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ANOTACE 

Tato práce se zabývá politickou kulturou prezidentských voleb v České republice. Jejím 

hlavním cílem je porovnat stav politické kultury v roce 1993 a v roce 2008 v České republice 

v souvislosti s prezidentskými volbami. Studie využívá analytické i komparativní metody. 

Práce testuje platnost hypotézy, která říká, že s délkou trvání demokracie roste občanská 

zralost politiků. 
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sněmovna, Senát 

 

ANNOTATION 

This thesis deals with the political culture of the presidential elections in the Czech Republic. 

Its main aim is to compare the state of the political culture in 1993 and 2008 in the Czech 

Republic in connection with the presidential elections. The study employs analytical and 

comparative methods. The thesis tests the validity of the hypothesis that the civil maturity of 

the politicians grows with the duration of the democracy. 
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political culture, presidential elections, the Czech Republic, years 1993 and 2008, Chamber of 
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1. ÚVOD 

1.1 VÝZKUMNÉ  OTÁZKY,  HYPOTÉZA 

Tato práce se věnuje stavu české parlamentní kultury, a to s ohledem na průběh 

prezidentské volby.  Budu se zabývat stavem politické kultury pouze v letech 1993 a 2008, 

kdy se jednalo o první české (již ne československé volby) a o dosud poslední volby. 

V této práci se setkávají tři hlavní témata: politická kultura, parlamentní kultura a 

prezidentská volba. Chtěla bych se hned v úvodu pokusit vysvětlit, jaký je mezi nimi vztah, a 

zároveň zdůvodnit, proč podle mého názoru průběh prezidentské volby hodně vypovídá o 

stavu politické kultury. Sledování politické kultury nepatřilo k politologii odjakživa. 

V padesátých letech dvacátého století dominovala systémová teorie Davida Eastona. Ta 

nehovořila o jednotlivých státech, ale o politických systémech, do kterých přicházejí vstupy, 

které jsou určitým způsobem zpracovány. Z politických systémů vycházejí výstupy, které 

vytvářejí zpětnou vazbu a ovlivňují tvorbu dalších vstupů. V šedesátých letech si Gabriel 

Almond a Sidney Verba uvědomili, že v politických systémech působí ještě jiné faktory. Měli 

na mysli zvyklosti, tradice, obyčeje, tedy to, co označili pojmem politická kultura. Tyto 

zvyklosti se projevují v jednání a chování poslanců a senátorů při jednotlivých schůzích. 

Projevuje se zde tedy to, co můžeme označit za parlamentní kulturu.  

Politická kultura charakterizuje to, jaké mají jednotlivé politické strany zvyky nebo 

způsoby chování.  Smyslem a cílem politických stran je dosáhnout moci, kterou chtějí dále 

uplatnit. Prostředím, kde se nejsnáze uplatní, je parlament. Právě v něm můžeme sledovat, 

jaké vnitřní návyky získané z vlastního působení politické strany pak tyto subjekty uplatňují 

v parlamentu. Jak se strany v parlamentu chovají, může veřejnost sledovat a hodnotit, kdežto 

chování politických stran dříve, než vstoupí do zákonodárného sboru, zůstává běžné 

veřejnosti skryto. Z toho vyplývá, že nejlépe můžeme nahlédnout do chodu a fungování 

politických stran právě v parlamentu.   

Mohla by zde vyvstat námitka, proč by o stavu politické kultury měla vypovídat právě 

schůze, na které byl volen prezident, a ne jakákoli jiná. Volba prezidenta se neopakuje příliš 

často, ale právě proto představuje tento akt vrcholnou politickou ústavní událost, velice 

vypjatou situaci, která umožní to, že se projeví i ty faktory, které by se jindy neprojevily, a tak 

může být pokládána za relevantní indikátor stavu politické kultury. Sice se jednotlivé strany 

mohou na volbu dlouhodobě připravovat, ale i přesto při samotné události působí silný 

psychologický faktor, vyvstávají emoce, které by při běžném jednání zůstaly skryty, a na 

povrch se tak může dostat to, co se jednotlivci snažili doposud skrývat. Výhodou, kterou má 

schůze obou komor, na které se volí prezident republiky, je fakt, že ji média přenášejí 
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a zprostředkovávají veřejnosti, která se téměř v přímém přenosu dozvídá nejen o samotném 

průběhu volby, ale i o tzv. „zákulisních“ událostech, které by jí jinak zůstaly skryty. Samotné 

její zkoumání je tedy snazší, ale i důkladnější, než by bylo např. zkoumání běžného jednání 

zákonodárců o návrhu nějakého zákona. 

První výzkumná otázka zní, jaká je charakteristika stavu politické kultury v České 

republice v době jejích prvních prezidentských voleb v roce 1993 a v době jejích prozatím 

posledních prezidentských voleb v roce 2008. Druhým mým úkolem je srovnání stavu 

politických kultur v těchto dvou obdobích, na jehož základě se pokusím určit, k jakému 

trendu ve vývoji stavu politické kultury v České republice docházelo – zdali nastalo zlepšení, 

zhoršení nebo stagnace. 

Mojí hypotézou je, že se s délkou trvání demokracie občanská zralost politiků 

v Parlamentu České republiky zlepšovala a tím se i zvyšovala politická kultura. 

 

1.2 METODOLOGICKÁ  ROZVAHA,  VÝZKUMNÉ  METODY 

Nejprve shrnu průběh dosavadního bádání, které bylo o politické kultuře prováděno. 

Zaměřím se jednak na oblast zahraniční, jednak na Českou republiku, respektive 

Československo. Poté se budu věnovat vymezení pojmu politická kultura, jak jej nacházíme 

v různých teoretických studiích, přičemž klíčovou bude práce Almonda a Verby The Civic 

Culture. Dále se podrobněji zmíním o parlamentní kultuře jako o součásti kultury politické. 

V další kapitole vymezím a definuji proceduru prezidentské volby, která je dána jednak 

Ústavou České republiky, jednak jednacím řádem Poslanecké sněmovny a Senátu. Poté je 

třeba vymezit jednak skupinu, jejíž politickou kulturu budu zkoumat, jednak kritéria, která 

budu zkoumat, a to rozpravu, průběh schůze, předsedu Sněmovny a hlasování. Dále 

přistoupím k samotné analýze politické kultury prezidentských voleb v České republice, a to 

nejprve v roce 1993 a následně v roce 2008, přičemž potřebné informace získám ze 

stenozáznamů jednání Poslanecké sněmovny a Senátu. V závěru shrnu výsledky svého 

bádání, podám odpověď na výzkumné otázky a srovnám je se svou hypotézou stanovenou 

v úvodu. Použiji metodu analýzy a komparace. Nejprve budu ve své práci využívat deskripci, 

ale později použiji i hodnocení. 

