jeho ak-

tivním přispěním byla pak sestavena nová vláda, která měla jakousi nepoliticko -

politickou podobu, nebo jak říká Bohumil Pečinka: „...vláda tzv. polopolitická, 

složená z loajálních politiků a náhodně vybraných nestraníků. " (Pečinka, 2000, s. 

82) 

V čele této vlády, jejímž sestavením byl prezidentem republiky pověřen lidovecký 

předseda Josef Lux, stanul guvernér Centrální banky Josef Tošovský, a jejími členy 

se stali jednak politici z protiklausovského křídla ODS - Stanislav Volák, Michal 

Lobkowicz, Jan Černý a Ivan Pilip (ti ovšem nebyli к tomuto kroku pověřeni vede-

ním strany, což vedlo к definitivnímu rozštěpení ODS), jednak lidovečtí politici, 

např. Cyril Svoboda, a nakonec i politici ODA, kteří později vstoupili do řad US 

(Karel Kühnl, Jaroslav Skalický). Menšinová vláda byla podpořena ČSSD díky 

Přímluvě prezidenta republiky, jenž slíbil vypsání předčasných voleb na léto 1998. 

„Sarajevský atentát" a s ním související následné události jsou nej důležitějším pře-

dělem české pravicové politiky, a můžeme snad říci i jedním z nej důležitějších mez-

níků české politiky vůbec. Druhá Klausova vláda padla, společný postup pravico-

vých stran, které vtiskly svoji pečeť nej důležitějším létům transformace, byl ukon-
č en a začala se rýsovat úplně jiná politická konstelace se sobě vlastním rozložením 
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sil, zájmů a vzájemných spojenectví. Vnejsilnější vládní straně došlo к rozkolu, 

který ji vážně oslabil a vytvořil animozity, které nejsou překonány dodnes. 

Než ovšem budeme pokračovat v našem charakterizování jednotlivých etap ve vý-

voji české polistopadové pravice, povšimněme si jedné důležité skutečnosti. Onen 

zásadní stranický rozkol byl přes veškerou medializaci pouze a především rozkolem 

stranických špiček, nikoliv rozkolem strany jako takové, čehož důkazem je i to, že 

ačkoliv ODS opustila polovina poslanců a tři senátoři, členská základna se zmenšila 

o pouhou tisícovku členů (Pečinka, 2000), podle vnitrostranických materiálů ODS 

činil úbytek к 28.2.1998 20 % členů (strana tedy disponovala 16 189 členy), ten byl 

ale v průběhu roku 1998 rychle nahrazován - 31.7.1998 18 169 členů, 30.11.1998 

19 335 členů (Benešová 2001). I díky tomu se nakonec podařilo této straně obnovit 

svou původní sílu, Unie svobody naproti tomu nebyla schopna tradiční voliče ODS 

přetáhnout na svou stranu. 

К událostem okolo pádu druhé Klausovy vlády existují dvě zásadně odlišné inter-

pretace. Ta první předpokládá, že celý tento řetězec má svou prapříčinu v neúspěšně 

prováděné transformaci, která se následně přelila do hospodářských potíží a ty pak 

do politické krize. Kroky prezidenta republiky jsou v celé této kauze vnímány pozi-

tivně - Václav Havel se pouze snažil najít cestu ze složité situace. Ta druhá vidí 

celý problém spíše jako vyvrcholení boje o koncepci české politiky („politická" 

versus „nepolitická"). Václav Havel, potažmo celé „hradní křídlo", podle těchto 

názorů, aktivně hledalo možnost zbavit Václava Klause jeho nesporného vlivu. Ten-

to strategický plán se měl opírat o spojenectví s celou řadou politiků vládní koalice, 

včetně některých politiků ODS. Načasování celé této „akce" pak nebylo náhodné, 

problémy české ekonomiky i zostřující se tlak na Klausovu vládu byly vítaným ka-

pitálem a zároveň i vhodným pozadím plným dramatického potenciálu. 

Pokud si můžeme dovolit vlastní hodnotový soud, přikláníme se к druhému názoru. 

Spontaneita celé akce se nám jeví pochybná, navíc chování představitelů KDU-ČSL 

jakož i prezidenta Havla (byl obejit ústavní princip tří kol při sestavování vlády, 

sestavením vlády byl pověřen Josef Lux, skladba samotné vlády...) vyvolává pode-

zření z politicky koordinovaných kroků. 

Třetí období české pravice (1997 - současnost) tak bylo hráno na politickém hřišti, 

kde proti sobě nestály dva ideově opoziční bloky (na vertikální ose vyjádřené kon-
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fliktem pravice x levice), nýbrž signatáři Smlouvy o vytvoření stabilního politické-

ho prostředí v České republice (tak zní oficiální název dokumentu, pro něž se vžilo 

označení Opoziční smlouva) a vůči nim se vymezující uskupení čtyř stran s vý-

mluvným názvem Čtyřkoalice (KDU-ČSL, US, ODA, DEU). Příznačné pro tuto 

dobu byly zmatky ohledně vztahu opozice x vláda a opozice x opozice. Situace totiž 

nebyla vůbec tak zřetelná, jak se např. domnívá Milan Klíma (1999), který označuje 

opoziční smlouvu za skrytou tichou koalici ČSSD a ODS. Stačí si jen uvědomit 

fakt, že první státní rozpočet vládní ČSSD (v roce 1998) nepodpořil smluvně opo-

ziční „partner" ČSSD, nýbrž ho protlačila hlasy svých poslanců Luxova KDU-ČSL. 

Unie svobody, vedle občanských demokratů jediná relevantní pravicová strana, 

viděla v ODS svého úhlavního politického nepřítele a tomuto přesvědčení napříště 

podřídila své jednání. 

„Protiklausovské třeštění", které bylo evergreenem této doby, a které akcelerovalo 

po podepsání Opoziční smlouvy, mělo svou logiku ve snaze přebrat „zrazené voli-

če" ODS, nicméně jako dlouhodobá strategie bylo bezvýchodné, jelikož pokud by 

chtěla pravice reálně převzít vládu, musela by spojit své síly tak jako tak. Nepozvá-

ní předsedy ODS Václava Klause na kongres US před volbami 2002 bylo spíše 

umíněným gestem, které už zřetelně signalizovalo ztrátu „politické soudnosti" špi-

ček US. I když si to představitelé této strany neuvědomovali, pomalu se dostávali 

do slepé uličky. 

Je pravdou, že někteří politici Čtyřkoalice zpočátku „koketovali" s jakýmsi „ně-

meckým modelem", podle kterého by mohla být ODS vytlačena z pozice dominant-

ní pravicové síly (hrála by pak roli strany FDP v Německu) a US a KDU-ČSL by se 

pak staly hlavní středo-pravou politickou silou v České republice (podobně jako 

sesterské strany CDU-CSU). Tato představa, jakkoliv byla pro některé lákavá, se 

ale ukázala v českých podmínkách neuskutečnitelnou. Důvodů bylo mnoho, ty fun-

damentální jsou dva: stabilní voličská podpora ODS a na druhé straně s tím kontras-

tující vratkost celé čtyřkoaliční stavby. 

Konečným důsledkem tápání Unie svobody byl její vstup do vlády Vladimíra Špi-

dly po volbách v roce 2002. Zatímco KDU-ČSL tím dovršila svůj pohyb zprava 

doleva a jejímu voličstvu to příliš nevadilo, Unie svobody se dostala do vlastní pasti 

- udělala vlastně to, co halasně kritizovala u ODS - začala vládnout se sociální de-
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mokracií. Všechny argumenty, které Unie svobody používala pro své ospravedlnění 

(proevropská vláda, zajištění vstupu ČR do EU apod.) v očích jejích voličů, kon-

frontovaných se zvyšováním daní, snahou zavádět majetková přiznání apod., neza-

braly a vyzněly do prázdna. Tuto pravicovou stranu tak potkal podobný osud jako 

ODA. 

V našich současných politických poměrech jsme svědky posunů, které budou mít do 

budoucna určující význam. Skoro by se chtělo říci, že se nacházíme na počátku no-

vé vývojové etapy české pravice. 

Co tedy vyznačuje tyto nové poměry? Podle našeho přesvědčení je zde rozpozna-

telný trend к opětovné „normalizaci" politických poměrů, ve smyslu překonání 

„přízraku" Sarajevského atentátu a Opoziční smlouvy a návrat k pravo-levému roz-

dělení naší politické scény, jdoucí po linii ČSSD, KSČM (levicový pól) a ODS, 

KDU-ČSL (pravicový pól). Tato nová konstelace ale má své konkrétní příčiny, kte-

ré se teď pokusíme vyjmenovat. Tou první jsou, podle našeho přesvědčení, perso-

nální změny na různých politicky významných postech. Zde máme na mysli zejmé-

na konec funkčního období Václava Havla a následné zvolení prezidentem republi-

ky Václava Klause. Stejně tak se ukazuje jako významný milník sesazení Cyrila 

Svobody z místa předsedy KDU - ČSL a jeho nahrazení mnohem pravicověji orien-

tovaným Miroslavem Kalouskem. Nelze ani pominout marginalizaci Unie svobody 

- Demokratické unie a posuny preferencí vůbec - klesající po mnoho měsíců 

v případě vnitřně destabilizované ČSSD, naopak rostoucí u KSČM a ODS. Tento 

trend je navíc umocněn výsledky nedávných voleb - krajských, senátních, evrop-

ských a komunálních, které přivedly jednotlivé protagonisty к bilancování. U ČSSD 

má pak toto bilancování podobu zvažování, zda je pro tuto stranu pozitivní progra-

mové rozmělnění v koalici s KDU-ČSL a Unií svobody, v reakcích KDU-ČSL lze 

vystopovat nervozitu z propadu svého koaličního partnera (je otázkou, jak moc ve-

řejně deklarované by byly „námluvy" této strany s občanskými demokraty, pokud 

by ČSSD byla v lepší politické kondici - „být u toho" je, jak se zdá, pro KDU-ČSL 

stále velmi důležitým politickým vodítkem). 

Konečně není možné přehlédnout ani fakt, že poloměr rozpadu izolace KSČM se 

zřejmě naplnil. Reálná síla této strany (ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 

2002 obdržela 18,5 % hlasů a v průzkumech veřejného mínění se dlouhodobě 
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s velkým náskokem umisťovala před sociální demokracií na druhém místě), je pro 

její politiky hlavním triumfem. Bude zajímavé sledovat další vývoj českých komu-

nistů a jejich politickou anabázi po odchodu jejich dlouholetého předsedy Miroslava 

Grebeníčka. Vzhledem к vyjádřením vrcholných představitelů sociální demokracie, 

včetně současného předsedy vlády Jiřího Paroubka, se zdá jako nej pravděpodobněj-

ší stále větší kooperace těchto dvou levicových stran. V krátkodobém výhledu bude 

tato spolupráce stvrzena společným hlasováním v Poslanecké sněmovně, ve střed-

nědobém výhledu snahou o vytvoření menšinové vlády ČSSD s podporou KSČM a 

v dlouhodobém výhledu pak možnou společnou vládou obou těchto politických 

subjektů. 

3.2 Stručná historie pravicových stran v České republice 

3.2.1 Občanská demokratická strana (ODS) 

Její formování započalo již v rámci Občanského fóra (OF), které vzniku ODS, ale 

samozřejmě i jiných stran, předcházelo. Občanské fórum bylo občanským hnutím, 

které se konstituovalo v reakci na události 17. listopadu 19. 11. 1989 v Činoherním 

klubu v Praze. Jeho hlavním úkolem a smyslem bylo vytvořit politickou protiváhu 

komunistické straně, být jakýmsi garantem přechodu od totality к demokracii. 

Prvním požadavkem vůči vládnoucí garnituře bylo propuštění politických vězňů a 

zahájení celospolečenského dialogu o budoucnosti země, záhy se pak „program" 

Občanského fóra rozšířil o zajištění vypsání svobodných voleb. Na těchto základ-

ních východiscích zavládl konsenzus, a tak Občanské fórum pod svými křídly sjed-

notilo různé osobnosti i politické strany.16 Pochopitelně bylo jen otázkou času, kdy 

se tento celospolečenský konsenzus rozpadne a v rámci tohoto subjektu vznikne 

silná vnitřní tenze. 

První známky blížící se krize se objevily velmi záhy, v otázkách dalšího směřování: 

má se OF přetvořit v politickou stranu (y) nebo má fungovat dále jako společenské 

hnutí, které bude „tlumočit" přání občanů správním orgánům, a zejména ve sporu o 

podobu ekonomické reformy? 

16 Do prvních svobodných voleb, které vyhrálo ziskem 51 % hlasů, tak OF šlo s široce pojatou kan-
didátkou - od ODA, KAN až po Levou alternativu. 
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Na jedné straně zde byl tábor liberálních ekonomů v čele s Václavem Klausem, na 

druhé zastánci umírněnější reformy, patřící spíše do levého názorového spektra (Pe-

tr Pithart, Jiří Dientsbier, Tomáš Sokol). Prvním krokem к přeměně OF, který na-

konec vedl к jeho rozpadu, byla volba předsedy 17. 10. 1990. Tím byl zvolen Vác-

lav Klaus.17 Důvodem pro volbu předsedy Občanského fóra byla snaha vytvořit 

jeho politické vedení. Václav Klaus pak během dalších jednání už z funkce předse-

dy OF předestřel své cíle a priority - přetvořit OF v klasickou politickou stranu pra-

vicového střihu, s individuálním výlučným členstvím a pevně vybudovanou organi-

zační strukturou, jejímž hlavním úkolem bude vytvoření tržního prostředí. 

Proti této koncepci se postavil názorový proud reprezentovaný Jiřím Dienstbierem a 

Petrem Pithartem, který obhajoval podobu Občanského fóra jako hnutí sestávajícího 

z různých názorových klubů. 

Neudržitelnost celé situace potvrdil sjezd OF v pražské Hostivaři, konaný 12. 1. 

1991, kde se „pravicovému křídlu" OF podařilo ovládnout situaci - 80 % přítom-

ných hlasů byl přijat Výchozí politický program OF, který byl formulován v duchu 

výše uvedených představ, Václav Klaus byl opět zvolen předsedou. 

Protože levice OF odmítala vzít výsledky sjezdu v úvahu, došlo o měsíc později za 

asistence Prezidenta republiky Václava Havla к podpisu tzv. lánských dohod, které 

znamenaly rozdělení Občanského fóra na dva politické subjekty: liberálně-

konzervativní Občanskou demokratickou stranu (ODS) a liberální Občanské hnutí 

(OH). Bylo dohodnuto dělení majetku OF v poměru 1 : 1 a obě organizace se už 

předtím zavázaly, že nebudou používat název Občanské fórum. 

Dne 4. 3. 1991 byl ve Sněmovní ulici v Praze vytvořen přípravný výbor ODS ve 

složení: Václav Klaus (předseda), Miroslav Macek a Petr Čermák (místopředsedo-

vé), Milan Kondr (tajemník ústřední kanceláře), Ladislav Vychodil (hlavní mana-

žer), Jozef Žieleniec (předseda poradního sboru předsedy), J. Kovář (zástupce po-

slaneckého klubu ODS ve Federálním shromáždění), Jiří Payne (zástupce poslanec-

kého klubu ODS v České národní radě) a další. Smyslem tohoto výboru bylo 

především vybudovat organizační struktury a členskou základnu, a připravit tak 

půdu pro ustavující kongres, který proběhl ve dnech 20.-21. 4. 1991 v Olomouci. 

« 

17 Obdržel 115 hlasů ze 167 možných, jeho protikandidátem byl Martin Palouš (Honajzer 1996). 
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ODS zde sama sebe charakterizovala jako demokratickou pravicovou stranu 

s konzervativním programem. Kongres zvolil orgány strany, shodl se na základních 

programových prioritách a definitivně potvrdil název strany (název Konzervativní 

strana byl již používán jiným politickým subjektem, a tak nemohl být, přes značnou 

podporu přítomných delegátů, použit). V závěrečné řeči předseda občanských de-

mokratů vyjádřil své přání, aby se ODS stala stranou na platformě občanské, nikoliv 

zájmové či konfesijní: „Je to výzva, abychom vybudovali stranu, která nebude stra-

nou dvou, tří zájmových skupin, která bude pravicovou stranou v nejširším slova 

smyslu. " (Benešová 2001) 

V ustavujících dokumentech mimo jiné stálo: 

1. Chceme být stranou schopných, podnikavých a sebevědomých občanů, kteří do-

káží převzít odpovědnost sami za sebe, za svou rodinu, za svoji obec i za stát. 

2. Chceme být stranou demokraticky utvářenou, s moderní evropskou strukturou, 

jejíž členové se budou aktivně podílet na každodenní práci samosprávy, státní sprá-

vy, parlamentů i vlád. 

3. Chceme být stranou, navazující na tradice křesťanské civilizace, na humanitní a 

demokratické tradice 1. republiky a na zkušenosti současných západních demokra-

cií. 

4. Chceme být stranou, která rozhodně odmítá marxistickou a leninskou ideologii ve 

všech jejích projevech a důsledcích a jejímž členům jsou cizí jakékoliv socializující 

a kolektivizující tendence v ekonomice i politice. 

5. Chceme být stranou, jejíž členové budou aktivně spoluvytvářet soukromé vlast-

nictví a volný trh zboží, práce a myšlenek. 

6. Chceme být stranou, jejíž sociální politika nepovede k rovnosti v přerozdělování, 

ale k rovnosti v příležitostech k uplatnění. 

7. Chceme být stranou občanů, respektujících právní řád - ochranu občana a jeho 

práv a svobod, i klidu a pořádku ve společnosti. 

8. Chceme být stranou, jejíž členové se budou aktivně podílet na rozvoji našeho 

životního stylu - na rozvoji kultury práce a bydlení, kultury volného času i lidských 

vztahů. 

9. Chceme být stranou, podílející se na obrovském úkolu znovu dospět к harmonii 

mezi ekonomikou a životním prostředím. 

10. Chceme být stranou, aktivně se snažící zapojit Československo do celoevropské-

ho bezpečnostního systému. 
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(Benešová 2001) 

Před parlamentními volbami v roce 1992 probíhá řada jednání s ostatními pravico-

vými subjekty o vytvoření koalice (Liberálně demokratická strana - Emanuel Man-

dler a Bohumil Doležal, KAN - Bohdan Dvořák a Petr Güttier aj.). Přes všechny 

tyto vzájemné interakce však nakonec nejdále pokročilo jednání s Křesťansko-

demokratickou stranou (KDS). S tou také občanští demokraté vstupují do volební 

koalice s názvem Občanská demokratická strana a Křesťansko-demokratická strana. 

Koalice těchto dvou stran ve volbách vítězí se ziskem 29,73 % v případě České 

národní rady a přes 33 % v případě Federálního shromáždění. Na Slovensku, kde 

ODS kandidovala společně s Demokratickou stranou, získala necelá 4 % a do Slo-

venské národní rady sejí nepodařilo dostat. 

Předsedou české vlády, sestávající se ze stran ODS, KDS, KDU-ČSL a ODA, se 

stává Václav Klaus, předsedou federální vlády se stal za Občanskou demokratickou 

stranu její místopředseda Jan Stráský. 

ODS se v této době výrazně podílí na hladkém rozdělení Československa a na po-

kračování ekonomické reformy. Předělem ve vztazích ODS a KDS byl rok 1995. 

Mezi oběma stranami probíhala jednání o prohloubení vzájemné spolupráce před 

blížícími se volbami do Poslanecké sněmovny (za KDS jednají Ivan Pilip a Václav 

Benda). Tato jednání ovšem nebyla bez problémů, část strany preferuje sloučení 

s KDU-ČSL. Nakonec se však KDS začleňuje do ODS.18 Ještě před tímto aktem se 

ke KDS připojila část KAN (Klub angažovaných nestraníků). Představitelé Křes-

ťansko-demokratické strany získávají v rámci ODS některé významné posty (před-

seda KDS Ivan Pilip získává křeslo místopředsedy ODS). 

Ve volbách do Poslanecké sněmovny roku 1996 ODS potvrzuje pozici nejsilnější 

strany v ČR - 29,61 % hlasů (68 mandátů). V celkovém součtu se svými koaličními 

partnery ovšem nezískává potřebnou většinu: ODA - 6,36 %, KDU-ČSL - 8,08 %, 

oproti tomu ČSSD - 26,4 %, KSČM 10,33 %, SPR-RSČ 8,01 %. 

Středopravá vládní koalice má tak v Poslanecké sněmovně podporu jen 99 poslan-

ců. Nakonec se jí však daří sestavit vládu díky jakési „ústní opoziční smlouvě", na 

které se podílí i prezident republiky Václav Havel. Ta znamená tolerování menšino-

18 Členové Křesťansko demokratické strany vstupují do ODS do 31. 1. 1996. 
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vé vlády ze strany ČSSD výměnou za posty předsedů Poslanecké sněmovny (Miloš 

Zeman) a rozpočtového výboru (Josef Wagner). 

V následujících měsících sice dochází ke změnám v konstelaci sil, když se dva so-

ciálně demokratičtí poslanci (Tomáš Teplík a Josef Wagner) rozhodnou hlasovat 

pro vládou navrhovaný rozpočet na rok 1997 a jsou v reakci na to z ČSSD vylouče-

ni, nicméně i přes tuto událost se postavení středopravé vlády nadále zhoršuje. 

Rok 1996 byl i rokem prvních voleb do Senátu. I když je nakonec ODS ziskem 32 

mandátů vyhrává, ukazují se zřetelné animozity mezi ní a ostatními koaličními part-

nery, kteří se obávají jejího příliš vysokého vítězství. 

Rok 1997 se pro ODS nevyvíjí dobře. V médiích se objevují zprávy o finančních 

skandálech této strany a prohlubují se hospodářské potíže. V reakci na ně vláda při-

jímá tzv. balíčky - opatření, která mají za cíl omezit výdaje státu a obnovit ekono-

mickou stabilitu. 

V souvislosti s nimi dochází к personálním změnám ve vládě - odstupuje Ivan Ko-

čárník (ministr financí) a Jan Ruml (ministr vnitra) a nahrazují je Ivan Pilip a Jin-

dřich Vodička. Dne 23. 10. 1997 odstupuje ze všech svých politických funkcí mi-

nistr zahraničí Josef Zieleniec, a podle vlastních slov tak demonstruje nesouhlas 

s praktikami v ODS. 

Dne 28. 11. 1997 přináší Mladá fronta Dnes informace o tajných stranických kon-

tech ODS a televize Nova situaci vyostřuje poukazem na údajnou existenci vily 

Václava Klause ve Švýcarsku (za tuto nepravdivou informaci se později omlouvá). 

Jan Ruml a Ivan Pilip vyzývají nepřítomného Václava Klause к demisi, KDU-ČSL 

a ODA opouštějí koalici a vláda pak podává demisi 30. 11. 1997. 

Občanští demokraté svolávají svůj VIII. mimořádný kongres na 14. - 15. 12.1997 

do Poděbrad. Na něm se ve volbě o křeslo předsedy strany střetává Václav Klaus 

s Janem Rumlem. Václav Klaus obhajuje svou pozici v ODS (hlasuje pro něho 227 

delegátů z 312 přítomných), Jan Ruml naproti tomu obdrží jen 73 hlasů. 

Příznačné je, že na další jednání ohledně řešení vzniklé situace jsou к prezidentovi 

republiky pozváni pouze předsedové Občanské demokratické aliance a lidovců 

(Skalický a Josef Lux). Prezident republiky pověřuje jednáním o sestavení vlády 

Josefa Luxe a následně pak jmenuje premiérem dosavadního guvernéra Centrální 
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banky Josefa Tošovského. Ten vyzývá několik politiků ODS ke vstupu do své vlády 

a ti tak, bez pověření své strany, činí (Stanislav Volák, Michal Lobkowicz, Jan Čer-

ný a Ivan Pilip). 

Orgány ODS vyzývají tyto své politiky buď к vystoupení z vlády, nebo к opuštění 

ODS a v reakci na to vzniká z odpůrců Václava Klause nová politická strana - Unie 
svobody. 

Všechny tyto události se negativně promítají i do preferencí Občanské demokratic-

ké strany, které v lednu vykazují strmý pád na neuvěřitelných 9 %. Rozštěpená 

ODS se pokouší stabilizovat svoji pozici a připravit se na nadcházející volby. Na 

setkání starostů v Poděbradech (7. 3. 1998) jsou představeny čtyři principy pro for-

mulování politiky, tzv. Poděbradské artikuly: soukromí je nedotknutelné, levný stát, 

nezadlužená budoucnost a solidarita zodpovědných. 

V předčasných volbách do Poslanecké sněmovny ve dnech 19. - 20. 6. 1998 se 

ODS podaří oslovit 27,74 % voličů (63 mandátů), což je, vzhledem к pohnutým 

okolnostem a rozdělení strany, nesporný úspěch (první ČSSD získává 32,31 %). Po 

neúspěšných koaličních jednáních - Josef Lux má zájem na společné vládě s ODA 

a ČSSD a Miloš Zeman se mu snaží vyjít vstříc, když mu slibuje post předsedy vlá-

dy i polovinu vládních křesel pro obě malé strany, Unie svobody však ústy svého 

předsedy Jana Rumla tyto návrhy odmítá - dojde nakonec к dohodě mezi dvěma 

nej silnějšími stranami. 9. 7. 1998 podepisuje ODS a ČSSD Smlouvu o politické 

stabilitě, na jejímž základě výměnou za některé klíčové posty (předsedů obou par-

lamentních komor, předsedy rozpočtového výboru v PS a prezidenta NKÚ) ODS 

umožňuje vznik menšinové vlády Miloše Zemana (odchodem svých poslanců při 

hlasování o důvěře této vládě). Po dalších jednáních špiček obou stran došlo 26. 1. 

2000 к podepsání pěti dohod tzv. Tolerančního patentu, které byly souhrnem pod-

mínek pro další tolerování vládního kabinetu — zejména v oblasti rozpočtové kázně. 

Podepsání Opoziční smlouvy je však terčem kritiky a ODS je vnímána jako strana, 

která tímto krokem zradila své ideály. Tyto společenské pohnutky se zrcadlí i ve 

výsledcích prvních krajských voleb - ODS 23,82 % (Čtyřkoalice je druhá - 22,87 

%) a senátních voleb v roce 2000 - ODS 8 mandátů (na prvním místě před ní se 

umisťuje Čtyřkoalice se 17 mandáty), které mají povahu jakéhosi referenda o Opo-

ziční smlouvě, a které končí pro ODS neúspěchem. Právě výsledek těchto parla-
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mentních voleb pak znemožní ČSSD a ODS prosazovat ústavní zákony, zejména 

změnu volebního systému. Nesouhlas a rozladění z Opoziční smlouvy se promítne i 

ve výsledcích voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2002. Přestože v řadě předvo-

lebních průzkumů ODS vede před svým rivalem ČSSD, končí nakonec na druhém 

místě se ziskem pouhých 24,5 % (58 mandátů) a po vzniku vládní koalice (ČSSD a 

Koalice - US a KDU-ČSL) odchází do opozice. 

Volební neúspěch vyvolá řadu personálních změn ve vedení strany, z nichž nejvý-

znamnější je odchod zakladatele ODS a jejího jediného předsedy Václava Klause 

z čela strany. Na mimořádném kongresu ODS v prosinci 2002 je zvolen do této 

funkce ostravský senátor Mirek Topolánek. 

V období mezi volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2002 a 2006 se občanským 

demokratům daří „rehabilitovat" u svých dřívějších voličů. To dokazují nejen prů-

běžné průzkumy veřejného mínění, které přiznávají této straně vysokou podporu, 

ale i výsledky všech konaných voleb - komunálních, krajských, do Evropského 

parlamentu, senátních). Ve všech ODS drtivým způsobem vítězí. ODS je počtem 

svých členů třetí nejsilnější stranou u nás (po KSČM a KDU-ČSL). К 31. říjnu 

2001 měla 18 188 členů. (Cabada2003) 

3.2.2 Občanská demokratická aliance (ODA) 

Je jednou z prvních politických stran vzniklých už záhy po politickém převratu roku 

1989, ovšem její kořeny lze vystopovat už v sedmdesátých letech, kdy se zformova-

la skupina intelektuálů, kteří mezi sebou diskutovali o závažných společenských 

otázkách své doby. Později, na konci sedmdesátých let, se tento „kroužek" angažo-

val v aktivitách Charty 77 a koncem osmdesátých let pak v Hnutí za občanskou 

svobodu (HOS). Vůdčími osobnostmi HOS se stali Pavel Bratinka a Daniel Kroupa 

- j ád ro budoucí ODA (z Křesťansko - demokratického klubu HOS se později kon-

stituovala Křesťansko-demokratická strana - KDS). 

Základní programový materiál - Cesta ke svobodné společnosti - tak byl připravo-

ván již před událostmi 17. listopadu 1989. Své postoje charakterizovali představitelé 

této strany jako ekonomický neoliberalismus a politický konzervatismus, což bylo 
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problematické zejména po založení ODS, která se hlásila к identickým ideovým 
pilířům. 

Vletech 1989 - 1991 byla Občanská demokratická aliance součástí Občanského 

fóra, kde se také angažovala ve vytvoření jejího pravicového křídla - Meziparla-

mentního klubu demokratické pravice. Strana samotná se podílela od roku 1992 do 

roku 1998 na obou středopravých vládách Václava Klause. Jejím prvním předsedou 

byl Pavel Bratinka, kterého v roce 1992 vystřídal Jan Kalvoda. Stranu poznamenali 

především vnitřní boje mezi dvěma frakcemi uvnitř - mezi tzv. konzervativním 

křídlem (např. poslanec Mašek) a pragmatickým křídlem, jehož mluvčím byl Vla-

dimír Dlouhý. (Cabada 2003) 

Spory se vyostřily zejména po rezignaci Jana Kalvody na konci roku 1996. Nástup-

cem v jeho funkci byl (na krátký čas) Michael Žantovský, ten ale po dalších nesho-

dách a konfliktech ve straně odstupuje. 

Jiří Skalický pak jen sleduje z místa předsedy další erozi své strany a její posun do 

politické bezvýznamnosti a i on odstupuje na jaře 1998, aby ho nahradil Daniel 

Kroupa. Od června 2001 se do čela vrací Michael Žantovský, který se snaží udržet 

ODA při životě v rámci Čtyřkoalice (ODA drží několik senátorských míst), odtud je 

však jeho strana lidovci vytlačena. 

Ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 1996 získává ODA 6,36 % hlasů (13 

křesel), v senátních volbách v témže roce 7 křesel. Do předčasných voleb v roce 

1998 tato strana vůbec nenastupuje a v dalších volbách roku 2002 zcela propadá. 