Hlavní myšlenka, ze které tato práce vychází, je ta, že i poslanci a senátoři jsou 

občané, a tím pádem i oni by se v Parlamentu měli chovat občansky kulturně. Při 

charakteristice tohoto občansky kulturního chování budu vycházet jednak z Almondovy a 

Verbovy teorie, jednak z Ústavy a jednacího řádu Poslanecké sněmovny a Senátu. 
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2. DOSAVADNÍ  BÁDÁNÍ 

2.1 ZAHRANIČNÍ 

Politická kultura již byla zkoumána v minulosti v různých zemích i podobách, a proto 

je potřeba uvést na tomto místě hlavní mezníky dosavadního bádání. Na prvním místě je 

bezpochyby nutné zmínit práci G. A. Almonda a S. Verby s názvem The Civic Culture, které 

ještě bude věnováno více prostoru později (Almond, Verba, 1989). V roce 1993 vypracoval 

R. D. Putnam studii Making Democracy Work, která se zabývala úspěchem a neúspěchem 

italských regionálních vlád. Jejich porovnáváním došel k následujícímu závěru. Pokud 

v určité komunitě existovala už v průběhu historie důvěra a spolupráce, tedy větší občanská 

účast, je vláda úspěšnější a daná oblast je rozvinutější i po ekonomické stránce (Vajdová, 

1996). G. Schöpflin se ve své práci z roku 1993 s názvem Culture and Identity in Post-

Communist Europe zabýval politickou kulturou v zemích postkomunistické Evropy, 

nevycházel ale příliš z empirického výzkumu. Populaci těchto zemí rozdělil do tří skupin, 

kterými jsou tradiční společnost; společnost, která vznikla za komunistického režimu a je jím 

utvářená; liberální společnost. Aby demokracie fungovala, je důležitá především v pořadí 

druhá a třetí skupina (Vajdová, 1996). Politické kultuře jsou věnované také některé příspěvky 

v knize G. Meyera, která pochází rovněž z roku 1993 a jmenuje se Die Politischen Kulturen 

Ostmitteleuropas im Umbruch. Jedná se např. o příspěvek M. Marodyové, který se týká 

Polska. Vychází z empirického výzkumu, který byl prováděn na reprezentativním vzorku 

dotazovaných a zjišťuje současný stav v Polsku, protože na politické kultuře závisí to, jak se 

bude Polsko do budoucna vyvíjet (Vajdová, 1996). 

Dosud byly zmiňovány obsáhlejší studie, ale politické kultuře se věnovaly i jednotlivé 

články. Pouze mezi lety 1992 a 1997 bylo ve více než 500 zkoumaných časopisech vydáno 97 

článků, které se týkaly politické kultury. Nejvíce se věnovaly v pořadí těmto zemím: Francii, 

Spojeným státům americkým, Rusku a Číně. Za zmínku stojí nepochybně články J. Streeta, 

který zkoumá vývoj od občanské kultury k masové, nebo F. D. Crucese, který zkoumá, jestli 

politická kultura náleží do kultury, politiky nebo kulturní politiky. Z jiných článků se 

dozvídáme spíše o politické kultuře jednotlivých zemí. Na příklad ve Spojených státech 

amerických je rozdělena do deseti subkultur, v Indii je zase charakterizována jako bikulturní, 

protože se v ní mísí tradiční a moderní pojetí (Pecka et al., 2000). Naproti tomu se W. M. 

Reisinger věnuje politické kultuře z čistě teoretického hlediska, konkrétně uvádí, že v dnešní 

době „největší hrozba pro politickou kulturu plyne ze slabosti pojmu a teorie politické 

kultury“ (Pecka et al., 2000, s. 35). 
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2.2 ČESKÉ 

Kromě zahraničních bádání, kterým byla dosud věnována pozornost, nesmíme 

zapomínat ani na to české, případně československé. Již v roce 1914 se Edvard Beneš zabýval 

českou politickou kulturou. Jedním z jejích hlavních rysů je „konvergence nacionalismu a 

demokracie“ (Pecka et al., 2000, s. 8). O šest let později bylo znovu vydáno jeho dílo 

s názvem Povaha politického stranictví, ve kterém se domníval, že sice máme kulturu 

uměleckou i vědeckou, ale žádnou kulturu politickou (Pecka et al., 2000). 

V dobách Československa nebyl prováděn téměř žádný výzkum politické kultury, 

kromě jedné výjimky. Jednalo se o spolupráci týmu československých sociologů na výzkumu 

vedeném S. Verbou a dalšími odborníky ze stanfordské univerzity v roce 1968. Po okupaci 

Československa však musela naše země na projektu přestat spolupracovat (Vajdová, 1996). 

Autorem prvního českého odborného článku, který se týkal politické kultury a který 

vyšel po roce 1989, byl Z. Strmiska. Zabývá se v něm vztahem kultury a sociální struktury a 

při sledování a zkoumání politické kultury je pro něj důležité kritérium štěpení společnosti na 

pravici a levici (Skovajsa, 2006). 

Až v letech 1993 – 1995 vedl Sociologický ústav Akademie věd výzkum s názvem 

Politická kultura lokálních společenství, ve kterém autoři zkoumali politickou kulturu občanů 

a elit ve třech vybraných městech. Studium české (československé) politické kultury bylo 

součástí rozsáhlejšího mezinárodního výzkumu v transformujících se postkomunistických 

zemích. Probíhal v letech 1991 – 1992 a jmenoval se Lokální demokracie a inovace (Vajdová, 

1996). Poslední projekt, který zmíním, nese název Democracy, Civic Culture, and the Post-

Communist Condition in the Czech Republic: A Pilot Study Using Q-Methodology a pochází 

z roku 1993. Kolektiv autorů zkoumal politickou kulturu skupiny českých a amerických 

studentů a došel k závěru, že politická kultura obou národnostních skupin je opačná (Vajdová, 

1996). 

Podle Skovajsy je pro většinu českých prací o politické kultuře typický jednak úzký 

záběr bádání, jednak chybí dostatečné vymezení obsahu pojmů a vhodný výběr metod 

zkoumání (Skovajsa, 2006). 
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3. VYMEZENÍ  POJMU  POLITICKÁ  KULTURA 

Když se rozhodneme vymezit pojem politická kultura, nenajdeme jen jednu definici. 

Téměř každý myslitel, který se tímto tématem zabývá, podává svoji. Rozhodně nemůžeme 

říci, že by si odporovaly, v zásadě jsou podobné, ale odlišují se tím, na co klade každý větší 

důraz. Pro náš případ je vhodné pohlížet na politickou kulturu jako na jev, který je zkoumán 

v empirických šetřeních. Pojem politické kultury má jednak normativní obsah, jelikož slouží 

k posuzování a hodnocení politického chování občanů a politických rozhodnutí institucí, 

zároveň ovšem tento pojem slouží k deskripci, utřídění a komparaci politického chování 

občanů v rámci daného politického systému, jakož i mezi různými politickými systémy. 

Uveďme teď, na co se jednotliví autoři zaměřují, když vysvětlují, co si lze pod politickou 

kulturou představit. 

Almond zdůrazňuje „vědomosti a dovednosti, citové a hodnotové orientace vůči 

politickému systému jako celku, vůči sobě jako účastníku politických procesů, vůči 

politickým stranám a volbám atp.“ (Vajdová, 1996). Verba se při definování politické kultury 

zaměřuje na prvky, jakými jsou „národní identita, postoj vůči sobě jako účastníku, postoj ke 

spoluobčanům, postoj a očekávání vzhledem k výstupům vládní politiky, znalosti o procesu 

politického rozhodování a postoje k němu.“ (Vajdová, 1996), zatímco Dahl se zaměřuje spíše 

„na orientace vůči politickému systému jako celku, na postoje ke kooperaci, k jednotlivci a k 

lidem obecně, na orientace související s řešením problémů, ať už pragmatických, nebo 

ideologických.“ (Vajdová, 1996). 