Její členská základna se neustále ztenčuje. V červnu 2001 měla 1340 členů. (Cabada 

2003) 

3.2.3 Unie svobody - Demokratická unie (US-DEU) 

Je mladou stranou vzniklou odštěpením od ODS. Její vznik se datuje к 17. 1. 1998, 

kdy se názorová platforma v ODS, reprezentovaná Janem Rumlem a Ivanem Pili-

pem, rozhodla osamostatnit po předchozí výzvě výkonné rady téže strany, aby buď 

ukončila svoji činnost, nebo opustila ODS. 

Prvním předsedou Unie svobody se stal Jan Ruml a tato strana se stala vlastně „přes 

noc" vládní stranou v kabinetu Josefa Tošovského, když v Poslanecké sněmovně 
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disponovala 30 hlasy. Ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 1998 získala 

pouhých 8,6 % hlasů (19 mandátů) a její sen o vytlačení ODS z pozice české pravi-

cové Jedničky" se rozplynul. 

Po uzavření Opoziční smlouvy se tato strana angažovala v projektu zvaném Čtyřko-

alice (poprvé šel tento subjekt do senátních voleb v roce 1998). V zimě 2000 se do 

čela strany dostává Karel Kíihnl, a na podzim téhož roku dosahuje strana v rámci 

Čtyřkoalice úspěchu v krajských a senátních volbách.19 

V rámci Čtyřkoalice se Unii svobody daří získat post lídra (Karel Kíihnl), místo-

předsedkyní samotné US se stává v létě 2001 Hana Marvanová. Od ledna 2003 

stranu vede Petr Mareš a v současné době (2005) stávající ministr spravedlnosti Petr 

Němec. 

Unie svobody se integruje s menší Demokratickou unií. Tento akt je definitivně 

vykonán 31. 12. 2001 a nový oficiální název zní Unie svobody-Demokratická unie 

(US-DEU). Předseda DEU Ratiboř Majzlík se stává místopředsedou této strany, 

později ji však pro nesouhlas s její politikou opouští. 

Do voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2002 nastupuje Unie svobody-

Demokratická unie jako součást torza bývalé Čtyřkoalice pod značkou Koalice 

(zbavené ODA a s integrovanou DEU). Volby však dopadají pro tento politický 

subjekt neúspěšně - necelých 15 %, což stačí jen na čtvrté místo (až za KSČM). Ve 

volbách se ukáží trhliny ve společném postupu KDU-ČSL a US-DEU, když jsou na 

společné kandidátní listině přeskakováni unionističtí kandidáti kandidáty lidovec-

kými díky využití preferenčních hlasů. 

Po těchto neúspěšných volbách US-DEU vstupuje společně s KDU-ČSL do vlády 

Vladimíra Špidly. Její preference pak dlouhodobě klesají pod hranici volitelnosti, ve 

všech volbách dosahuje zanedbatelných zisků, a tak zřejmě volby do Poslanecké 

sněmovny v roce 2006 ukončí její zastoupení v Poslanecké sněmovně. V roce 2001 

měla Unie svobody 2 756 členů. (Cabada 2003) 

19 V krajských 22,87 %, v senátních 17 mandátů - v pryním případě druhé místo těsnč za ODS, 
v druhém případě první místo s velkým předstihem před občanskými demokraty. 
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3.2.4 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana 
lidová (KDU-ČSL) 

Pokud bychom ji řadili к pravicovým stranám, můžeme ji charakterizovat jako stra-

nu s nej delší historickou kontinuitou ze všech českých pravicových stran (vznikla 

v roce 1919). Byla důležitým politickým hráčem už během období první republiky a 

v rámci Národní fronty zachovala svou existenci i během komunistické éry. 

V listopadu 1989 se do čela ČSL staví Josef Bartončík a strana je před volbami 

v roce 1990 součástí „vlády národního porozumění". Do těchto voleb pak vstupuje 

Československá strana lidová mimo strukturu Občanského fóra, ve volební koalici 

s Křesťansko-demokratickou stranou (KDS) a slovenským Křesťanskodemokratic-

kým hnutím pod společným názvem Křesťanská a demokratická unie (KDU). 

Po volbách tyto strany rozvíjejí spolupráci v rámci Federálního shromáždění, 

nicméně snaha o postupnou integraci těchto stran končí neúspěchem - ČSL je zmí-

tána skandálem kolem svého předsedy, který je obviněn ze spolupráce s StB a poz-

ději odstupuje. Vnitřní boje s „Bartoníčkovým křídlem" trvají až do jara 1992 

(v září 1990 je předsedou ČSL zvolen Josef Lux). 

Vážnou roztržkou mezi stranami ČSL a KDS je lidovecké převzetí názvu „Křesťan-

ská a demokratická unie" v roce 1992. Od této chvíle zní oficiální název strany 

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (KDS tento krok 

nasměruje к větší spolupráci s ODS). 

Do voleb v roce 1992 jde KDU-ČSL samostatně a získává 5,98 % hlasů ve Sně-

movně lidu FS, 6,08 % hlasů ve Sněmovně národů FS a 6,28 % (15 mandátů) 

v České národní radě. 

Od roku 1992 do roku 1997 je součástí vlád Václava Klause, má své ministry i ve 

vládě Josefa Tošovského, v letech 1998 - 2002 je v opozici, a poté opět ve vládách 

Vladimíra Špidly, Stanislava Grosse a Jiřího Paroubka (2002 - 2006). 

Ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 1996 získává 8,08 % hlasů (18 mandá-

tů), ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 1998 pak 9 % (20 mandátů). Úspě-

chů tato strana dosahuje zejména v komunálních, senátních a krajských volbách 

(volby do Senátu v roce 1996- 13 mandátů, po krajských volbách v roce 2000 pět 

hejtmanů atd.). 
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Po odstoupení Josefa Luxe (na podzim 1998 ze zdravotních důvodů), probíhá ve 

straně střet mezi dvěma tábory: „tradicionalistickým" - Jan Kasal a „modernistic-

kým" - Cyril Svoboda. (Cabada 2003) V roce 1999 je zvolen předsedou strany Jan 

Kasal, v roce 2001 je poražen Cyrilem Svobodou. V současné době stranu vede 

Miroslav Kalousek, mající blízko k Janu Kasalovi, a v mezistranické politice se 

orientuje na spolupráci s občanskými demokraty. 

Počtem svých členů je KDU-ČSL druhou nejsilnější stranou u nás - 52 000 členů. 

(Cabada 2003) 
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4. Vývoj pravicových politických stran v Německu -
jejich vznik, vývoj, vzájemné vztahy, osobnosti a po-
litický potenciál 

K relevantním německým pravicovým politickým stranám patří Křesťansko-

demokratická unie (Christlich-Demokratische Union - CDU) a Křesťansko-sociální 

unie (Christlich-Soziale Union - CSU). Z hlediska zaměření této diplomové práce 

je třeba zmínit se také o liberální Svobodné demokratické straně (Freie Demokra-

tische Partei - FDP). 

4.1 Křesťansko-demokratická unie-CDU 

CDU byla založena v červnu roku 1945 v Berlíně a v Porýní. Tento postup vyplýval 

z toho, že Německo bylo v té době - krátce po skončení války - rozděleno na čtyři 

okupační zóny a uspořádat zakládající sjezd na jednom místě bylo téměř nemožné. 

V současné době má CDU podle údajů zveřejněných Hlavní kanceláří CDU 

v Berlíně 579 000 členů.20 

CDU působí v 15 z celkem 16 spolkových zemí Německa. Nepůsobí na území Ba-

vorska, kde naopak na základě společné dohody působí výlučně Křesťansko-

sociální unie - CSU. 

K nej významnějším osobnostem historie CDU patří Konrád Adenauer, spoluzakla-

datel CDU, spolkový kancléř v létech 1949-1963. Dále Ludwig Erhard, otec ně-

meckého „hospodářského zázraku", jak byla nazývána mimořádně úspěšná hospo-

dářská politika založená na principu tržní ekonomiky, která pozvedla západní část 

Německa z válečných trosek na jednu z nej výkonnějších světových ekonomik. 

Ludwig Erhard vystřídal Konrada Adenauera v roce 1963 ve funkci spolkového 

kancléře, kterou vykonával až do roku 1966. V létech 1966-1969 byl spolkovým 

kancléřem další představitel CDU - Kurt Georg Kiesinger. K nej významnějším 

politikům CDU patří také Helmut Kohl, který stál jako spolkový kancléř v čele ně-

20 Tatsachen über Deutschland. Berlin: Auswärtiges Amt, 2003. 
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mecké vlády v létech 1982-1998 a kterému jsou přisuzovány zvláštní zásluhy o 

sjednocení Německa v roce 1990. Současnou předsedkyní CDU je Angela Merke-

lová, která se po volbách do Spolkového sněmu 18. září 2005 stala jako první žena 

v německých dějinách spolkovou kancléřkou a je včele vlády velké koalice 

CDU/CSU a SPD. Během 56 let existence Spolkové republiky Německo stáli 34 let 

v čele spolkových vlád politici CDU, 22 let připadá na vlády vedené spolkovými 

kancléři z řad Sociálně-demokratické strany Německa (SPD). 

CDU navázala na tradici předválečné Strany centra (Zentrumspartei). Na rozdíl od 

této strany, která byla výlučně katolicky zaměřená, bylo snahou zakladatelů CDU 

toto úzce konfesijní rozdělení překonat. Proto vznikl název Křesťansko-

demokratická unie, který vyjadřoval nový přístup к této problematice umožňující 

členství občanům hlásícím se к různým křesťanským církvím. „Adenauer a vlastně 

všichni zakladatelé CDU hodlali zahrnout do stranické ideologie co nejširší škálu 

politických a náboženských názorů. Chtěli Unii odlišit od starého Centra, které stá-

le ještě existovalo a které v roce 1933 poskvrnila podpora Hitlerova zmocňovacího 

zákona. (...). Vůbec se nediskutovalo o otázce, zda se Unie stane konfesním politic-

kým uskupením. Její součástí se měli stát katolíci, protestanti, odbory, střední třída 

i podnikatelé. " (Williams, 2002, s. 244) Tohoto původního záměru „otců zakladate-

lů" se podařilo v průběhu dalších let dosáhnout. Ve svém Základním programu 

CDU Německa (Grundsatzprogramm der CDU Deutschlands) schváleném na 

5. sjezdu CDU v únoru 1994 v Hamburku, se к tomu uvádí: „Křesťansko-

demokratická strana Německa je stranou všelidovou. Obrací se ke všem lidem ve 

všech vrstvách a skupinách naší společnosti (...) Víme, že z křesťanské víry nelze 

odvodit žádný určitý politický program. Ale křesťanské chápání člověka nám dává 

etický základ pro zodpovědnou politiku. (...) CDU je otevřena pro každého, kdo 

uznává důstojnost a svobodu všech lidí a souhlasí se zásadami naší politiky, které 

jsou z tohoto přesvědčení odvozeny. Toto je základna pro společné konání křesťanů 

a nekřesťanů v CDU. "2I Podle průzkumů, které provedla berlínská Svobodná uni-

verzita (Freie Universität Berlin), se v současné době ke katolické církvi hlásí 51 % 

členů CDU, 33,3 % členů se hlásí к církvi evangelické a bez vyznání je 15,7 % čle-

21 Grundsatzprogramm der CDU Deutschlands, Hamburg 2004, s. 4. 
22 Grundsatzprogramm der CDU Deutschlands, Hamburg 2004, s. 6. 
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Ve svých počátcích se CDU - stejně jako prakticky všechny ostatní německé poli-

tické strany po 2. světové válce - prioritně zabývala řešením obtížné ekonomické a 

hlavně sociální situace v poválečném Německu. První program, který schválila 

zemská organizace v Severním Porýní Vestfálsku v únoru roku 1947, známý pod 

názvem Ahlenský program, vycházel z koncepce křesťanského socialismu. Právě 

toto pojetí představovalo jeden z hlavních bodů střetů mezi Konrádem Adenauerem 

na straně jedné a jeho stranickými a ideovými odpůrci, představiteli berlínské CDU, 

Andreasem Hermesem a Jakobem Kaiserem na straně druhé. Ti reprezentovali 

v poválečné Evropě převažující názor, podle něhož kapitalismus 30. let selhal a 

problémy Německa se vyřeší spíše na základě „společenské soudržnosti než indivi-

dualismu", přičemž se obecně prohlašovalo, že „zájmy společnosti mají stát nad 

zájmy jednotlivce". (Williams, 2002, s. 250) Ahlenský program, který dostal své 

jméno podle hornického městečka ve Vestfálsku, kde byl přijat, byl výsledkem 

kompromisu, ke kterému se Konrád Adenauer, ve své podstatě přívrženec individu-

alismu a odpůrce politiky zespolečenšťování v ekonomice, odhodlal pouze 

z taktických důvodů, kvůli tlaku levicového křídla své strany: „Tři nej důležitější 

body Ahlenského programu zahrnovaly zespolečenštění důlního průmyslu, protikar-

telové zákony a právo dělníků na „spolurozhodování" o hlavních otázkách týkají-

cích se společnosti, která je zaměstnávala. Adenauer bezpochyby dostatečně uklid-

nil nálady na levém křídle strany. Také nebylo pochyb, že po volbách do zemského 

sněmu Severního Porýní - Vestfálska využije veškeré své moci, aby program podko-

pal. " (Williams, 2002, s. 254) V tomto úsilí mu rozhodujícím způsobem pomohl 

Ludwig Eduard, ekonomický expert, který v roce 1947 na přání tehdejší americké 

okupační správy v Německu opustil místo profesora mnichovské univerzity a stal se 

předsedou Zvláštního výboru pro peníze a úvěry v bizonální Hospodářské radě, tedy 

na území spravovaném americkými a britskými okupačními orgány. V dubnu roku 

1949 byl schválen Základní zákon (ústava) Spolkové republiky Německo, na 

14. srpen 1949 byl stanoven termín prvních voleb do parlamentu - Spolkového sně-

mu. V praxi to znamenalo vytvoření nového německého federálního státu na území 

západních okupačních zón a faktické rozdělení Německa. Před prvními volbami do 

Spolkového sněmu schválila CDU tzv. důsseldorfské principy (Düsseldorfer Leit-

sätze), které už vycházely z koncepce sociálního tržního hospodářství, kterou 

v ostrých názorových střetech uvnitř CDU prosadil Konrad Adenauer, pozdější prv-

ní německý spolkový kancléř, a kterou realizoval autor tohoto konceptu Ludwig 
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Erhard, který v létech 1949-1963 v Adenauerových vládách zastával funkci minist-

ra hospodářství. 

К definitivní porážce křesťansko-sociálního křídla CDU došlo už únoru 1949, když 

Konrad Adenauer jako předseda CDU v britské zóně pozval Ludwiga Erharda na 

zasedání do Königswinteru. „Erhardpodnikl tak impozantní útok na socialismus, že 

jediný Albers (člen vedení CDU v britské zóně a přívrženec myšlenek křesťanského 

socialismu - pozn. autora) dokázal vážně protestovat tvrzením, že Ahlenský pro-

gram hodili do smetí, což samozřejmě odpovídalo pravdě. Adenauer odpověděl, že 

stál "výhradně" za Ahlenským programem, což vůbec neodpovídalo pravdě. Ostat-

ní, zmateni debatou, se podvolili. Vytvořený výbor vypracoval tzv. „ Diisseldorfské 

principy" (Düsseldorfer Leitsätze), které byly představeny na tiskové konferenci 

CDU 15. července. CDU se ve všech třech západních okupačních zónách přihlásila 

k Erhardovu programu ekonomického liberalismu. " (Williams, 2002, s. 270) 

O několik dní později se к těmto principům přihlásila také bavorská CSU. 