 

3.1 ALMOND,  VERBA 

Na utváření teoretického vymezení politické kultury měli bezpochyby obrovský vliv 

Gabriel A. Almond a Sidney Verba (Almond, Verba, 1989). Politické kultuře, respektive 

jejímu zkoumání u pěti národů (Itálie, Mexika, Německa (západního), Spojených států 

amerických, Velké Británie), věnovali svoji práci s názvem The Civic Culture: Political 

Attitudes and Democracy in Five Nations. Jedním z jejich obecných, ale přesto podstatných 

poznatků je, že občanská kultura není pouze kulturou moderní, ale kombinuje v sobě prvky 

jak tradiční, tak moderní. Politická kultura, konkrétněji řečeno, v sobě zahrnuje postoje 

k politickému systému, jeho částem a k roli jedince v něm. Politickou kulturu národa můžeme 

také chápat jako určitou distribuci vzorů orientace na předměty politiky. Existují tři druhy této 

orientace. Jedná se o poznávací orientaci, což je znalost politického systému, jeho rolí, vstupů 

a výstupů; emocionální orientaci, tedy o pocity týkající se politického systému, jeho rolí a 
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výkonů; hodnotící orientaci ve významu názorů na politický systém. Co se týče předmětů 

politiky, definujeme politický systém jako celek, který se skládá z těchto částí: role a 

struktury (legislativa, exekutiva, byrokracie); držitelé těchto rolí (vládci, zákonodárci); 

jednotlivé politiky, rozhodnutí nebo prosazování rozhodnutí. Zmíněné části politického 

systému jsou buď součástí vstupního (politického) procesu, který vede od požadavků 

společnosti k držitelům moci ve státě, nebo výstupního (administrativního) procesu, 

prostřednictvím něhož jsou politiky uplatňovány nebo prosazovány (Almond, Verba, 1989). 

Známe tedy tři způsoby politické orientace (poznávací, emocionální, hodnotící) a čtyři 

předměty (politický systém, vstupy, výstupy, jedinec). Zjištěním, jakou znalost mají jedinci o 

každém ze čtyř objektů, určíme politickou kulturu daného národa. Rozlišujeme tři základní 

typy politické kultury. Jsou jimi parochiální, poručnická (poddanská) a participativní politická 

kultura. S parochiální kulturou se setkáváme u afrických kmenových společenství a jedinci, 

kteří k ní přísluší, nemají žádné znalosti ani o jednom ze zkoumaných předmětů. 

V takovýchto společnostech neexistují žádné specializované politické role ani očekávání 

změny, která by vycházela z politického systému. Poručnickou politickou kulturu 

charakterizuje orientace jedince na politický systém a na jeho výstupy. Ví, že existuje vládní 

autorita, na kterou je buď pyšný, nebo vůči ní vykazuje nelibost, buď ji považuje za legitimní, 

nebo ne. Naproti tomu vztah jedince k politickému systému je spíše pasivní. V této 

společnosti se jedná o politický systém, ve kterém se již vyvinuly politické instituce. Postoj 

člověka je v tomto případě spíše emocionální než poznávací. Posledním základním typem je 

participativní politická kultura. Jedinec se v tomto případě orientuje na politický systém jako 

celek, vstupy, výstupy i na svoji roli v systému. Neznamená to však, že by se každý jedinec 

nutně orientoval na aktivní participaci v politice, ale to, že se pohybuje ve vztazích 

k zákonům a k autoritám obecně. Nesmíme zapomínat na to, že tyto tři typy politické kultury 

jsou pouze jakýmisi ideálními typy a v praxi se nevyskytují v takto čisté podobě, ale jako 

kombinace, tedy parochiálně – poručnická, poručnicko – participativní nebo parochiálně – 

participativní (Almond, Verba, 1989). 

Svůj model politické kultury Almond a Verba nazývají „rationality – activist“ 

(Almond, Verba, 1989). Jedinec prezentující tento model je aktivní v politice, konkrétně 

přispívá ke vstupům do politického systému, a jedná racionálně, což znamená, že je ke svým 

rozhodnutím veden rozumem, nikoli emocemi. Protože je vždy plně informovaný, může se 

rozhodovat na základě pečlivého zvažování možností. „Rationality – activist“ model však 

není jediným znakem občanské kultury. Druhým důležitým znakem je shoda nebo též 

provázanost politické kultury a politické struktury. Jinými slovy – ke každému základnímu 
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typu politické kultury existuje odpovídající typ politické struktury. K parochiální kultuře je 

přiřazena komunitní struktura, k poručnické kultuře centralizovaná struktura a k participativní 

kultuře demokratická struktura (Voráček, 2007). Ideálem politické kultury je podle Almonda 

a Verby takový model, kde existuje spojení politické aktivity, spoluodpovědnosti a 

racionality, které jsou vyváženy pasivitou, tradicionalitou a závazkem k parochiálním 

hodnotám (Almond, Verba, 1989). 

 

3.2 SKOVAJSA 

V české literatuře provedl nejdůkladnější teoretický rozbor pojmu politická kultura 

Marek Skovajsa. Politická kultura je pro něj „přístupovou cestou k vědecké analýze politiky“ 

(Skovajsa, 2006, s. 17). Pro vymezení chápání pojmu politická kultura používá analogii 

s mlhovinou. Stejně tak jako ta část mlhoviny, která je nejdále od středu, je rozmazaná, a 

nejde tedy přesně určit její hranici, ani u politické kultury nejde přesně stanovit, které 

problémy pod ni spadají. Jisté je, že jádro tvoří jak základ mlhoviny, tak i základ konceptu 

politické kultury. Čím postupujeme dále od středu směrem ven, tím jsou koncepty 

myšlenkově vzdálenější od centrálního, kterým je pojetí Almonda a Verby. Jedním 

z největších přínosů jejich pojetí je to, že zavedli koncept analýzy politické kultury, která se 

opírá o kvantitativní empirický výzkum postojů jednotlivých subjektů a následně srovnává 

poznatky získané o jednotlivých zkoumaných zemích. Všechna další pojetí se ve vztahu 

k tomuto určitým způsobem vymezují. Pro Skovajsu je důležité, že pojem politické kultury 

používá jako hodnotově neutrální. To znamená, že se nezabývá tím, jestli je daný jev morální 

nebo nemorální, protože tím se zabývá politická etika. Absolutně hodnotově neutrální je 

používání termínu politická kultura ve společenskovědní oblasti. Je možné jej používat i 

v oblasti publicistické a moralizující, ve kterých jsou již určité hodnotové soudy zahrnuty. 

Poslední důležitý bod Skovajsovy teorie se týká kauzální a explanační hodnoty politické 

kultury. Zatímco kauzální hodnotu (to znamená, že politická kultura působí jako příčina 

nějakého jevu) nemají všechna pojetí politické kultury, explanační hodnotu (tedy schopnost 

podávat vysvětlení různých skutečností) všechna mají (Skovajsa, 2006). 

 

3.3 LINDE 

Na důležitý rozměr pojmu politické kultury poukázal J. Linde, který ve své práci 

Doubting Democrats zkoumal míru podpory veřejnosti ve vztahu k 

demokratickému politickému systému v několika zemích střední a východní Evropy. Politická 

kultura je podle něj ukazatel, který sděluje, jak občané jedné země vnímají její politiku. Často 
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se předpokládá, že politická kultura je buď v souladu s demokratickými principy a tím 

demokracii zlepšuje a posiluje, nebo přesně naopak. Ve skutečnosti ale najdeme v mnoha 

zemích velký rozdíl mezi tím, jak občané rozumějí demokracii, respektive jejím principům, 

a tím, jak vše doopravdy funguje. 

Ve většině moderních společností se setkáme se dvěma dimenzemi politické kultury. 

První je masová kultura a druhou elitní kultura, kterou tvoří názory, hodnoty a postoje těch, 

kteří jsou nejblíže centru politické moci. Často se uvádí, že hodnoty elit jsou koherentnější, 

než je tomu v případě mas a populace všeobecně. 