CDU měla zásadní podíl na utváření charakteru Spolkové republiky Německo, která 

vznikla v roce 1949 na té části území Německa, kterou po 2. světové válce obsadily 

USA, Velká Británie a Francie. V létech vlád Konrada Adenauera (1949-1963) 

byly položeny základy efektivního ekonomického modelu zvaného sociální tržní 

hospodářství, který umožnil v relativně krátké době do značné míry vyřešit existují-

cí sociální problémy, a byla jednoznačně potvrzena orientace na západní demokra-

tický svět. To na druhé straně pochopitelně vedlo к odloučení Spolkové republiky 

od východní části Německa, kde - tedy na území sovětské okupační zóny - dne 

7. října 1949 vznikla jaksi recipročně Německá demokratická republika usilující 

0 vybudování socialismu na základě principu plánovitého hospodářství a tzv. socia-

listické demokracie. 

V polovině 60. let si společenské a politické změny ve Spolkové republice vyžádaly 

1 změny vlád. Po krátkém období vlády Ludwiga Erharda a Kurta Georga Kiesinge-

ra, přičemž v létech 1966-1969 vládla v SRN vláda velké koalice CDU/CSU a 

SPD, odešly strany CDU a CSU na 14 let do opozice. Zemi vládla rudo-žlutá koali-

ce stran SPD a FDP, která realizovala celou řadu reforem v oblasti sociální politiky, 

ve školství a především v oblasti zahraniční politiky (tzv. nová východní politika 

sociálně-demokratických kancléřů Williho Brandta a Helmutha Schmidta). „Novou 
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východní politiku", kterou prosazoval Willy Brandt (SPD) nejprve jako ministr za-

hraničí ve vládě velké koalice Kurta Georga Kiesingera (CDU) a později jako první 

poválečný sociálně-demokratický kancléř, CDU dlouho odmítala.23 

Od roku 1982 do roku 1998 vládly zemi vlády CDU/CSU v koalici s FDP, v jejichž 

čele stál spolkový kancléř Helmut Kohl. Po počátečních úspěších se však vládní 

koalice stran CDU/CSU a FDP propadala do stále větších ekonomických, sociálních 

a politických problémů. Podle mého názoru byly tyto problémy způsobeny přede-

vším vysokými náklady na sjednocení Německa po roce 1989 a zrychlením procesu 

globalizace jako důsledku otevření hranic se zeměmi střední a východní Evropy. 

Koncem roku 1998 dosáhl počet nezaměstnaných podle údajů Spolkového úřadu 

práce v Norimberku z ledna 1998 na hranici 4 milionů.24 Ve volbách v září 1998 

utrpěla CDU opět vedená Helmutem Kohlem drtivou porážku. Koalici stran 

CDU/CSU a FDP na dalších sedm let vystřídala vláda koalice sociálních demokratů 

(SPD) a Strany zelených - Spojenectví 90. Tato koalice byla konfrontována s řadou 

problémů - s narůstající nezaměstnaností blížící se hranici 5 milionů osob, 

s problémy financování zdravotnictví a systému sociálního zabezpečení, nevyhovu-

jícím daňovým systémem a s narůstajícím deficitem státního rozpočtu. V létech 

2002-2005 přesáhl deficit státního rozpočtu každý rok hranici 3 % a Německo tak 

překročilo kritéria Paktu stability EU přijatého jako záruka stability společné evrop-

, , v 25 
ske meny euro. 

Opatrné reformy, které začala „rudozelená" vládní koalice vedená spolkovým kanc-

léřem Gerhardem Schröderem postupně zavádět, narazily na odpor levicové části 

SPD, především odborů. Ve spolkových parlamentních volbách v roce 2002 sice 

„rudozelená koalice" těsnou většinou hlasů porazila CDU/CSU vedenou bavorským 

ministerským předsedou a předsedou bavorské CSU Edmundem Stoiberem, ale po 

vítězných volbách problémy vládní koalice narůstaly. Po sérii prohraných zemských 

voleb a prohloubení rozporů s levicovým křídlem vlasmi strany požádal spolkový 

kancléř Gerhard Schröder spolkového prezidenta Horsta Köhlera o vypsání před-

« Ч / а i ^ m a pmdowé ve ф äádcích ф ф I Р 
\ o n a J d n f E m P ^ r o c c i m ikc sjednoceni Nömccka roku т . 
J3 AW eriCbt der Bundesanstalt für Arbeit. Nürnberg, Januar 1998. 



časných voleb. Této žádosti německý prezident vyhověl a jako termín předčasných 

voleb stanovil 18. září 2005. 

Do předčasných voleb do Spolkového sněmu, které se uskutečnily 18. září 2005, šla 

CDU pod vedením své předsedkyně společně s CSU s programem nazvaným „Růst, 

práce, bezpečnost". CDU se snažila uplatnit model, který nazvala „nové sociálně 

tržní hospodářství". Tento model byl jakousi váhavou reakcí na zásadní změny vy-

volané postupující globalizací, která se v Německu začala silně projevovat po roz-

padu bloku zemí reálného socialismu v Evropě a po sjednocení Německa. Volební 

program CDU zahrnoval změny v oblasti daní, zpružnění pracovního trhu, financo-

vání zdravotnictví a penzijního systému. Během poslední fáze volebního boje se 

daňový expert a stínový ministr financí za CDU, profesor Paul Kirchhof, 

v diskuzích zmínil o tom, že by si za určitých okolností dokázal představit zavedení 

rovné daně ve výši 25 %. (Bovensiepen 2005) Podle mého názoru právě tato myš-

lenka, která se stala terčem ostré kritiky z tábora vládní SPD, přispěla к faktickému 

neúspěchu CDU v celoněmeckých parlamentních volbách. V těch v podstatě zvítě-

zila levice, když levicové strany (tedy SPD, Strana zelených-Spojenectví 90 a Levi-

cová strana) získaly dohromady 355 mandátů z celkových 614. 

V těchto volbách sice CDU/CSU získaly největší počet mandátů - 226 - ale na vy-

tvoření předem proklamované koalice s liberální FDP, která získala 61 poslanec-

kých mandátů, to nestačilo. Stejně tak sociální demokraté s 222 mandáty nemohli 

sestavit většinovou koalici se svým dosavadním partnerem - Stranou zelených-

Spojenectví 90 (51 mandátů). To by bylo možné jedině za předpokladu, že by se 

obě tyto strany spojily s nově vytvořenou Levicovou stranou, která vznikla spoje-

ním nej levicovější části Schröderovy SPD, odmítající i opatrné ekonomické a soci-

ální reformy, s postkomunistickou Stranou demokratického socialismu (PDS), která 

získala 54 poslaneckých míst v novém Spolkovém sněmu.26 

Vzhledem k tomu, že SPD zásadně odmítla vytvoření vládní koalice za účasti Levi-

cové strany a na druhé straně se liberální FDP jasně vyslovila proti vstupu do vlády 

vedené SPD, vykrystalizovalo už po několika dnech jako jediné reálné řešení vytvo-

ření velké koalice stran CDU/CSU a SPD v čele s předsedkyní CDU Angelou Mer-

26 Sozialdemokratische Rechenspiele. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20. 9. 2005. 
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kelovou, která se tak stala pátým představitelem CDU, který stanul v čele spolkové 
vlády. 

Vznik velké koalice křesťanských demokratů a křesťanských sociálů se sociálními 

demokraty, к němuž došlo po volbách v roce 2005, podle mého soudu zřejmě zbrz-

dí reformní úsilí CDU. To se už ostatně stalo i terčem kritiky některých kruhů 

v CDU, nejvýrazněji na sjezdu Mladé unie (Junge Union), organizace mladých lidí 

blízké CDU, který proběhl za účasti předních představitelů CDU a CSU 22. října 
27 

v Augsburku. 

Z českých politických stran je Křesťansko-demokratické unii (CDU) programově 

nejblíže ODS, jak to bude doloženo v následující části této práce věnované kompa-

raci programových profilů těchto stran. Kromě ODS se Křesťansko-demokratické 

unii (CDU) v řadě programových priorit blíží i Křesťansko-demokratická unie -

Československá strana lidová (KDU-ČSL). I to bude předmětem podrobnější analý-

zy. 

4.2 Křesťansko-sociální unie - CSU 

Tato strana byla založena v roce 1945 v Mnichově a ve Wiirzburku. V roce 2003 

měla 173 000 členů.28 

CSU navázala na tradice Bavorské lidové strany (Bayerische Volkspartei - BVP). 

Stejně jako kdysi BVP, působí i CSU pouze na území Bavorska. Název „Křesťan-

ská sociální unie" měl signalizovat, podobně jako u CDU, že je tato strana otevřená 

oběma církvím - tedy katolické i evangelické, což do té doby nebylo, protože BVP 

byla vysloveně katolicky zaměřená. V současné době jsou protiklady v tomto směru 

zcela překonány, o čemž svědčí i to, že v tradičně převážně katolickém Bavorsku 

jsou významnými členy zemské vlády evangelíci - jako např. ministr vnitra Günter 

Beckstein. 

К významným osobnostem CSU patří Alfons Goppel, dlouholetý předseda bavor-

ské zemské vlády (1962-1978) a Franz Josef Strauss, někdejší spolkový ministr 

financí, obrany a pozdější bavorský ministerský předseda v létech 1978-1988. 

27 Süddeutsche Zeitung, 24. 10. 2005. 
28 Tatsachen über Deutschland. Berlin: Auswärtiges Amt, 2003. 
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V létech 1988-1999 byl předsedou CSU Theo Waigel, dlouholetý ministr financí ve 

vládě spolkového kancléře Helmuta Kohla. Od roku 1996 zastává funkci bavorské-

ho premiéra Edmund Stoiber. CSU vládne v Bavorsku sama už 43 let - od listopadu 

1962. Za tu dobu se Bavorsko změnilo z nejchudší německé spolkové země, jejíž 

hospodářství bylo založeno převážně na zemědělství, na druhou nej bohatší zemi 

v Německu s vysokým podílem využívání špičkových průmyslových výrobních 

technologií a širokou vědecko-výzkumnou základnou. V zemských volbách v září 

2003 získala CSU 60,7 % hlasů voličů.29 

Dějiny CSU se dají rozdělit do tří časových období. 

První období zahrnuje léta 1945-1961, tedy časový úsek vymezený na jedné straně 

založením CSU v roce 1945 a na druhé straně rokem 1961, kdy se CSU definitivně 

konsolidovala jako vedoucí politická síla v Bavorsku. Ve volbách do Spolkového 

sněmu, které se konaly 17. září 1961, získala CSU v Bavorsku 54,9 % hlasů, což na 

úrovni celé SRN odpovídalo podílu 9,6 % hlasů. Na základě tohoto výsledku získa-

la CSU 50 mandátů. Celá poslanecká frakce CDU/CSU disponovala 251 mandáty.30 

Na jaře roku 1961 byl předsedou CSU zvolen Franz Josef Strauss. 

Druhé období lze označit za epochu Franze Josefa Strausse. Jsou to léta 1961-1988 

- tedy od zvolení F. J. Strausse předsedou CSU až po jeho smrt v roce 1988. 

V létech 1978-1988 byl F. J. Strauss předsedou bavorské zemské vlády. Následov-

níkem F. J. Strausse ve funkci předsedy CSU se v listopadu téhož roku stal ministr 

financí ve vládě spolkového kancléře Helmuta Kohla - Theo Waigel. 

Počátek třetího období v dějinách CSU časově souvisí s pádem berlínské zdi a ná-

sledným sjednocením Německa, tedy s léty 1989 a 1990. Funkci ministerského 

předsedy Bavorska vykonával od roku 1988 do roku 1993 Max Streibel, kterého 

v této funkci vystřídal Edmund Stoiber. V roce 1999 převzal Stoiber po Theo Wai-

gelovi také funkci předsedy strany. 

První období existence CSU po jejím založení v roce 1945 až do začátku 60. let 

nebylo pro tuto stranu v žádném případě dobou snadných politických úspěchů. Situ-

ace v Bavorsku byla z tohoto hlediska stejně složitá jako v jiných spolkových ze-

29 Bayernkurier, Jahrgang 54, Nr. 39, 25. 9. 2003. 
30 Geschichte einer Volkspartei - 50 Jahre CSU. Grünwald: ATWERB-Verlag, KG, 1995, s. 163. 
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mích SRN. „I jiné strany se snažily pokrýt voličské spektrum občanského středu, 

demokratické pravice a bavorského patriotismu. O stejný elektorát bojovaly alespoň 

částečně také strany zastupující zájmy uprchlíků a rovněž sociální demokraté nava-

zující na své nepřerušené tradice. " 31 

Problémem je i přesné časové vymezení první vývojové fáze CSU. Jasný je její po-

čátek - tedy rok 1945, kdy byla CSU založena. Zásadní změna v jejím postavení 

však nastala v létech 1961 a 1962. Teprve od voleb do bavorského zemského sněmu 

v roce 1962 měla CSU v zemském sněmu nepřetržitě až dodnes více poslanců než 

všechny ostatní strany dohromady. Při volbách do Zemského sněmu 25. 11. 1962 

získala CSU 47,5 % hlasů, což znamenalo, že získala 108 mandátů z celkových 204 

míst v zemském sněmu. Z volebních statistik také vyplývá, že od roku 1957 zís-

kávala CSU ve spolkových volbách vždy nadpoloviční většinu hlasů odevzdaných 

v Bavorsku a že až do roku 1970 CSU dosahovala na spolkové úrovni vždy lepších 

výsledků než ve volbách do bavorského zemského sněmu. 

Tab. 1 
Srovnání volebních výsledků CSU ve volbách do Zemského sněmu a Spolkové-
ho sněmu v letech 1957-1970 

Spolkové volby Zemské volby 

1957 57Д % hlasů 1 9 5 8 45,6% hlasů 

podíl 10,5 % v celé SRN 

1961 54?9 o/0 hlasů 1 9 6 2 47,5 % hlasů 

podíl 9,6 % v celé SRN 

1 9 6 5 55,6% hlasů 1 9 6 6 48,1 % hlasů 

podíl 9,6 % v celé SRN 

1969 54s4 % hlasů 1 9 7 0 56,4% hlasů 

podíl 9,5 % v celé SRN 

Zdroj: Geschichte einer Volkspartei - 50 Jahre CSU, Grünwald: ATWERBB-Verlag, KG, 1995, 
s. 655-661. 

31 Geschichte einer Volkspartei - 50 Jahre CSU, Grünwald: ATWERB-Verlag, KG, 1995, s. 163. 
32 Geschichte einer Volkspartei - 50 Jahre CSU, Grünwald: ATWERB-Verlag, KG,1995, s. 657. 
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Tento vývoj byl dán především tím, že na zemské úrovni Křesťansko-sociální unii 

(CSU) konkurovala konzervativní, na bázi zemského patriotismu fungující Strana 

Bavorska (Bayernpartei - BP), která byla zastoupena v bavorském zemském sněmu 

až do roku 1966. Tím, že CSU získala svojí politikou, která lépe prosazovala bavor-

ské zájmy v rámci celé Spolkové republiky Německo, většinu tradičních voličů 

Strany Bavorska (Bayernpartei), vytlačila tuto stranu ze zemského sněmu a posílila 

svoji pozici v Bavorsku natolik, že mohla za svůj volební cíl vyhlásit dosažení vý-

sledku „50 plus", tedy zisk více než 50 % hlasů v zemských volbách. Tohoto cíle 

dosáhla CSU od té doby ve všech zemských volbách, z nichž poslední se konaly v 

září roku 2003. 

Díky tomu, že CSU získávala od poloviny 60. let minulého století ve spolkových 

volbách trvale 50 a více procent hlasů voličů, pohyboval se její podíl na počtu man-

dátů ve spolkovém sněmu trvale mezi 9 - 1 0 %. Tento výsledek je pozoruhodný 

vzhledem к tomu, že CSU kandidovala jen v jedné spolkové zemi - tedy 

v Bavorsku - a přitom často získala více poslaneckých mandátů, než některé strany 

působící na celém území SRN - jako Strana zelených či FDP. 

Stejně jako v CDU probíhal i v CSU v prvních létech její existence intenzivní spor 

o přesnější definici jejího politického zaměření, který se odrážel v diskusi o jejím 

názvu. Jednalo se především o chápání pojmu „sociální", který se některým před-

stavitelům CSU, jakými byl např. Vitus Keller, zdál příliš slabý a nepřesvědčivý. 

Místo toho žádali, aby definitivní název strany vycházel z koncepce křesťanského 

socialismu, jaká se později projevila v přijetí Ahlenského programu CDU, к němuž 

se CSU připojila.33 К požadavkům takto orientovaných sil v utvářející se CSU pat-

řilo například zestátnění velkých podniků anebo provedení pozemkové reformy. 

Nicméně po intenzivní diskusi akceptovalo vedení CSU myšlenku sociálně tržního 

hospodářství a koncepci její realizace vypracovanou Ludwigem Erhardem a prosa-

zovanou Konrádem Adenauerem. V červenci 1949 CSU podepsala tzv. düssel-

dorfské principy CDU. (Williams, 2002, s. 270) 

Za druhé období existence CSU lze podle mého názoru označit časové rozpětí mezi 

začátkem 60. let a pádem berlínské zdi v roce 1989. S určitou mírou zjednodušení 

33 Geschichte einer Volkspartei - 50 Jahre CSU, Grünwald: ATWERB-Verlag, KG, 1995, s. 78. 
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bychom ho mohli označit jako Straussovsko-Goppelovskou éru. Toto období bylo 

určováno jednak aktivitami Franze Josefa Strausse, který byl od roku 1961 až do 

své smrti roku 1988 předsedou CSU a v létech 1978 - 1988 předsedou bavorské 

zemské vlády. Kromě toho zastával důležité funkce na spolkové úrovni. V létech 

1953-1955 byl ministrem pro zvláštní úkoly ve druhé vládě Konrada Adenauera, 

kde později v létech 1955-1956 zastával funkci ministra pro otázky atomové ener-

gie. V létech 1956-1962 byl F. J. Strauss ministrem obrany. Byl velkým stoupen-

cem znovuvyzbrojení Německa (SRN) a měl velký podíl na vybudování spolkové 

armády (Bundeswehru). Byl autorem některých kontroverzních výroků, к nimž 

v první řadě patřil požadavek na jaderné vyzbrojení Bundeswehru. Po aféře kolem 

hamburského týdeníku Der Spiegel, jehož šéfredaktor Rudolf Augstein byl na po-

pud F. J. Strausse stíhán pro zveřejnění údajně tajných dokumentů NATO, musel F. 

J. Strauss ze své funkce odstoupit. V létech 1963 - 1966 působil Strauss jako před-

seda poslanecké frakce CSU ve Spolkovém sněmu v Bonnu. Do spolkové vlády se 

vrátil v období let velké koalice CDU/CSU a SPD jako ministr financí. Tuto funkci 

vykonával až do předčasných parlamentních voleb v roce 1969. Přitom dosáhl vy-

nikajících výsledků. 

Vytvoření velké koalice bylo zdůvodňováno hrozící hospodářskou a sociální krizí. 

V zemi bylo v roce 1966 670.000 nezaměstnaných, deficit státního rozpočtu činil 4 

miliardy DM, tedy 5,2 % celkového objemu rozpočtu. Díky reformním krokům 

vlády velké koalice, na nichž se Strauss významnou měrou podílel, dosáhl ekono-

mický růst Německa v roce 1968 výše 7,3 % a v roce 1969 dokonce 8,2 %. Na kon-

ci vlády velké koalice bylo v Německu 243 000 nezaměstnaných a 720 000 volných 

pracovních míst. Státní rozpočet vykazoval přebytek ve výši 1,8 miliardy DM.34 

Působení ve vysokých vládních funkcích v několika spolkových kabinetech pozved-

lo Straussovu prestiž přesahující hranice Bavorska a způsobilo růst jeho politických 

ambicí. Když se mu nepodařilo stát se ve volbách v roce 1976 kandidátem 

CDU/CSU na úřad spolkového kancléře, jímž se naopak stal předseda CDU Helmut 

Kohl, pokusil se o tuto kandidaturu - tentokrát úspěšně - v roce 1980. CDU-CSU 

však pod jeho vedením v celoněmeckých volbách prohrála. Dosáhla ještě horšího 

výsledku, než když ji v roce 1976 do voleb vedl Helmut Kohl. Po této porážce se 

34 Geschichte einer Volkspartei: 50 Jahre CSU, 1945-1995. Sonderausgabe der Politischen Studie. 
Grünwald: ATWERB-Verlag, 1995, s. 178-179. 
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Strauss stáhl do Bavorska a věnoval se především své funkci předsedy bavorské 

zemské vlády. 

Alfons Goppel, který stál v létech 1962-1978 v čele tří bavorských zemských vlád, 

byl do značné míry Straussův protipól: „Působil smířlivě, klidně a uvážlivě. Převlá-

dající mentalitě bavorských voličů odpovídal více než radikální až agresivní 

Strauss. V roce 1978 musel své místo přepustit právě Straussovi, který tento krok 

považoval za nutný předpoklad pro úspěch své kandidatury na úřad spolkového 

kancléře v roce 1980." 35 

Pro třetí období existence CSU je charakteristické úsilí o přizpůsobení se nové situ-

aci, která vznikla po pádu berlínské zdi a po uskutečnění zásadních geopolitických 

změn ve střední a východní Evropě. CSU se přitom nejednou dostala do ostrého 

střetu s novými politiky ale i občany zemí bývalé NDR. Nejčerstvějším příkladem 

této „nevraživosti" je výrok předsedy bavorské vlády Edmunda Stoibera pronesený 

během volební kampaně před celoněmeckými volbami v létě 2005. V něm označil 

bývalé občany NDR za „frustrované lidi, kteří nemají co rozhodovat, kdo bude 

v Německu spolkovým kancléřem" 36 Tento výrok byl podle mého soudu mimo jiné 

inspirován Stoiberovým zklamáním z toho, že ve spolkových volbách v roce 2002, 

kdy byl kandidátem stran CDU/CSU na úřad spolkového kancléře, prohrál svůj 

souboj s tehdejším kancléřem Gerhardem Schröderem (SPD) právě díky hlasům 

voličů z tzv. nových spolkových zemí, které obdržel Gerhard Schröder. 

Změněné podmínky po roce 1989 si vyžádaly i změnu tzv. „Základního programu 

CSU v Bavorsku", který byl schválen koncem roku 1993 na sjezdu CSU 

v Mnichově. CSU se v něm definuje jako strana vycházející z křesťanských hodnot, 

jako strana sociální, konzervativní a federalistická. Stejně jako CDU vystupuje ve 

prospěch prohlubování evropské politické integrace, avšak neustále zdůrazňuje nut-

nost odstraňování „bruselské byrokracie" a uplatňování principu subsidiarity ve 

snaze zabránit zasahování unijních úředníků do bavorské zemské, regionální a ko-

munální politiky.37 

35 Geschichte einer Volkspartei: 50 Jahre CSU, 1945 - 1995. Sonderausgabe der Politischen Studie. 
Grünwald: ATWERB-Verlag, 1995, s. 189. 
36 Süddeutsche Zeitung, 13.8. 2005. 
37 Grundsatzprogramm der CSU in Bayern, München, 1994. 
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Ačkoli to ve zmíněném „Základním programu CSU pro Bavorsko" není nijak expli-

citně vyjádřeno, hájí Bavorsko zájmy odsunutých sudetských Němců, za jejichž 

patrona se prohlásilo. Do Bavorska bylo v létech 1945 - 1946 z tehdejšího Česko-

slovenska odsunuto přibližně 2,1 milionů sudetských Němců. (Jesse 2003) 

Tito lidé či jejich potomci představují významný voličský potenciál v neposlední 

řadě i proto, že naprostá většina z nich je silně konzervativní, a proto automaticky 

tíhne k CSU, přičemž díky skutečnosti, že mnoho z nich zastává často významné 

funkce v orgánech CSU, mají určitý vliv na politiku CSU a bavorské vlády. 

Kdybychom chtěli definovat rozdíly mezi oběma křesťansky orientovanými stra-

nami CDU a CSU, museli bychom vyzvednout dva aspekty: 

1. CSU jako svébytná strana působí jen v Bavorsku, zatímco CDU ve všech ostat-

ních spolkových zemích. 

2. CSU je podle mého názoru v otázkách obecných hodnot konzervativnější a 

v ekonomice sociálnější. 

Z českých politických stran je bavorské CSU zřejmě nejblíže KDU-ČSL, jak bude 

doloženo v následující kapitole této diplomové práce. 

4.3 Svobodná demokratická strana - FDP 

Tato politická strana jasně liberálního zaměření byla založena 11. 12. 1948. 

V současné době má cca 63.000 členů.38 Kjejím nej významnějším osobnostem 

patří mj. Theodor Heuss, první prezident Spolkové republiky Německo, zvolený 14. 

9. 1949, Walter Scheel, předseda FDP a ministr zahraničí v sociálně-liberální vládě 

Williho Brandta. Walter Scheel podepsal jako ministr zahraničí Spolkové republiky 

Německo dne 12. 12. 1973 v Praze smlouvu o vzájemných vztazích mezi tehdejším 

Československem a Spolkovou republikou. Později byl zvolen prezidentem SRN. 

Další významnou osobností FDP je Otto Graf Lambsdorf, dlouholetý ministr hos-

podářství SRN. Velmi důležitou roli v historii FDP i SRN a vlastně celého Němec-

ka sehrál Hans-Dietrich Genscher, dlouholetý předseda FDP a ministr zahraničí ve 

vládách sociálně-demokratického kancléře Helmuta Schmidta (1974-1982) a poz-

38 Tatsachen über Deutschland. Berlin: Auswärtiges Amt, 2003. 
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ději i ve vládě spolkového kancléře Helmuta Kohla (1982-1990). Otto Graf Lamb-

sdorff Hans-Dietrich Genscher jsou čestnými předsedy FDP. (Jesse 2004) 

FDP je výrazně liberálně orientovaná strana. V globalizaci vidí spíše výhody, které 

je třeba ve prospěch společnosti využít. Jako nejlepší cestu ke snižování nezaměst-

nanosti vidí FDP zlepšování investičního klimatu v Německu. Je pro jednoduchý 

daňový systém a pro postupné snižování celkové daňové zátěže, pro zpružnění trhu 

práce, které by se mělo mimo jiné projevit i v tom, že by se měla rozšířit možnost 

zaměstnávat ve větší míře pracovníky na dobu určitou. Jako jednu ze zásadních 

hodnot vyznává svobodu jednotlivce. Je pro reformu financování penzijního systé-

mu cestou vyšší míry povinného penzijního připojištění. 

V zahraniční politice je FDP pro prohlubování evropské politické integrace a pro 

společnou evropskou zahraniční a bezpečnostní politiku. FDP je pro evropskou 

ústavu, ale její přijetí podmiňuje uspořádáním referenda.39 

FDP je od svého vzniku stranou, která vzhledem ke své vyhraněné liberální orienta-

ci v podstatě ani nemůže počítat s tím, že by ve volbách získala vysoký počet hlasů 

voličů. Její volební výsledky se trvale pohybují mezi 6-8 % získaných hlasů. Jejími 

voliči jsou především vysocí státní úředníci, podnikatelé na úrovni středních a men-

ších firem, lidé ze skupiny tzv. volných povolání jako advokáti, ekonomičtí experti 

a také příslušníci ekonomicky a technicky zaměřené inteligence. 

Síla FDP vždycky spočívala především v tom, že umožňovala vznik většinových 

vlád (podobně jako u nás KDU-ČSL). Svým postojem umožnila FDP existenci vlád 

Konrada Adenauera (1949-1963, Ludwiga Erharda (1963-1966), Helmuta Schmid-

ta (1974-1982) a Helmuta Kohla (1982-1998). Od roku 1998 je FDP v opozici. 

Toto manévrování FDP je zčásti umožněno či alespoň usnadněno tím, že v FDP od 

samotného začátku její existence vedle sebe působí dva proudy. Ten jeden, označo-

vaný za levicově liberální, к němuž patřili politici jako Gerhart Baum nebo Bur-

khard Hirsch, zdůrazňují mj. význam problematiky lidských práv jako jedno ze zá-

kladních práv každého jednotlivce. Druhý, liberálně-konzervativní proud, jehož 

představiteli jsou Otto Graf Lambsdorf, Hans-Dietrich Genscher a nynější předseda 

39 Eine Geschichte als Herausforderung, [online] Dostupné na http://www.fdp-
bundesverband.de/webcorn/show_article.php/_c-386/_nr-l/_lkm-53/i.html 
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strany Quido Westerwelle prosazuje, liberální - v současné době neoliberální -

principy hospodářské politiky. 

V předčasných parlamentních volbách 18. září 2005 získala FDP 8,9 % hlasů. 

V předvolební kampani se jasně vyslovila ve prospěch vytvoření koalice 

s CDU/CSU a představila nej radikálnější ucelený program ekonomických reforem. 

Snad právě tento postup vedl k tomu, že FDP získala ve srovnání s volbami 2002 o 

3,5 % hlasů víc.40 

Avšak vzhledem k tomu, že volební zisk stran CDU/CSU zůstal daleko za očekává-

ním, nebylo po volbách možné vytvořit konzervativně-liberální koalici, což vedlo 

v konečném důsledku к vytvoření koalice stran CDU/CSU a SPD, jak jsme se o tom 

již zmínili. 

Domnívám se, že z českých politických stran je německé FDP programově nej blíže 

ODS, eventuálně Unie svobody. Vzájemnému srovnání politického profilu obou 

těchto stran bude věnována pozornost v další kapitole této práce, tak jako v případě 

stran CDU a CSU. 

40 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20. 9. 2005. 
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5. Komparace pravicových politických stran v České 
republice a Spolkové republice Německo 

V této kapitole se konečně dostáváme к jádru této diplomové práce - tedy 

к vlastnímu srovnání politických profilů pravicových stran v ČR a SRN. Hlavní 

pozornost bude přitom věnována stranám, které ve svých zemích mají největší poli-

tickou sílu. Jsou to CDU a CSU v Německu a ODS v České republice. Upozorňuji 

předem, že ostatním středo-pravým stranám (FDP, KDU-ČSL a US-DEU) bude, 

vzhledem к jejich méně významnému postavení, vyhrazen menší prostor. 

5.1 Srovnání politického profilu Občanské demokratické 
strany (ODS) a Křesťansko-demokratické unie (CDU) 

Hlavním východiskem tohoto srovnání je Základní program CDU schválený na 

sjezdu této strany v únoru roku 1994 v Hamburku pod heslem „Svoboda 

v zodpovědnosti" a programové materiály ODS - zejména tzv. Modrá šance předlo-

žená kongresu ODS v Praze v prosinci roku 2004. 

Základní program CDU vznikal jako programová odpověď největší německé poli-

tické strany, na změny, které nastaly v Evropě a ve světě po roce 1989. Ty se ovšem 

v době schválení Základního programu CDU a v době formulování programových 

zásad ODS projevovaly jinak v Německu a jinak v České republice. To je podle 

mého názoru ovšem jen jeden z důvodů toho, že jsou mezi programovým zaměře-

ním obou stran vedle shodných přístupů také určité programové rozdíly. 