I když byla teorie kultury někdy i oprávněně kritizována, což bude blíže uvedeno 

v kapitole 3.5, nachází Linde mnoho důvodů, proč je tento přístup užitečný. Zároveň 

stanovuje několik bodů, které jsou pro jeho koncept politické kultury důležité. Zaprvé, 

politická kultura zohledňuje i bývalý režim dané země – to znamená liberální demokracii 

v západní Evropě, komunismus ve východní Evropě nebo pravicový autoritářský režim 

v Portugalsku, Španělsku a Řecku. Zadruhé, nejvhodnějším předmětem analýzy politické 

kultury jsou postoje občanů. Zatřetí, postoje občanů k demokracii a zároveň jejich způsob 

chápání demokracie jsou nezbytnou součástí legitimity demokratického režimu. Pokud totiž 

lidé nevěří v současný politický systém a jiné se jim zdají vhodnější, je legitimita politického 

systému výrazně ohrožena (Linde, 2004). 

 

3.4 PEHE 

Českou politickou kulturou se zabýval J. Pehe. Na rozdíl od kultury politického 

chování přitom uvádí, že politická kultura je „typologie způsobu, kterým funguje politický 

systém jako celek. [...] Politickým systémem se nemíní jen politické instituce, politici, ale i 

jakým způsobem fungují občané v politice, jakým způsobem se chovají, obecně politicky.“ 

(Pehe, 1997) Politickou kulturu, jakou můžeme v České republice v současné době pozorovat, 

ovlivnilo při jejím vývoji do stávající podoby několik faktorů. Na prvním místě musíme 

bezpochyby zmínit historický prvek, to znamená, že způsob, jakým fungovaly politické 

instituce v minulosti, ovlivňuje způsob, jakým fungují dnes. Dále hraje velkou roli proces 

přechodu od komunistického režimu k demokratickému. Konkrétně se jedná o to, jestli se 

komunistická strana alespoň do určité míry před pádem režimu transformovala, což se 

v případě Československa, na rozdíl např. od Polska nebo Maďarska, nestalo. Rovněž má vliv 

existence a role mezinárodního prostředí a špatná zkušenost, kterou režim zaznamenal při 

budování demokracie, v případě Československa se např. jedná o jeho dělení na Českou a 

Slovenskou republiku (Pehe, 1997). 
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3.5 KRITIKA  POJMU  POLITICKÁ  KULTURA 

Almondovo a Verbovo pojetí politické kultury bylo nejvíce kritizováno kvůli tomu, že 

politická kultura tak, jak ji definovali, může být chápána zároveň jako závislá i jako nezávislá 

proměnná. V případě vztahu politické kultury a demokracie to pak znamená, že nevíme, zdali 

politická kultura působí jako příčina, která demokracii ovlivňuje, nebo jestli je politická 

kultura demokracií ovlivňována. Od konce šedesátých do sedmdesátých let byla teorie 

politické kultury kritizována jak levicovým neomarxismem, tak pravicovou teorií racionální 

volby. To můžeme vysvětlit tak, že teorie politické kultury nebyla schopná předvídat budoucí 

vývoj, např. úspěšný rozvoj liberální demokracie v Západním Německu. Úpadek teorie 

politické kultury pokračoval i v osmdesátých letech, kdy tranzitologie pokračovala 

s podceňováním teorie politické kultury ve jménu takových teoretických konstrukcí, které 

jsou racionálnější a považují aktéra za centrum své teorie (Linde, 2004). 
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4. PARLAMENTNÍ  KULTURA 

Jak jsem již zmínila v úvodu, v této práci mě hlavně zajímá ta část politické kultury, 

kterou bychom mohli nazvat parlamentní kulturou. Jednou z jejích možných definic je ta, 

která říká, že se jedná o „[…] pravidla, zvyklosti, mravy a způsoby chování, jimiž se 

parlamentní dění vyznačuje a jež jsou pro konkrétní parlament typické.“ (Wintr, 2010, s. 6). 

Ve své práci budu vycházet z této specifikace parlamentní kultury. Znamená to, že daný 

parlament vykazuje jisté stabilní znaky politického chování, i když v něm dochází k výměně 

osobností, a to nejen z institucionálního pohledu, ale také co se politické kultury týče. Českou 

parlamentní kulturu bychom mohli podle Wintra nazvat kulturou improvizovanou, na rozdíl 

od usměrněné, jejímž typickým příkladem je německý parlament. Pro improvizovanou 

kulturu je typické, že je méně svazována pravidly, poslanci mají k dispozici větší volnost, co 

se týče projevu a podávání návrhů, a veřejnost má možnost lépe poznat osobnostní rysy 

jednotlivých poslanců. Mezi její negativní stránky patří nepřehlednost a větší 

pravděpodobnost konfliktů. Jak bude podrobněji rozebráno v následující kapitole, jednací 

řády českého parlamentu jsou velice benevolentní z hlediska možnosti projevů v průběhu 

jednání. Zvláště rozpravami o jednotlivých bodech programu se jednání výrazně prodlužuje a 

hrozí, že se stane neefektivním. 

Za zmínku stojí také typologie parlamentů. Pro účely zkoumání parlamentní kultury 

zmíním parlament proslovů a parlament pracovní. Zatímco se první typ vyznačuje především 

konstruktivními politickými diskuzemi, pracovní parlament se zaměřuje hlavně na 

projednávání návrhů zákonů v jednotlivých výborech. 

Dále je třeba si uvědomit, jaké faktory parlamentní kulturu ovlivňují. V první řadě se 

jedná o tradici, v jaké se kultura vyvíjela, pak o to, jak dlouhou dobu se parlamentní kultura 

rozvíjela, dále o počet členů v jednotlivých komorách a množství parlamentních frakcí 

(Wintr, 2010). 
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5. PROCEDURA  PREZIDENTSKÉ  VOLBY 

Procedura prezidentské volby je stanovena Ústavou České republiky, jednacím řádem 

Poslanecké sněmovny a jednacím řádem Senátu. 

 

5.1 ÚSTAVA 

Nejprve se budu věnovat Ústavě, ze které se dozvídáme, že „Prezidenta republiky volí 

Parlament na společné schůzi obou komor. [...] Volba se koná v posledních třiceti dnech 

volebního období úřadujícího prezidenta republiky. Uvolní-li se úřad prezidenta republiky, 

koná se volba do třiceti dnů. [...] Prezidentem republiky je zvolen kandidát, který získal 

nadpoloviční většinu hlasů všech poslanců i nadpoloviční většinu hlasů všech senátorů. 

Nezíská-li žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů všech poslanců a všech senátorů, 

koná se do čtrnácti dnů druhé kolo volby. Do druhého kola postupuje kandidát, který získal 

nejvyšší počet hlasů v Poslanecké sněmovně, a kandidát, který získal nejvyšší počet hlasů v 

Senátu. Je-li více kandidátů, kteří získali stejný nejvyšší počet hlasů v Poslanecké sněmovně, 

nebo více kandidátů, kteří získali stejný nejvyšší počet hlasů v Senátu, sečtou se hlasy 

odevzdané pro ně v obou komorách. Do druhého kola postupuje kandidát, který takto získal 

nejvyšší počet hlasů. Zvolen je kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných 

poslanců i nadpoloviční většinu hlasů přítomných senátorů. Nebyl-li prezident republiky 

zvolen ani ve druhém kole, koná se do čtrnácti dnů třetí kolo volby, v němž je zvolen ten z 

kandidátů druhého kola, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců a 

senátorů. Nebyl-li prezident republiky zvolen ani ve třetím kole, konají se nové volby.“ 

(Ústava České republiky). 