Aktuální Základní program CDU z roku 1994 je rozdělen do šesti kapitol. V první 

z nich - nazvané „Jsme křesťanští demokraté" se CDU definuje jako všelidová stra-

na (Volkspartei), která je otevřená všem občanům a jejíž politika „vychází 

z křesťanského chápání člověka a jeho zodpovědnosti před bohem. " 41 Jako „du-

chovní a politické kořeny" CDU označuje „křesťansky motivovaný odpor proti te-

roristickému nacionálně socialistickému režimu, sociální etiku křesťanských církví a 

41 Grundsatzprogramm der CDU Deutschlands: „Freiheit in Verantwortung", Hamburg, 1994. s. 4. 
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liberální tradici evropského osvícenství. "42 V další části úvodní kapitoly jsou pak 

jako „základní hodnoty politiky CDU" uvedeny „svoboda, solidarita a spravedl-

nost"43 

V době, kdy CDU formulovala svůj Základní program platný dodnes, existovala 

ODS teprve tři roky. Na ustavujícím sjezdu ODS, který se konal ve dnech 20.-21. 

4. 1991 v Olomouci, bylo schváleno programové prohlášení pod názvem Cesta 

к prosperitě, ve kterém se mj. říkalo: „ Odstraňování totalitního režimu se již nemů-

že omezovat jen na mnohdy pouze slovní rozbíjení starého systému. ODS přichází 

s pozitivním programem přeměny společnosti. Jeho základními principy jsou par-

lamentní demokracie spočívající na zřetelně vymezených politických silách, s jasnou 

odpovědností a účinnými mechanismy kontroly, tržní ekonomika založená na sou-

kromém vlastnictví, které navozuje činorodé prostředí pro osobní uplatnění, osobní 

iniciativu a osobní odpovědnost, moderní pojetí státu navazující na naše tradice, 

vycházející z přirozené autority institucí, které ho tvoří, státu, který občané mohou 

pokládat za svůj, jemuž svěřují pravomoci pouze tam, kde to nemohou lépe zajistit 

sami nebo prostřednictvím spolků, sdružení, podnikatelských či zaměstnaneckých či 

jiných organizací. " (Benešová, 2001, s. 17) 

Již z tohoto prohlášení je patrné, že ODS od samého začátku své existence neakcen-

tovala křesťanství jako výchozí rámec své orientace, že se definovala jako strana 

občanská, všelidová, s výrazným konzervativním a liberálním zaměřením. I když se 

ODS také hlásila к tradicím křesťanství, což přispělo к pozdějšímu splynutí Křes-

ťansko demokratické strany s ODS, převažuje dodnes liberálně-konzervativní chá-

pání světa. 

Také ODS se jako CDU hlásí к pojmu solidarita. V programových zásadách ODS 

známých jako „čtyři poděbradské artikuly", které byly přijaty na mimořádném kon-

gresu ODS v Poděbradech v prosinci 1997, se jako o jedné z hlavních zásad pro-

gramového směřování ODS hovoří o „solidaritě zodpovědných". К těmto zásadám 

se ODS hlásí i ve svém aktuálním programu Modrá šance.44 Naproti tomu ODS 

nepoužívá v Německu zakořeněné pojmy „soziale Gerechtigkeit" a „sozialer Aus-

gleich" - tedy „sociální spravedlnost" a „sociální vyrovnávání" či přesněji „vyrov-

42 Grundsatzprogramm der CDU Deutschlands: „Freiheit in Verantwortung", Hamburg, 1994, s. 4. 
43 Grundsatzprogramm der CDU Deutschlands: „Freiheit in Verantwortung", Hamburg, 1994, s. 6. 
44 Modrá šance pro Českou republiku, program ODS. Praha: Hlavní kancelář ODS, 2004, s. 3. 
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návání sociálních rozdílů". Aktuální program ODS obsahuje pojem „sociální šetr-

nost", když v souvislosti se zdůvodňováním nezbytnosti ekonomických reforem 

říká: „Budeme trvat na šetrnosti nezbytných společenských a ekonomických 
. ,.4S zmen. 

Druhá kapitola Základního programu CDU Německa se zabývá svobodou jednot-

livce ve společnosti. Zdůrazňuje nezastupitelnou roli rodiny, nutnost pluralitní na-

bídky v systému vzdělávání. V tomto směru se programy CDU a ODS téměř shodu-

jí. Jediný relevantní rozdíl je v přístupu к církvím. CDU ve svém Základním pro-

gramu přikládá náboženství a církvím jakýsi exkluzivní význam: „Církve a 

náboženské společnosti mají zvláštní význam pro formování hodnotové orientace 

společnosti (...) Právo církví a církevních společenství na to, aby si své vnitřní zále-

žitosti spravovaly samy, musí být zachováno... Aby byla umožněna tato samostat-

nost (...), zasazujeme se o to, aby byl zachován systém církevní daně. "4 Naproti 

tomu ODS ve svém programu Modrá šance pro Českou republiku církvím takovýto 

význam nepřikládá. Soustřeďuje se na konstatování nutnosti zajistit náboženskou 

svobodu jako jednu z důležitých svobod člověka. Ke vztahu mezi státem a církvemi 

se zde říká: „ Zákonnými úpravami bylo dosaženo takové úrovně vztahů mezi státem 

a církvemi, kterou sami církevní představitelé hodnotí jako mimořádnou, pokud jde 

o míru náboženské svobody či vnitřní autonomie církví. "41 Program ODS neobsahu-

je žádný konkrétní návrh na financování církví, pouze předkládá různé varianty 

řešení tohoto problému, které se uplatňují v různých středoevropských zemích. 

Třetí kapitola Základního programu CDU Německa je věnována problematice hos-

podářské a sociální politiky. V úvodu jsou definovány principy tzv. ekologického a 

tržního hospodářství. Jsou to: „Ekonomická výkonnost a sociální spravedlnost, kon-
Л Q 

kurence a solidarita, vlastní zodpovědnost a sociální jistoty. " CDU požaduje svo-

bodný trh jako nejlepší prostředek к vytvoření materiálních hodnot, které pak mají 

být rozděleny podle zásad sociální spravedlnosti. Vyzdvihuje význam tzv. „sociál-

ního partnerství" a „sociálního míru" pro zdárný rozvoj společnosti. Pro úspěšné 

rozvíjení sociálního partnerství jsou podle Základního programu CDU důležité ná-

sledující prvky: spolurozhodování zaměstnanců (Mitbestimmung), samosprávné 

45 Modrá šance pro Českou republiku, program ODS. Praha: Hlavní kancelář ODS, 2004, s. 3. 
46 Grundsatzprogramm der CDU Deutschlands: „Freiheit in Verantwortung", Hamburg, 1994, s. 25. 
47 Modrá šance pro Českou republiku, program ODS. Praha: Hlavní kancelář ODS, 2004, s. 212. 
48 Grundsatzprogramm der CDU Deutschlands: „Freiheit in Verantwortung", Hamburg, 1994 s. 29. 
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principy při administraci sociálního pojištění, podíl zaměstnanců na majetku podni-

ku a tarifní autonomie. Tarifní autonomie má zajistit součinnost mezi vedením pod-

niků a odbory zastupujícími zaměstnance při jednáních o důležitých otázkách -

především ve mzdové oblasti. Za velkou vymoženost označuje CDU ve svém zá-

kladním programu princip spolurozhodování zaměstnanců, které podle ní přispělo 

к úspěchu německé ekonomiky.49 Dále se k tomu říká: „Spolurozhodování, které se 

osvědčilo, by mělo být zachováno v Evropské unii. Zvyšující se mezinárodní propo-

jenost jednotlivých ekonomik si vyžaduje, aby ve firmách působících po celé Evropě 

byla v zahraničí zřízena zastoupení zaměstnanců působící přes hranice států 

s právem na poskytování informací a poradenských služeb. "50 

V této oblasti se ovšem ODS a CDU rozcházejí. ODS ve svém programu Modrá 

šance pro Českou republiku upozorňuje na to, že je třeba dodržovat příslušné směr-

nice EU a Mezinárodní organizace práce s cílem zajistit zaměstnancům dobré a dů-

stojné podmínky pro jejich práci, na druhé straně se však staví proti zvyšování moci 

odborů, která podle ní může vést až ke zhoršování hospodářských výsledků podniků 

uplatňováním nerealistických mzdových a jiných požadavků. ODS je pro zjednodu-

šení pracovního práva a pro celkové zpružnění předpisů v této oblasti s cílem zajis-

tit větší míru zaměstnanosti.51 Podle mého názoru jsou zásady programu CDU for-

mulované před 11 léty už zastaralé, protože je není možné uplatňovat v období po-

kračující globalizace ve stejné míře, jako to šlo začátkem 90. let minulého století. 

Navíc jejich implementace do zákonů a předpisů EU je velice nevýhodná pro nové 

členské země EU, které mají jiné podmínky, jiné historické zkušenosti a které by se 

tak zbavily řady svých komparativních výhod. 

Čtvrtá kapitola Základního programu CDU z roku 1994 je věnována státnímu uspo-

řádání. Stejně jako ODS zdůrazňuje i CDU v této kapitole význam zastupitelské 

demokracie a existence politických stran. CDU považuje za důležitou také existenci 

a činnost různých občanských sdružení, které chápe jako instituce reprezentující 

politickou pluralitu. Tyto organizace stejně jako volené orgány samosprávy jsou 

podle tohoto dokumentu důležitou součástí právního systému státu a doplňují tak 

činnost politických stran a státních orgánů. 

49 Míněna je Spolková republika Německo. 
50 Grundsatzprogramm der CDU Deutschlands: „Freiheit in Verantwortung", Hamburg, 1994 s. 48. 
51 Modrá šance pro Českou republiku, program ODS. Praha: Hlavní kancelář ODS, 2004, s. 162. 
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Pátá kapitola Základního programu CDU z roku 1994 se zabývá zahraniční politi-

kou. Stejně jako ODS zdůrazňuje zde CDU význam transatlantických vztahů, spo-

jenectví s USA a organizace NATO pro udržení míru a bezpečnosti v Evropě a ve 

světě. Do popředí veškerého zahraničně-politického úsilí však CDU staví otázku 

sjednocování Evropy - tedy rozšiřování EU a prohlubování integračních procesů. 

V této souvislosti se v Základním programu CDU uvádí: „Potřebujeme společnou 

politiku EU, abychom natrvalo zajistili mír a svobodu, blahobyt a sociální sprave-

dlnost. (...) Naším cílem je zdokonalení Evropské unie. (...) Chceme politickou 

unii. "52 CDU se dále vyslovuje pro přenos národních kompetencí na Evropskou unii 

a zároveň tvrdí, že se model evropského národního státu v tomto procesu změní, 

avšak nerozpustí. CDU požaduje jednotnou evropskou zahraniční a bezpečnostní 

politiku a vytvoření vlastních evropských vojenských sil. 

V tomto směru jsou rozdíly v politických názorech a cílech CDU a ODS snad vůbec 

nejmarkantnější. V zahraničně-politické části Modré šance pro Českou republiku 

nazvané „Realismus místo iluzí" se kritizuje proces předávání kompetencí 

z národních států do Evropské unie. Zvláštní kritice je proto podroben návrh tzv. 

„evropské ústavy". К tomu se uvádí: "V této smlouvě navrhly prointegrační názo-

rové proudy další „federalizaci" a „komunitarizaci" EU - tedy další redukci práva 

veta jednotlivých členů, změnu hlasovací váhy jednotlivých členských zemí ve pro-

spěch velkých států, rozšíření většinového rozhodování v EU a převádění dalších 

významných pravomocí na evropskou úroveň. (...) Takovýto postup je pro nás na-

prosto nepřijatelný. "5i Ve srovnání s CDU se ODS staví nevraživě к otázce budo-

vání evropských obranných sil. Jednak proto, že nepovažuje za reálné, že EU bude 

schopna získat na tento účel dostatečné finanční prostředky, jednak v této tendenci 

vidí nebezpečí vědomého oslabování transatlantického spojenectví, které je podle 

představitelů této strany hlavní zárukou zachování bezpečnosti ve světě. 

Poslední šestá kapitola Základního programu CDU Německa z roku 1994 je věno-

vána problematice ochrany života a životního prostředí. Ve srovnání s kapitolou 

předcházející se v pojetí ochrany životního prostředí CDU a ODS téměř shodují. 

ODS se stejně jako CDU vyslovuje pro sladění hospodářské politiky s potřebami 

52 Grundsatzprogramm der CDU Deutschlands: „Freiheit in Verantwortung", Hamburg, 1994 s. 62. 
53 Modrá šance pro Českou republiku, program ODS. Praha: Hlavní kancelář ODS, 2004, s. 219. 
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ochrany životního prostředí, chce podporovat ekologicky účinné výrobní technolo-

gie, dbát na dodržování ekologických zákonů a předpisů. Obě strany také shodně 

zdůrazňují nezbytnost mezinárodní spolupráce při ochraně životního prostředí. Pro-

fesor Bedřich Moldan, který je autorem této části programu ODS, se zde vyslovuje 

pro nahrazení dosavadních konfrontačních přístupů v diskusi o ochraně životního 

prostředí vzájemným dialogem. To lze chápat jako svým způsobem posun v politice 

ODS - a to směrem к názorům, které zastává i CDU. 

5.1.1 Závěrečné shrnutí 

Srovnáme-li politický profd CDU a ODS, zjistíme, že zde převažují rysy, které jsou 

těmto stranám společné. Na druhé straně však najdeme také rozdílné pohledy a pří-

stupy, a to dokonce i v některých zásadních otázkách. 

Ke společným rysům obou stran patří tyto skutečnosti: 

CDU a ODS jsou všelidové strany snažící se působit na co nejširší vrstvy obyvatel. 

Obě strany jsou stoupenci reprezentativní parlamentní demokracie. CDU stejně jako 

ODS vyznává v politice konzervativní hodnoty - význam společenského řádu, ne-

zastupitelnou roli rodiny ve společnosti apod. CDU a ODS přikládají také velký 

význam transatlantické spolupráci při zajišťování míru a mezinárodní bezpečnosti. 

Jsou si blízké i v pohledu na problematiku ochrany životního prostředí. 

Za nejvýraznější rozdíly lze označit: 

Rozdílnou míru uplatňování náboženských (křesťanských) tradic a hodnot při for-

mulování politického programu. CDU se na tyto hodnoty odvolává téměř ve všech 

oblastech, na rozdíl od ODS, která se sice také hlásí к odkazu evropské křesťanské 

civilizace, ale ve svém programu a praktické politice je výrazně liberálnější a „svět-

štější". CDU prosazuje model sociálního státu a jeho nástrojů, jako je spolurozho-

dování zaměstnanců, tarifní autonomie odborů apod. Naproti tomu ODS považuje 

tento model za historicky překonaný a vyslovuje se pro liberální ekonomický mo-

del, který podle ní více odpovídá současné situaci a je efektivnější než model soci-

álního státu. Liberálnější a tedy výkonnější hospodářská politika je podle ODS lépe 

schopna vytvořit materiální zdroje, které pak mohou být přerozdělovány. Nej větší 
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protiklad mezi oběma stranami však existuje v přístupu к evropské integraci. Za-

tímco CDU patří к nejhorlivějším stoupencům co nejrychlejší a co nejhlubší evrop-

ské politické integrace, považuje ODS tuto koncepci za výhodnou pro velké a za 

nevýhodnou pro malé a střední státy EU. Proto mimo jiné odmítá přijetí tzv. evrop-

ské ústavy. 

Tyto odlišnosti vyplývají podle mého přesvědčení z rozdílného historického vývoje 

v České republice a v Německu a z rozdílných zkušeností, které za posledních 50 

let učinily tyto strany. 

5.2 Srovnání politického profilu Občanské demokratické 
strany (ODS) a Křesťansko-sociální unie (CSU) 

Pro potřeby této práce je vhodné věnovat hlavní pozornost srovnávání ideových, 

světonázorových a programových stanovisek a koncepcí obsažených v tzv. Základ-

ním programu CSU (Grundsatzprogramm der Christlich-Sozialen Union in Bayern), 

který byl zformulován začátkem 90. let minulého století - obdobně jako u sesterské 

strany CDU - jako odpověď na změny, které nastaly v důsledku rozpadu komunis-

tického bloku v Evropě a sjednocení Německa 3. října 1990. Německo, a tedy i Ba-

vorsko, kde výlučně CSU působí, se ocitlo v historicky zcela nové situaci. Navíc 

zmíněné změny proběhly v naprosto nečekaném tempu a rozsahu, což mělo praktic-

ky ve všech relevantních politických stranách v tehdejší Spolkové republice Ně-

mecko za následek určitou nejistotu a politické tápání, které převládající euforie 

z těchto změn sice na přechodnou dobu dokázala zakrýt, nicméně realisticky - a 

tedy dlouhodobě uvažujícím - politikům bylo jasné, že dosavadní ideová východis-

ka a především konkrétní politické postupy bude třeba přizpůsobit nově vzniklé a 

dynamicky se rozvíjející politické, ekonomické a sociální realitě znovusjednocené-

ho Německa. 

Základní program CSU byl schválen na sjezdu CSU 9. října 1993 v Mnichově a po 

zapracování připomínek jeho delegátů zveřejněn v prosinci roku 1993. Tento do-

kument tedy vznikal v době, kdy v Československu a později v České republice 

docházelo ke krystalizaci politického spektra, jehož významnou součástí se stala 

Občanská demokratická strana vzešlá z Občanského fóra (založena v dubnu roku 

1991). Proces utváření jejího politického programu tedy probíhal v podstatě para-
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lelně s přípravou Základního programu CSU. Tyto okolnosti umožňují provést ana-

lýzu společných a rozdílných rysů, ideových východisek a programových priorit 

těchto dvou stran, které se obě označují za konzervativní. 

První rozdíl mezi ODS a CSU je patrný hned po přečtení první kapitoly Základního 

programu CSU, kde se jeho autoři odvolávají na tradice této strany, když upozorňují 

na to, že tento program je v pořadí už pátým dokumentem tohoto typu, navazujícím 

na program předcházející, přijatý v roce 1976. Vzhledem к tomu, že 

v Československu po roce 1948 nebyla existence demokratických politických stran 

možná, nemohla ODS - ostatně stejně jako jiné politické strany hlásící se ke kon-

zervativní anebo liberální orientaci54- vycházet z tradic politické praxe uplynulých 

čtyřiceti let a musela definovat své zaměření a z něho vyplývající program téměř od 

základu. Přitom ovšem vycházela z myšlenek evropských a amerických konzerva-

tivních a liberálních myslitelů. Tato skutečnost je součástí širokého spektra rozdíl-

ných historických zkušeností, které jsou ovšem relevantní pro utváření vlastního 

politického přesvědčení. 

Základní program CSU z roku 1993 pak ve dvanácti bodech definuje profil této 

strany, který je zásadním výchozím podkladem pro srovnání světonázorové a poli-

tické orientace CSU a ODS. 

V bodě prvním se CSU definuje jako všelidová strana (Volkspartei) a své zaměření 

vyjadřuje následující větou: „CSU dělá politiku pro všechny vrstvy obyvatelstva, 

soustřeďuje jednotlivé dílčí zájmy a vzájemně je slučuje na základě konceptu spra-

vedlivého vyrovnávání."55 Také ODS se definuje jako strana hájící zájmy všech 

občanů, tedy strana všelidová. Na rozdíl od CSU však nemá ambici hledat politická 

řešení zahrnující uspokojení všech dílčích zájmů na základě „spravedlivého vyrov-

návání", tedy jakéhosi celospolečenského konsensu. Tento postoj občanských de-

mokratů podle mého názoru odrážel aktuální politickou situaci v ČR začátkem 90. 

let minulého století. Tehdy nešlo o to, hledat konsensuální řešení v rámci fungující-

ho demokratického systému a prosperující ekonomiky, jak tomu bylo v Bavorsku. 

V době vzniku ODS existovala celospolečenská shoda v podstatě pouze v tom, že je 

stávající systém třeba zásadně změnit. Představy o tom, jak by měly tyto změny 

54 Občanská demokratická aliance, Občanské hnutí 
55 Grundsatzprogramm der Christlich-Sozialen Union in Bayern, München, 1993, s. 141. 
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vypadat a jakým tempem by měly probíhat, byly různorodé, ale zároveň i velmi 

mlhavé. 

Ve druhém bodě kapitoly věnované profilu CSU se tato strana hlásí ke křesťanské 

odpovědnosti ("christliche Verantwortung"). V této souvislosti se výslovně uvádí: 

„CSU rozvíjí na křesťanském základě svou tvořivou sílu pro formování politického 

života a čerpá motivaci ve svém úsilí o vytváření hodnot, o naplňování spravedlnos-

ti, míru a svobody. CSU vychází z křesťanského obrazu člověka a z křesťanských 

hodnot. "5Ó 

Na rozdíl od CSU se ODS od samého počátku své existence definuje jako strana 

světonázorově otevřená, která si klade za cíl sdružovat členy na základě občanského 

principu sdílející základní hodnoty, kterými jsou svoboda a demokracie. Tento po-

stoj podle mne reflektoval skutečnost, že v tehdejším Československu a zejména 

pak v českých zemích jasně převažovalo a dodnes převažuje obyvatelstvo nekonfe-

sijní. 

Třetí bod kapitoly Základního programu CSU, která se zabývá definováním profilu 

CSU, je věnován sociální politice. Ta tvoří jeden z hlavních pilířů politického pro-

gramu CSU. Dovoluji si tvrdit, že právě její úspěšné zvládnutí je jednou z hlavních 

příčin - ne-li příčinou hlavní - které vedly k tomu, že CSU už více než 40 let před-

stavuje v Bavorsku jasně dominantní politickou sílu. 

Formulování sociální politiky CSU vychází z křesťanských hodnot, především ze 

zásady pomoci bližnímu. V tomto směru se opírá o myšlenky katolické sociální 

nauky. Zároveň však obsahuje konkrétní realistické prvky, bez jejichž uplatnění by 

naplňování proklamovaných programových záměrů bylo jen stěží možné. CSU se 

plně hlásí к modelu sociálního státu. K tomu však dodává: „Přitom se CSU orientu-

je na vlastní odpovědnost každého jednotlivce, každá pomoc musí být nejprve po-

mocí ke svépomoci. Rovnost šancí a sociální vyrovnání jsou rozhodující měřítka, 

nikoli ochromující rovnostářství a státní poručníkování. (...) Výkonnost každého 

jednotlivce a celé ekonomiky určují hranice sociálním nárokům. Rozdělit lze pouze 

to, co bylo předtím vytvořeno. "5? Program ODS se - z výše uvedených důvodů -

neodvolává na křesťanské hodnoty týkající se sociálních záležitostí, nicméně obsa-

56 Grundsatzprogramm der Christlich-Sozialen Union in Bayern, München, 1993, s. 141 
57 Grundsatzprogramm der Christlich-Sozialen Union in Bayern, München, 1993, s. 142. 
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huje myšlenky, které jsou namnoze společné s myšlenkami CSU. Jsou však uvádě-

ny v jiném pořadí. To je patrné už z prvního volebního programu ODS z roku 1992 

nesoucího příznačný název „Svoboda a prosperita". (Benešová 2001) 

Do popředí staví ODS zodpovědnost každého jednotlivce, pro jehož práci musí být 

vytvářen patřičný prostor zajištěním svobody a omezováním vlivu státu a byrokra-

cie vůbec. Program ODS neobsahuje - na rozdíl od programu CSU - žádné obecné 

a zároveň zavazující prohlášení o povinnosti vůči bližnímu. Namísto toho se zde 

rovnou hovoří o solidaritě s těmi, kteří se nezaviněně dostali do svízelné životní 

situace a kterým je proto třeba pomoci. Přestože je tento přístup velmi pragmatický, 

neliší se ve většině bodů od programu CSU. To se týká jak odmítání rovnostářství 

tak zodpovědnosti každého jednotlivce i postoje к otázce vymezení hranic pro soci-

ální nároky. 

Čtvrtý a pátý bod kapitoly „Profil CSU" Základního programu Křesťansko-sociální 

unie v Bavorsku jsou věnovány politické orientaci CSU, která se zde definuje jako 

strana konzervativní a liberální. O konzervativním charakteru CSU se zde mimo 

jiné říká: „ CSU vychází z trvalých hodnot. Stojí na základech západního myšlení a 

historického a kulturního dědictví našeho národa. (...) Pro CSU není pokrok čímsi 

samoúčelným. Musí být vždy ve službách člověka a příštích generací. Změny nelze 

uskutečňovat za každou cenu a za jakýmkoli účelem, ale pouze tehdy, přinesou-li 
n 58 

něco lepšího. " 

CSU se ve svém Základním programu hlásí také к liberalismu. Ve zmíněném do-

kumentu se k tomu říká: "CSU je liberální strana, protože se zasazuje o svobodu 

jednotlivce, omezuje reglementaci ze strany státu na minimum a odmítá kolektivis-

tické představy." O několik řádek níže však Základní program CSU obsahuje i vy-

jádření, která příliš neodpovídají principům „pravicově chápaného liberalismu". 

Týká se to především oblasti ekonomiky, kde by se měl „ekonomický liberalismus" 

projevovat celkem zřetelně. Autoři Základního programu CSU zde však uvádějí: 

„Svoboda ve zodpovědnosti jsou vůdčím motivem také naší ekonomické politiky. 

Proto se zasazujeme za sociální tržní hospodářství. To je osvědčený ekonomický řád 

existující v oblasti mimo kapitalismus a socialismus. "S9 

58 Grundsatzprogramm der Christlich-Sozialen Union in Bayern, München, 1993, s. 143. 
59 Grundsatzprogramm der Christlich-Sozialen Union ih Bayern, München, 1993, s. 143. 
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Formulace týkající se „osvědčeného ekonomického řádu existujícího mimo kapita-

lismus a socialismus" až příliš připomíná teorii „třetí cesty", která byla pro ODS od 

samého začátku naprosto nepřijatelná. Zatímco u CSU lze tento pojem chápat spíše 

jako součást strategie „slučování jednotlivých dílčích zájmů a jejich spravedlivého 

vyrovnávání", jak jsme se o tom již několikrát zmínili, byl tento přístup pro ODS, 

hledající svou inspiraci v politice Margaret Thatcherové a uplatňující svou trans-

formační cestu, nemyslitelný. 

Další kapitoly Základního programu CSU v Bavorsku se zabývají definováním po-

stavení Bavorska a CSU ve sjednoceném Německu a působením CSU na německé 

politické scéně za podmínek vzniklých po pádu „železné opony" a konce existence 

bipolárního světa. Autoři programu vysoce vyzdvihují výhody německého federa-

lismu a nedotknutelnost principu subsidiarity uplatňovaného na regionální a fede-

rální úrovni. 

V tomto směru je srovnávání přístupů a názorů CSU a ODS poněkud obtížné, 

vzhledem к rozdílným historickým zkušenostem Československa a Českých zemí i 

vzhledem к aktuální politické, ekonomické a společenské situaci v České republice 

a v Bavorsku (eventuálně v Německu) na začátku 90. let minulého století. V době 

vzniku ODS, tedy v roce 1991 bylo jedním z hlavních úkolů transformace prosazení 

zásadních ekonomických reforem, což podle mého soudu nemohlo být realizováno 

jinak, než z jednoho centra. Navíc tehdejší Československo ani pozdější Česká re-

publika neměly a nemají historickou tradici existence více či méně samostatných 

celků typu německých spolkových zemí. 

Velice důležité je srovnání zahraničně-politických postojů CSU a ODS. Zatímco 

v otázce hodnocení významu transatlantické dimenze a spojenectví s USA panuje 

mezi oběma stranami víceméně shoda, je tomu v případě dalšího dominujícího za-

hraničně-politického tématu - evropské politiky a především vývoje Evropské unie 

- j inak. V bodě číslo 9 kapitoly Základního programu CSU věnované definici profi-

lu této strany se říká: „ V reakci na zcestné nacionalistické přístupy a historické ka-

tastrofy našeho kontinentu vsadila CSU od prvního okamžiku své existence na bu-

dování svobodné a jednotné Evropy. Ve věku globálního propojení a řešení světo-

vých problémů není žádný evropský stát schopen hájit sám zájmy lidí. Proto chce 

CSU spojenou Evropu, která v zahraniční a bezpečností politice dokáže spojit síly 

svých zemí a která dokáže posílit ekonomickou sílu celého společenství ve prospěch 
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každé země. (...) Sázíme na živou rozmanitost proti centralistickému rovnostářství. 

Historické a duchovní bohatství Evropy může být uchováno jen při zachování iden-

tity evropských národů a životaschopných regionů. Federalismus a subsidiarita jsou 

stavební kameny Evropy našich představ. " 60 Při bližším pohledu na výše uvedené 

formulace týkající se postojů CSU к evropské integraci vzniká dojem, že si někdy 

protiřečí. Zvlášť patrné je to v příspěvku tehdejšího a nynějšího předsedy CSU Ed-

munda Stoibera, který byl zároveň předsedou Komise CSU pro základní otázky. 

Tento příspěvek tvoří vlastně jakýsi doslov ke zmíněnému Základnímu programu 

CSU. К otázkám evropské integrace Stoiber píše: „Evropa potřebuje architekturu, 

která poskytne všem národům ochranu a prostor к životu. Přebudování Evropy je 

největší šancí pro mírové uspořádání, jakou tento kontinent kdy měl. (...) My nejsme 

a nebudeme pro jednotnou Evropu. To neznamená návrat zpět к Evropě rozdrobené 

na malé národní státy. Na rozdíl od Oskara Lafontaina nechceme „ evropský ná-

rod". My budujeme „ Unii evropských národů (...) Evropské národy se musejí vzdát 

své suverenity. Neboť pouze tehdy, bude-li Evropa jako kontinent v oblasti zahra-

niční a bezpečnostní politiky akceschopnější, budeme moci přiměřeným způsobem 

hájit ve světě své zájmy a svá práva. (...) Nemusíme se však vzdát své suverenity a 

svých kompetencí, jestliže se nejedná o řešení problémů přesahujících hranice, и 

kterých se nejedná o záležitosti rovné soutěže na evropském vnitřním trhu. (...) 

Chceme průběžnou demokratizaci evropských institucí (...) chceme posílení evrop-

ského parlamentu, chceme evropskou vládu zodpovědnou evropskému parlamentu a 

Radě ministrů. A chceme, aby se evropský parlament a Rada ministrů staly společně 

legislativním orgánem Evropského společenství. "6I Postoj CSU к otázce evropské 

integrace, jak je zakotven v citovaném Základním programu CSU a jak je uplatňo-

ván v politice CSU dodnes, je velmi pragmatický a vychází vlastně z politiky, jakou 

CSU uplatňuje v rámci německé federace. Tento postoj je jednoduchý: Využívat 

maximálně veškeré výhody, které z federativního uspořádání plynou, a na druhé 

straně - tam, kde je to prospěšné - uplatňovat princip subsidiarity. 