 

5.2 JEDNACÍ  ŘÁD  POSLANECKÉ  SNĚMOVNY 

Pro naše účely je důležité zmínit, jak jednací řád Poslanecké sněmovny upravuje 

pravidla pro průběh samotného jednání Sněmovny. To bývá obvykle veřejné, až na výjimky, 

kdy se jedná např. o bezpečnostních otázkách. Každému poslanci musí být minimálně 24 

hodiny před projednáváním daného tématu doručen sněmovní tisk, který se k němu vztahuje, 

pokud se nejedná o návrh zákona. Určitý bod jednání představí Sněmovně navrhovatel, o jeho 

obsahu pak informuje zpravodaj. Poté se koná rozprava. Přednost mají ti, kteří se do rozpravy 

přihlásili písemně buď před zahájením schůze, nebo v jejím průběhu před těmi, kteří se hlásí 

zdvižením ruky v průběhu rozpravy. Předseda sněmovny uděluje řečníkům slovo a zároveň 

ohlásí, který řečník bude se svým projevem následovat. 
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Sněmovna se může bez rozpravy dohodnout na tom, že omezí dobu vystoupení 

každého řečníka. Projev ale nikdy nesmí být omezen na dobu kratší než deset minut. Toto 

neplatí pro poslance, který je pověřený k tomu, aby představil stanovisko poslaneckého klubu 

k danému tématu. Rovněž se může Sněmovna bez rozpravy dohodnout na tom, že se k té 

samé věci smí jeden poslanec vyjádřit maximálně dvakrát. Předseda Sněmovny může 

upozornit řečníka, když se odkloní od projednávaného tématu nebo když překročí stanovenou 

lhůtu. Stejně tak může být řečník upozorněn na to, že vybočuje z mezí slušnosti. Pokud na 

tato upozornění nebral řečník zřetel, může mu být odebráno slovo. Kromě této výjimky však 

nesmějí být řečníci za žádných okolností přerušováni. 

Pořadí řečníků v rozpravě může narušit poslanec, který chce sdělit faktickou 

poznámku. Tím je míněn i procedurální návrh, který se vztahuje ke způsobu, jakým je 

projednáván některý bod. Tato výjimka se týká čistě procedury, nesmí obsahovat žádná věcná 

stanoviska. Sdělení faktické poznámky ani odpověď na ni nesmějí trvat déle než dvě minuty. 

Stanovené pořadí může rovněž narušit prezident, člen vlády, předseda nebo místopředsedové 

Sněmovny a předsedové poslaneckých klubů, protože ti dostanou slovo vždy, kdykoli o něj 

požádají. 

V průběhu rozpravy mohou podávat řečníci k danému bodu programu různé návrhy – 

návrh na odročení; zamítnutí; odkázání jinému orgánu Sněmovny; návrh jiné předlohy; návrh 

pozměňovací; eventuální, dodatečný, podmíněný; na vypuštění části návrhu. Rozprava je 

ukončena, pokud již do ní nejsou přihlášeni žádní další řečníci. 

Dále je třeba zmínit pravidla, která se týkají hlasování. Při veřejném hlasování je počet 

přítomných poslanců stanoven pomocí hlasovacích zařízení, jejichž prostřednictvím se 

přihlašují k hlasování. Pokud je hlasování tajné, jsou přihlášeni ti poslanci, kteří dostali 

hlasovací lístky. Hlasování vždy řídí předsedající. Zároveň upozorňuje, že proběhne 

hlasování, a nejdříve dává hlasovat pro návrh, pak proti němu. Před samotným hlasováním je 

zopakováno znění návrhu, pokud jej poslanci již nemají v písemné podobě. Sněmovna je 

usnášeníschopná, pokud je přítomna alespoň jedna třetina poslanců. 

Hlasovat se může buď veřejně, nebo tajně. Způsob, jakým se bude hlasovat, navrhuje 

předsedající. Veřejné hlasování probíhá pomocí hlasovacího zařízení a je doprovázeno 

zdvižením ruky. Při tajném hlasování se používají hlasovací lístky (zákon o jednacím řádu 

Poslanecké sněmovny).  

Jednací řád Poslanecké sněmovny se vyjadřuje i konkrétně k pravidlům prezidentské 

volby. Volební řád počítá s tajnou i veřejnou volbou prezidenta, a proto určuje průběh 

procedury pro oba případy. Shodují se v tom, že kandidáta musí navrhnout nejméně deset 
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poslanců nebo senátorů, přičemž se tyto návrhy musí předat volební komisi nejpozději 48 

hodin před dnem volby, a že se mohou konat nejvýše tři kola jedné volby. V případě volby 

tajným hlasováním jsou v každém kole vydány hlasovací lístky alespoň třetině poslanců a 

alespoň třetině senátorů. V prostoru, který je k tomu určený a do kterého vstupují poslanci a 

senátoři jednotlivě, aby byla zaručena anonymita jejich rozhodnutí, zakroužkují na 

hlasovacím lístku číslo kandidáta, kterého volí, a přeškrtnou čísla těch ostatních. V případě 

veřejného hlasování dává předseda Poslanecké sněmovny hlasovat postupně o navržených 

kandidátech, jejichž abecední seznam předložila společné schůzi obou komor volební komise. 

Pravidla daná Ústavou, která určují, kolik je potřeba hlasů pro zvolení kandidáta v daném 

kole, jsou pro tajnou i veřejnou volbu stejná (Příloha č. 2 k jednacímu řádu Poslanecké 

sněmovny). 

Volba prezidenta republiky probíhá na společné schůzi obou komor Parlamentu, 

kterou svolává předseda Sněmovny v posledních třiceti dnech volebního období úřadujícího 

prezidenta. Pokud se úřad prezidenta uvolní před skončením volebního období, musí být 

schůze svolána nejdéle do třiceti dnů od uvolnění úřadu. Nejdéle třicet dnů po zvolení 

prezidenta je svolána schůze Sněmovny a Senátu, na které prezident složí svůj slib (zákon o 

jednacím řádu Poslanecké sněmovny). 

Protože zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny nabyl účinnosti až 1. srpna 

1995, proceduru prezidentských voleb v roce 1993 určovaly zákony starší, které se týkaly 

jednacího řádu České národní rady. I když je v mnoha směrech podobný jednacímu řádu 

Poslanecké sněmovny, není stejný, a proto je třeba zmínit jeho hlavní body, které určují 

pravidla pro volbu prezidenta. Nejprve je třeba uvést, jak se zákon vyjadřuje k poslanecké 

funkci. „Poslanecká funkce je věcí společenské cti a odpovědnosti. […] Poslanci dbají, aby 

veškerou svou činností byli hodni důvěry svých voličů. Při výkonu své funkce se řídí 

celospolečenskými zájmy. Působí ke slaďování celospolečenských zájmů, zájmů místních a 

individuálních.“ (sb09-89.pdf). Dále je třeba uvést, jak zákon upravuje průběh jednání České 

národní rady. Jednání může být zahájeno, pokud je přítomna nadpoloviční většina poslanců, a 

bývá většinou veřejné. Celá schůze nebo její část může být tajná, pokud se projednávají 

otázky státního zájmu. Jednání o konkrétním bodu programu představí navrhovatel, dále 

vystoupí zpravodaj a pak je zahájena rozprava. Do ní se mohou přihlašovat řečníci před 

zahájením jednání nebo v jeho průběhu. Pořadí jejich projevů je určováno pořadím, v jakém 

se přihlásili. Nejdříve dostávají slovo ti, kteří chtějí představit své pozměňovací návrhy. Na 

návrh poslance se může Česká národní rada dohodnout, že omezí dobu projevu řečníka. 