Naproti tomu ODS ve svém programu nazvaném Modrá šance pro Českou republi-

ku, zveřejněném v prosinci 2004, v kapitole věnované zahraniční politice při hod-

nocení dosavadního průběhu a budoucích perspektiv evropské integrace trvá na 

60 Grundsatzprogramm der Christlich-Sozialen Union in Bayern, München, 1993, s. 146, 147. 
61 Grundsatzprogramm der Christlich-Sozialen Union in Bayern, München, 1993, s. 164,166, 167. 
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zachování státních suverenit. Proto výslovně odmítá snahy některých sil o „federa-

lizaci" a „komunitarizaci" EU a staví se proti přijetí tzv. evropské ústavy. Doslova 

se zde uvádí: „Takový vývoj by vedl к výraznému vyprázdnění nebo dokonce 

к zániku státních suverenit jednotlivých členských zemí EU. Tím by samozřejmě byly 

daleko méně postiženy velké a lidnaté státy než státy středně velké či malé, které by 

ztratily vliv na rozhodovací procesu v EU, a tedy i na to, co se dotýká jejich vlast-

ních, národních zájmů. (...) Proto je takovýto vývoj zcela v rozporu s našimi národ-

ními zájmy a jako takový je zcela nepřijatelný. Naším zájmem je takové institucio-

nální uspořádání a rozhodovací procedury EU, které zajistí co největší dosažitelnou 

rovnoprávnost mezi všemi členskými státy EU, bez ohledu na jejich velikost a počet 

obyvatel. (...) Do budoucna je třeba změnit dosavadní jednostranné unifikační pa-

radigma evropské integrace směrem к modelu „vícerychlostní integrace", v němž 

koexistují různé skupiny států v různém stupni integrace podle svých vlastních zá-

jmů a priorit. (...) Společná evropská zahraniční politika se nesmí stát pouhým ná-

strojem některých evropských mocností ke znásobení jejich postavení v systému 

mezinárodních vztahů. Rozhodujícím orgánem tvorby společné zahraniční politiky 

musí být i nadále Rada EU, která reflektuje názory národních politických reprezen-

tací. "62 

5.2.1 Závěrečné shrnutí 

Zatímco tedy lze ODS charakterizovat jako stranu liberálně-konzervativní, kde se 

prvky liberální a konzervativní doplňují, přičemž liberální pohled na svět poněkud 

převažuje, je bavorská CSU stranou konzervativní se silným sociálním akcentem 

vyplývajícím především z koncepce Katolické sociální nauky a s prvky liberalismu 

odmítajícího primitivní rovnostářství. Zatímco se CSU definuje jako strana křesťan-

ská vycházející ve své politice z hodnot křesťanské západní Evropy („christliches 

Abendland"), je ODS stranou světonázorově otevřenou, budovanou na občanském 

principu. Oběma stranám je společné to, že jsou to strany všelidové, snažící se oslo-

vit oslovující všechny vrstvy a skupiny společnosti. V oblasti zahraniční politiky 

jsou si obě strany blízké v hodnocení významu transatlantické dimenze. Naopak 

rozdíly existují v chápání smyslu evropské integrace, přičemž se ovšem obě strany 

shodují, pokud jde o uplatňování principu subsidiarity. Srovnávání zahraničně-

62 Modrá Šance pro Českou republiku, program ODS. Prbha: Hlavní kancelář ODS, 2004, s. 49. 
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politických názorů a postojů obou stran je ovšem obtížné, protože zatímco ODS se 

přímo podílí na utváření zahraniční politiky státu, je CSU vázána především na Ba-

vorsko. 

Srovnáme-li tedy „portfolia" ideových a politických východisek obou stran, může-

me konstatovat, že obsahují v podstatě stejné nebo podobné prvky, které se však 

nacházejí na odlišných místech na žebříčku priorit. To podle mého názoru vyplývá 

z rozdílných historických tradic a zkušeností obyvatel České republiky a Bavorska. 

5.3 Srovnání politického profilu ODS a FDP 

ODS se definuje jako strana liberálně-konzervativní. Z toho vyplývá, že obě strany 

mají nemálo společných programových rysů. To se týká především ekonomické 

politiky. ODS i FDP upřednostňují jednoduchý daňový systém, racionální roz-

počtovou soustavu státu a vytváření dobrého prostředí pro soukromé podnikání.63 

ODS i FDP jsou zásadně proti politice zadlužování státu.64 

Naproti tomu existují mezi ODS a FDP i rozdíly. Zatímco ODS prosazuje zavedení 

rovné daně ve výši 15 %, je FDP v této věci zdrženlivá a vyslovuje se spíše pro sní-

žení daňové zátěže při zachování odstupňované výše daňových odvodů podle výše 

příjmu. Zřejmě největší rozdíl mezi ODS a FDP existuje ve vztahu к evropské inte-

graci. Zatímco FDP podporuje prohlubování politické integrace EU, prosazuje spo-

lečnou evropskou zahraniční a bezpečnostní politiku a je pro přijetí evropské ústavy 

- i když požaduje schválení tohoto kroku v referendu - je ODS zásadně proti tomu-

to procesu. Obává se totiž, že by takovýto vývoj posílil vliv velkých států na úkor 

států menších. Další významný rozdíl mezi oběma stranami spočívá v tom, že FDP 

patří na německé politické scéně tradičně к menším stranám, což souvisí s tím, že 

klasický liberální ideový a politický proud je v Německu tradičně slabší než proud 

sociálně-demokratický či křesťansko-demokratický (viz. výsledky posledních ně-

meckých parlamentních voleb). FDP má v Německu podobné postavení jako KDU-

ČSL v politickém životě České republiky. Naproti tomu je ODS představitelkou 

jednoho ze dvou hlavních českých ideových a politických uskupení a hraje 

v politickém životě země roli daleko významnější. 

63 Modrá šance pro Českou republiku, program ODS. Praha: Hlavní kancelář ODS, 2004, s. 49. 
64 Eine Geschichte als Herausforderung, [online] Dostupné na http://www.fdp-
bundesverband.de/webcom/show_article.php/_c-3 86/_nr: 1 /_lkm-53/i.html 
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К liberální politice se v České republice hlásí také Unie svobody-DEU. Ta je na 

rozdíl od ODS bezvýhradným stoupencem co nejhlubší politické integrace EU, a je 

tedy pro schválení předloženého návrhu evropské ústavy.65 

Avšak vzhledem k tomu, že US-DEU hraje v politickém životě České republiky 

stále menší roli a podle dlouhodobých výsledků průzkumů volebních preferencí 

pohybujících se kolem 1 % nemá šanci dostat se po příštích volbách do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky, není podle mého přesvědčení potřeba vě-

novat srovnávání politického profdu této strany s politickými profdy německých 

pravicových stran větší pozornost. 

5.4 Srovnaní politického profilu Křesťansko-demokratické 
unie (KDU-CSL) s politickými profily Křesťansko-
demokratické unie (CDU), Křesťansko-sociálni unie (CSU) a 
Svobodné německé strany (FDP) 

Společná politická východiska stran CDU, CSU a KDU-ČSL jsou patrná už z jejich 

názvů. Někdejší Československá strana lidová změnila po roce 1989 svůj název na 

Křesťanskodemokratickou unii, aby tím demonstrovala svoji sounáležitost se zá-

padoevropskými křesťanskými či křesťanskodemokratickými stranami. Jedním z 

motivů zřejmě byla i snaha odpoutat se od poněkud zdiskreditované značky. KDU-

ČSL stejně jako CDU a CSU vychází dlouholetých tradic.66 Zatímco CDU v roce 

1945 navazovala na tradice Strany Centra (Zentrumspartei) a CSU v témže roce na 

tradice Bavorské lidové strany (Bayerische Volkspartei - BVP), navazuje KDU-

ČSL na tradice Československé strany lidové založené Msgr. Šrámkem po rozpadu 

Rakousko-uherské monarchie a vzniku Československé republiky. Všem třem stra-

nám je společné to, že ve formulování svých postojů a politických programů vychá-

zejí z křesťanského hodnotového systému, přičemž jsou obě zmíněné německé stra-

ny (CDU ještě více než CSU) - zcela programově „nadkonfesní", tedy otevřené 

občanům bez ohledu na to, k jaké církvi se hlásí. Kromě toho dávají prostor i obča-

nům, kteří se nehlásí k žádné církvi, což platí zejména o CDU. Naproti tomu KDU-

ČSL je strana téměř výlučně katolická, i když se toto vymezení snaží systematicky 

překonávat tím, že např. na své kandidátky pro volby do různých zastupitelských 

65 Program Unie svobody-Demokratické unie. [online] 
h t t p : / / w w w . u n i e . c z / i n d e x . p h p ? t y p = U E A & s h o w i d = 6 9 
66 V tom je rozdíl mezi CDU, CSU a KDU-ČSL na straně jedné a ODS na straně druhé. 
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orgánů - nejvýrazněji se to ukazuje u senátních voleb - často nominuje osobnosti, 

které nejsou členy KDU-ČSL a někdy nejsou dokonce ani nábožensky založené. 

Zatímco v KDU-ČSL bylo v období po 17. listopadu 1989 nemálo osobností, které 

viděly programovou blízkost KDU-ČSL a ČSSD (nejznámějším představitelem této 

orientace je podle mne Cyril Svoboda), zdůrazňují CDU a CSU své zásadní pro-

gramové rozdíly ve vztahu к SPD. Ke spolupráci s ní jsou ochotny jedině 

z praktických důvodů vyplývajících z mimořádné situace. To vedlo např. 

к vytvoření velké koalice CDU/CSU a SPD v létech 1966-1969 anebo vytvoření 

stejné velké koalice po německých parlamentních volbách v roce 2005. Všechny tři 

strany zastávají obdobná stanoviska ve věci evropské integrace, i když CDU v této 

záležitosti - zejména pokud jde o integraci politickou - vystupuje „nejmilitantněji". 

Obdobný je i přístup к ekonomické a sociální politice, a to zejména poté, co se 

předsedou KDU-ČSL stal Miroslav Kalousek (listopad 2003). 

Hlavní rozdíl mezi CDU a CSU na straně jedné a KDU-ČSL na straně druhé spočí-

vá v tom, že zatímco obě německé strany jsou stranami všelidovými (Volkspartei) a 

představují jeden ze dvou hlavních myšlenkových a politických proudů 

v současném Německu, je KDU-ČSL přes veškeré dosavadní zmíněné úsilí spíše 

stranou menšího významu. To je pochopitelné, protože v tradičně málo nábožensky 

založené české společnosti výrazně převládají dva hlavní myšlenkové proudy - le-

vicový a liberálně-konzervativní. 

Při srovnání politických profilů KDU-ČSL a FDP lze konstatovat, že zde prakticky 

neexistují nějaké alespoň trochu relevantní společné programové rysy. Obě strany 

mají společné pouze to, že často fungují jako jazýček na vahách při sestavování 

vládních koalic v případě, že žádná z velkých politických stran nedosáhne takového 

volebního výsledku, který jí samotné umožňoval vytvořit většinovou vládu. 
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Závěr 

Předmětem této diplomové práee bylo srovnání politického profilu současných čes-

kých a německých pravicových a liberálních stran. Na základě politických a pro-

gramových kritérií, která byla zevrubně analyzována a vysvětlena v prvních kapito-

lách této práce, byly pro tuto komparaci vybrány Občanská demokratická strana 

(ODS), Křesťansko-demokratická unie-Československá strana lidová (KDU-ČSL) a 

Unie svobody-Demokratická unie na straně české a Křesťansko-demokratická unie 

(CDU), Křesťansko-sociální unie (CSU) a Svobodná strana Německa (FDP) ve 

Spolkové republice Německo. 

Vzhledem к postavení a ideové i politické relevanci jednotlivých stran byla v této 

práci věnována hlavní pozornost srovnávání ideových kořenů, historii vývoje a poli-

tickému zaměření ODS a částečně KDU-ČSL v České republice a CDU/CSU 

v Německu. FDP byla věnována přibližně stejná pozornost jako KDU-ČSL z toho 

důvodu, že obě tyto strany - ačkoli vykazují zcela odlišnou programovou orientaci67 

- mají ve svých zemích stejný, tedy menší význam než ODS v ČR a strany 

CDU/CSU v Německu. 

Z komparace historického vývoje, politického profilu a místa zmíněných pravico-

vých a liberálních politických stran v České republice a v Německu vyplynulo, že 

postavení a politická síla jednotlivých pravicových či nelevicových stran jsou 

v České republice a v Německu rozdílné. Zatímco v Německu představují jeden ze 

dvou hlavních ideových a politických proudů strany Křesťansko-demokratické či 

Křesťansko-sociální (CDU a CSU) a proud liberální, reprezentovaný Svobodnou 

stranou Německa (tedy FDP), je výrazně slabší, je tomu v České republice téměř 

naopak. Liberálně-konzervativní proud, jehož jedinou relevantní představitelkou je 

Občanská demokratická strana, je vedle stran levice druhou nejsilnější politickou 

stranou. Naproti tomu křesťansko-demokratický proud představovaných KDU-ČSL 

je ze všech tří ideových orientací nejslabší. FDP a KDU-ČSL se tak v praktické 

67 FDP je strana liberální, zatímco KDU-ČSL je strana křesťansko-demokratická. 
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politice paradoxně vzájemně podobají v tom, že plní funkci jazýčku na politických 

vahách. 

Příčiny této rozdílné situace spočívají podle mého názoru v odlišném historickém 

vývoji a v rozdílných historických zkušenostech. Jako zcela relevantní pro postave-

ní jednotlivých českých a německých stran a pro formulování jejich programů se 

ukázal i rozdílný stupeň religiozity v českých zemích, kde je velmi nízký, a 

v Německu, kde je naopak velmi vysoký. I tato konstelace je výsledkem historické-

ho vývoje. 

Výrazný rozdíl mezi postoji pravicových politických stran bez ohledu na „zemi 

jejich původu" se ukázal v přístupu к otázce evropské integrace, kde proti sobě stojí 

ODS na straně jedné a ostatní v této práci zmíněné a analyzované politické strany 

(tedy CDU, CSU, FDP, KDU-ČSL i Unie svobody) na straně druhé. Zatímco ODS 

z obavy před narůstáním vlivu velkých zemí EU na úkor zemí menších a také 

z obavy před antiliberálním směřováním EU odmítá hlubší politickou integraci a 

federalizaci EU, vyslovují se ostatní zmíněné strany - byť v různé míře a někdy i 

s různými výhradami (CSU ale i FDP) - pro pokračování tohoto procesu. Bude pro-

to zajímavé sledovat nejen jak se bude v příštích létech měnit postavení jednotli-

vých v této práci analyzovaných politických stran, ale také jak se bude vyvíjet pro-

ces evropské integrace, který se tyto strany jistě budou snažit ovlivňovat. 

Pokusil jsem se co nejlépe vypořádat s problematikou srovnání vývoje pravicových 

politických stran v ČR a SRN po roce 1989. Jsem si vědom toho, že je toto téma 

natolik složité, že nemůže být v žádném případě zodpovězeno jednou provždy, zá-

leží na mnoha proměnných, mimo jiné i na výběru a akcentaci pramenů. Naše práce 

v tomto smyslu není výjimkou, i ona je tímto faktem determinována. Je velmi mno-

ho prací, jež se z toho či onoho úhlu dotýkají pravicových stran v ČR a SRN. Jejich 

česko - německá komparace však běžná není. Jestli se mi tedy podařilo toto „va-

kuum" alespoň zčásti vyplnit, budu spokojen. 
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