Nemůže ji ale omezit na méně než patnáct minut. Pořadí přihlášených řečníků může narušit 
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ten, který se přihlásí s faktickou poznámkou, protože dostává slovo okamžitě. Poslanci, který 

se i přes upozornění odchyluje od tématu, může být odebráno slovo. Poslanci mohou během 

rozpravy podávat pozměňovací návrhy k danému tématu. 

Dále je třeba zmínit pravidla hlasování. Podle zákona z roku 1989 je Česká národní 

rada usnášeníschopná, jestliže je na schůzi přítomna nadpoloviční většina všech poslanců. 

Hlasování může být buď veřejné, nebo tajné. Veřejně se hlasuje zdvižením ruky, tajně pomocí 

hlasovacích lístků (sb09-89.pdf). Tento zákon byl pozměněn zákonem z 30. prosince 1992, 

který nabyl účinnosti 1. ledna 1993.  Podle něj je Česká národní rada usnášeníschopná, pokud 

je na schůzi přítomna alespoň třetina poslanců (sb12-93.pdf). Prezident republiky byl tedy 

v roce 1993 volen již podle tohoto zákona. 

 

5.3 JEDNACÍ  ŘÁD  SENÁTU 

Protože Senát funguje v České republice až od roku 1996, je zřejmé, že pravidla 

určená jeho jednacím řádem platí pro volbu prezidenta v roce 2008. Volba z roku 1993 

proběhla ještě v době, kdy byl Parlament pouze jednokomorový. 

Stejně tak jako v případě Sněmovny jsou i schůze Senátu veřejné, kromě těch případů, 

kdy se projednávají otázky související s obranou a bezpečností státu. Pokud se senátor chová 

v Senátu nevhodně, může být předsedajícím napomenut. Po opakovaných napomenutích 

může být vykázán z jednacího sálu, ale musí mu být umožněno hlasovat. Pravidla týkající se 

rozprav jsou stejná jako v případě Sněmovny. Rovněž v případě Senátu nemůže být řečnická 

doba omezena na méně než deset minut. 

Co se týče hlasování Senátu, je schůze usnášeníschopná, pokud je na ní přítomna 

alespoň jedna třetina všech senátorů. Hlasování může být veřejné, nebo tajné. Veřejné probíhá 

zvednutím ruky a může být doplněno použitím hlasovacího zařízení, tajné hlasování se 

uskutečňuje pomocí hlasovacích lístků (Senát PČR : Jednací řád Senátu).  
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6. ZKOUMANÁ  KRITÉRIA 

Na základě prozkoumání několika různých teoretických přístupů, vymezení a definic 

politické kultury určím kritéria politické kultury, která budu zkoumat v případě 

prezidentských voleb v České republice v letech 1993 a 2008. Budou sloužit jednak 

k charakterizování politické kultury samotné ve zkoumané době, jednak k určení toho, jestli 

došlo během vymezeného období k proměně politické kultury, a pokud ano, k jaké. 

Nejprve je nutné stanovit okruh, jehož politickou kulturu budu zkoumat. Obecně 

mohou takový okruh tvořit jednotlivé sociální nebo etnické skupiny; politické, ekonomické 

nebo umělecké elity; jednotlivé věkové skupiny nebo skupiny určené pohlavím, tedy muži a 

ženy (Pecka et al., 2000). Potřebám mé studie nejlépe vyhovují politické elity, konkrétně 

poslanci a senátoři, kteří na své společné schůzi prezidenta volí. Budu se zabývat výhradně 

politickou kulturou prezidentských voleb, při které poslanci a senátoři vystupují jako hlavní 

aktéři. 

Při volbě kritérií jsem se inspirovala některými projevy české parlamentní kultury, 

které ve své práci zmiňuje Jan Wintr (Wintr, 2010). 

 

6.1 ROZPRAVA 

Prvním kritériem, které budu zkoumat, je rozprava. Protože není její podoba jednacími 

řády příliš omezená, záleží její průběh především na samotných poslancích a senátorech. Není 

omezen počet řečníků, kteří mohou k danému tématu vystoupit, a zpravidla není omezena ani 

délka jejich projevu. K tomu ale může být za určitých okolností přikročeno. V tomto bodě se 

budu zabývat tím, jestli bylo jednání záměrně prodlužováno obstrukcemi. Spadají sem i 

řečnické schopnosti vystupujících poslanců a senátorů. Konkrétně to, že někteří dokážou 

zaujmout, jejich projev sleduje určitou linii, má pointu, uplatní v něm skutečné znalosti, jiní 

naopak opakují tytéž myšlenky stále dokola. Řečnickým schopnostem se zde ale věnovat 

nebudu. Myslím si, že je toto téma příliš subjektivní na to, aby mohlo sloužit jako relevantní 

kritérium pro hodnocení politické kultury. 

„Obstrukce je využívání možností jednacího řádu (technická obstrukce) nebo násilí 

(divoká obstrukce) ke zdržování či znemožňování parlamentního jednání.“ (Wintr, 2010, s. 

208). Mezi projevy technické obstrukce patří především „dlouhé řečnění, podávání rozsáhlých 

pozměňovacích návrhů a neustálé předkládání procedurálních návrhů.“ (Wintr, 2010, s. 211). 

Způsobem, jak obstrukce zmírnit, je možnost omezit délku projevu řečníků. Na druhou stranu 

ale poslanci nemohou rozpravu ukončit, dokud svůj projev nepřednesli všichni, kteří byli do 

rozpravy přihlášeni. Obstrukci alespoň částečně zabraňuje fakt, že Sněmovna i Senát jsou 
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usnášeníschopné, pokud je na schůzi přítomna alespoň jedna třetina všech poslanců nebo 

senátorů. To znamená, že pokud by chtěla opozice obstruovat tím, že by opustila jednání, to 

by mohlo dále pokračovat a ničeho by tím nedosáhla. 

Když budeme na obstrukci pohlížet z hlediska legitimity, dojdeme k úvaze, že 

obstrukční chování je nelegitimní, protože znemožňuje Parlamentu, aby fungoval tak, jak má. 

Na druhou stranu si musíme uvědomit, že se obstrukčně chovají ti, kteří chtějí dosáhnout 

legitimních cílů, ale jsou vystaveni nelegitimním podmínkám. Nejlepším způsobem, jak se 

proti obstrukci bránit, je vzájemný respekt poslanců. 

Obstrukcí může skončit také nadměrné a někdy zbytečné vystupování s faktickými 

poznámkami. S tou je totiž možné se přihlásit kdykoli a je zařazena okamžitě do rozpravy. Do 

faktické poznámky by se neměly promítat věcné názory řečníka, ale je otázkou, jestli je toto 

pravidlo opravdu dodržováno. Kromě faktických poznámek mohou průběh jednání narušovat 

i řečníci s přednostním právem. Jedná se o členy vlády, prezidenta, předsedu a místopředsedy 

Sněmovny a Senátu a předsedy poslaneckých a senátorských klubů. Všichni z těchto 

jmenovaných mohou vystoupit kdykoli, dokonce i tehdy, když neprobíhá rozprava, čímž jsou 

výrazně zvýhodněni. Na jejich projev tak nemůže nikdo kromě ostatních řečníků 

s přednostním právem reagovat. Z tohoto sledování vyplyne, jestli byl český parlament 

v letech 1993 a 2008 spíše parlamentem proslovů nebo parlamentem pracovním (Wintr, 

2010). 

 

6.2 PRŮBĚH  SCHŮZE 

Druhým kritériem, kterému se budu věnovat, je průběh schůze. Do tohoto bodu patří 

proces stanovování pořadu schůze. Poslanec, poslanecký klub nebo výbor mohou totiž 

navrhnout změnu pořadu schůze, o které pak celá Sněmovna rozhoduje. Tímto se pak může 

jednání výrazně prodloužit. Navíc bývá zvykem, že pokud navrhuje změnu jediný poslanec, 

může jej krátce zdůvodnit. 

Patří sem zároveň i časový průběh schůze, tedy zjištění, jestli jsou dodržována 

pravidla, že jednání Sněmovny nezačíná dříve než v 9 hodin a nekončí déle než ve 21 hodin a 

že se schůze nekonají v pondělí, sobotu a neděli. 

K tomuto lze zařadit i přestávky. Podle jednacího řádu může předseda poslaneckého 

klubu navrhnout přerušení jednání, čímž v podstatě požaduje přestávku pro svůj poslanecký 

klub. Rovněž má o této žádosti rozhodovat Sněmovna bez rozpravy. Stalo se určitou 

zvyklostí, že Sněmovna v těchto případech neklade překážky a poslaneckému klubu se 

vyhoví, i když přestávka může trvat až dvě hodiny denně, a to může mít v určitých případech 
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velmi vážný dopad na průběh jednání. Výhodou možnosti přerušení schůze je, že může daný 

klub počkat na svého poslance, který je důležitý pro projednávání určitého návrhu nebo pro 

samotné hlasování. Mělo by být v zájmu každého klubu vycházet ostatním vstříc, protože pak 

může očekávat takový přístup i od nich, když bude on žádat přestávku. Velkou nevýhodou je 

poměrně snadné zneužívání této zásady k obstrukcím. Kdyby se ale o každé žádosti o 

přestávku hlasovalo, jednání by se stejně zbytečně prodlužovalo. 

Jednotlivá kritéria nelze striktně oddělit a jejich obsah se částečně překrývá. Proto 

bychom i do tohoto kritéria mohli zařadit výše zmiňované obstrukce (Wintr, 2010). 

 

6.3 PŘEDSEDA  SNĚMOVNY 

Třetí zkoumané kritérium se týká předsedy Sněmovny, který řídí společnou schůzi 

obou komor, na které se volí prezident republiky. Předseda nesmí být ani příliš slabý, ani 

příliš silný. Nemyslíme tím jeho sílu a slabost co do pravomocí a kompetencí, ale tento 

požadavek se týká především jeho chování. Hlavně musí být předseda nestranný, má za úkol 

mírnit konflikty mezi jednajícími a zajistit slušný průběh jednání. Nemá ale velkou pravomoc, 

co se týče určování pořadí řečníků. To je totiž stanoveno pořadím, v jakém se k rozpravě 

přihlásili. Nemůže ani ukončit rozpravu. Ta končí tehdy, když všichni přihlášení řečníci 

přednesli své projevy a žádný jiný se už nepřihlásil. Naproti tomu má předseda poměrně 

velkou pravomoc v tom, že schůzi navrhuje, zahajuje, řídí i ukončuje (Wintr, 2010). 

V rámci analýzy tohoto kritéria se zaměřím na schopnosti předsedů důstojně a účelně 

vést schůzi, na jejich schopnost vykazovat při jednání určitou autoritu, která nesmí být příliš 

slabá, aby předseda nepůsobil spíše komicky, ale ani příliš silná. 

 

6.4 HLASOVÁNÍ 

Čtvrté a poslední kritérium se týká hlasování na společné schůzi Sněmovny a Senátu. 

Hlasování bývají veřejná, ale Sněmovna se může dohodnout, že konkrétní hlasování bude 

tajné. V parlamentech, které se vyznačují usměrněnou politickou kulturou, mají jednotlivá 

hlasování většinou jasné výsledky. K opačné situaci dochází většinou v parlamentech 

s improvizovanou politickou kulturou. Zde se setkáváme s velice těsnými výsledky hlasování, 

s větší pravděpodobností sporů a často také v tomto případě dochází k opakovanému 

hlasování. 

O opakované hlasování požádají poslanci, když zpochybňují hlasování, které právě 

proběhlo. Stačí, když jeden z poslanců tvrdí, že hlasoval jinak, než jak je pak zaznamenáno 

v přehledu výsledků, a o opakovaném hlasování rozhodne Sněmovna bez rozpravy a téměř 



24 
 

vždy je návrh přijat. Skutečným důvodem pro opakované hlasování nebývá porucha 

hlasovacího zařízení, ale zájem na zjištění rozložení sil nebo snaha o prodloužení hlasování, 

aby mohl například stihnout přijít další důležitý poslanec, jehož hlas by mohl výsledek 

hlasování změnit. Při používání hlasovacího zařízení se může vyskytnout další problém, a to 

je případ, kdy za jednoho poslance hlasuje jiný. 

S hlasováním ve Sněmovně souvisí i tzv. párování. Nejedná se o žádné nařízení, ale 

pouze o gentlemanskou dohodu mezi poslanci a o jejich vzájemný respekt. V praxi to 

znamená, že pokud se nemůže daného hlasování účastnit např. poslanec vládní koalice, 

nebude hlasovat ani jeden poslanec opozice. Samozřejmě to platí i opačně. Cílem tohoto 

jednání je, aby zůstal při hlasování stejný poměr sil (Wintr, 2010). 
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7. ANALÝZA  PREZIDENTSKÝCH  VOLEB 

7.1 PREZIDENTSKÉ  VOLBY  1993 

7.1.1 ZÁKLADNÍ  CHARAKTERISTIKA 

V roce 1993 byli na post prezidenta České republiky navrženi tři kandidáti: Václav 

Havel byl nominován 41 poslanci koaličních stran, Marie Stiborová byla 33 poslanci 

nominována za komunistickou stranu a Miroslav Sládek 11 poslanci za Sdružení pro 

republiku – Republikánskou stranu Československa. Dne 26. 1. 1993 byl na druhé schůzi 

Poslanecké sněmovny zvolen prezidentem České republiky Václav Havel. Poslanec Robert 

Kolář informoval přítomné o výsledcích hlasování. Z 200 vydaných hlasovacích lístků bylo 

odevzdáno 194 platných a 6 neplatných. Václav Havel získal 109 platných hlasů, Marie 

Stiborová 49 a Miroslav Sládek 14. Václav Havel získal nadpoloviční většinu hlasů všech 

poslanců, a proto byl zvolen prezidentem republiky (Stenografický zápis 2. schůze, 26. ledna 

1993). Dne 2. února 1993 se konala slavnostní pátá schůze Poslanecké sněmovny na 

Pražském hradě, kde Václav Havel složil prezidentský slib (Stenografický zápis 5. schůze, 2. 

února 1993). 

Protože Senát v té době ještě nebyl ustaven, stalo se tak až v roce 1996, byl prezident 

volen pouze členy Poslanecké sněmovny. 

 

7.1.2 PROJEDNÁVÁNÍ  V PARLAMENTU 

Na začátku druhé schůze Sněmovny dne 26. 1. 1993 poslanci odhlasovali, že volba 

prezidenta bude tajná, ne veřejná. K volebnímu řádu, který byl pro tajnou volbu ustaven, byly 

v rozpravě předneseny dva pozměňovací návrhy, a to poslanci Macháčkem a Matulkou, o 

nichž se vzápětí hlasovalo (Stenografický zápis 2. schůze, 26. ledna 1993). Můžeme tedy 

tvrdit, že jednání o způsobu volby prezidenta bylo jasné, rychlé a nesetkali jsme se 

v souvislosti s ním s žádnými obstrukcemi. To ale už nelze říci o rozpravách o jednotlivých 

kandidátech, kterými schůze pokračovala po přestávce. Byly plné obstrukcí, převážně od 

republikánských poslanců, tedy těch, kteří obhajovali kandidaturu Miroslava Sládka. Ve 

svých projevech se nevyhýbali ani urážkám ostatních kandidátů. Tomu všemu by bylo možné 

předejít, pokud by se volby prezidenta účastnili i sami kandidáti na prezidenta a ve svých 

projevech by sdělili své představy a preference. Urážlivé, nemístné a mnohdy zbytečně 

protahované projevy z řad republikánů vedly k tomu, že po jednom z procedurálních návrhů 

byla omezena délka projevu každého mluvčího maximálně na patnáct minut. 

Co se týče rozprav o kandidátech, je důležité zaměřit se na to, na co byl kladen důraz 

jednak při charakteristice jednotlivých kandidátů, jednak při určování kritérií, jaký by měl 
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budoucí prezident obecně být. U poslankyně Stiborové byly zdůrazňovány především její 

odborné (převážně biochemické) znalosti, vědecké působení a zkušenosti s fungováním 

Parlamentu, které jakožto poslankyně nepochybně má. V průběhu rozprav bylo zmiňováno 

naopak i to, že je jedním z kandidátů poslankyně z řad komunistů i po dlouhém totalitním 

komunistickém režimu, který v Československu vládl. 

Poslanec Vik obhajoval kandidaturu Miroslava Sládka, protože je v kontaktu s občany, 

chápe jejich problémy, vyznačuje se pevným postojem a zaručí České republice identitu i po 

rozdělení Československa. Na druhé straně byl kritizován za to, že napadl jednu z poslankyň. 

Havel byl kritizován poslancem Vikem za to, že se v době jeho působení ve funkci 

prezidenta snížila výkonnost hospodářství a životní úroveň občanů a že se zvýšila kriminalita. 

Havel podle něj rovněž napomohl rozbití Československa a u Vika se nesetkaly s podporou 

ani jeho rozsáhlé amnestie a zrušení trestu smrti. Další poslanci v Havlův neprospěch uváděli 

to, že jednou zmínil, že Moravané nejsou zralí k tomu, aby sami spravovali svoji zemi, že 

předčasně odešel z funkce prezidenta ve svém minulém funkčním období, i za svůj návyk na 

cigarety. Dále za to, že jeho otec a strýc spolupracovali s gestapem, že se jako malý přátelil 

s německými důstojníky, jako cíl své první cesty zvolil rovněž Německo a tím pošpinil 

památku těch vojáků, kteří bojovali za Československo proti Německu. Byl sice vězněn, ale 

v dobách tehdy tak krutého vězení získával nečekané a nevysvětlené úlevy, např. mohl psát 

z vězení dopisy své manželce Olze. To ale vyvrátil poslanec Litomiský, který byl v letech 

1981 – 1984 jeho spoluvězněm. Rovněž byl obviněn z toho, že utrácel státní peníze na 

soukromé účely nebo že s nimi hospodařil rozmařile – pořádal nákladné recepce, vládní 

setkání v restauracích a nakoupil drahé uniformy pro hradní stráž a kapelu. Na úkor toho se 

pak musely zdražit energie, benzín, nájemné apod. Nezveřejnil dosud seznam všech 

pracovníků Státní bezpečnosti, jak sliboval. 

Mnozí poslanci této kritice oponovali a Havla tak bránili, když ve svých projevech 

uváděli, že se Havel výrazně přičinil v ochraně základních lidských práv a zasazoval se o 

obnovení morálky v politice, bojoval za svobodu, demokracii, což dokázal i působením 

v Chartě 77, a bojoval rovněž i proti úpadku kultury v sedmdesátých letech. I když byl 

několikrát vězněn, své názory nikdy nezměnil (Stenografický zápis 2. schůze, 26. ledna 

1993). 

V rozpravách se vyskytovaly i obecnější projevy, které se přímo nevztahovaly 

k jednomu z kandidátů. V projevu poslankyně Mazalové zaznělo např. následující: „Máme 

vybrat člověka nad jiné spravedlivého s širokým politickým rozhledem, vysokou politickou 

kulturou, morálně i kulturně na výši.“ (Stenografický zápis 2. schůze, 26. ledna 1993). 



27 
 

Rovněž je pro ni podstatné, aby budoucí prezident pohlížel rovnoprávně na Čechy, Moravany 

i Slezany, tedy aby žádné etnikum nediskriminoval. Podle jiného řečníka má prezident 

preferovat státní zájmy před soukromými, splnit to, co slíbil, být abstinent. Prezident neurčuje 

směřování politiky státu, to má na starosti Parlament a vláda, ale požaduje se, aby zajistil 

„[…] chod ústavních institucí v rámci daných ústavních pravidel a v případě krize některé z 

těchto institucí umožnil její opětovné fungování“ (Stenografický zápis 2. schůze, 26. ledna 

1993).  

Ještě je potřeba dodat, že hned zpočátku byly rozpravy přerušeny diskuzí poslanců o 

přítomnosti novinářů. Poslanci Vik a Novák totiž navrhovali, aby byli v sále přítomni jen 

novináři České televize a Českého rozhlasu, a ostatní měli sál opustit kvůli zhoršené 

přehlednosti situace v něm. Naproti tomu by přítomnost co největšího počtu televizních a 

rozhlasových štábů zajistila dané akci co největší možnou publicitu a navíc, podle poslance 

Brožíka, nebylo odhlasováno, že bude tato schůze neveřejná. Hlasování poslanců rozhodlo, že 

většina z nich si nepřeje, aby v sále zůstávali pouze zástupci České televize a Českého 

rozhlasu (Stenografický zápis 2. schůze, 26. ledna 1993).  

 

7.1.3 ANALÝZA  POLITICKÉ  KULTURY 

Pro parlamentní kulturu v prvním volebním období Poslanecké sněmovny, tedy mezi 

lety 1992 a 1996, byl typický problém velkého množství poslaneckých klubů. V této době se 

jejich počet pohyboval mezi devíti a jedenácti. Tato velká názorová roztříštěnost Sněmovny 

byla od roku 1995 zmírněna, když bylo ustanoveno, že jedna politická strana smí mít pouze 

jeden poslanecký klub, který bude tvořen nejméně deseti poslanci. Rovněž je třeba 

poznamenat, že prezidenta nevolily nejvýznamnější osobnosti české politiky té doby, protože 

ty v roce 1992 kandidovaly do Federálního shromáždění, ale ne do České národní rady, která 

se transformovala v Poslaneckou sněmovnu (Wintr, 2010). 

Prvním kritériem, které budu u volby v roce 1993 zkoumat, je rozprava. Co se týče 

obstrukce při rozpravě o způsobu volby, žádnou jsme nezaznamenali. Opačně ale tomu bylo 

při rozpravě o jednotlivých kandidátech. Obstrukcí se dopouštěli zejména republikánští 

poslanci. Jejich projevy se sice vždy týkaly volby prezidenta, takže nemohli být obviněni 

z toho, že se nevěnují danému tématu, ale byly zbytečně rozvleklé, uměle prodlužované a 

neměly příliš velkou vypovídací hodnotu. Ještě navíc byly urážlivé a mnohdy se v nich 

poslanci velice nevybíravě a urážlivě vyjadřovali o dalším kandidátu – Havlovi. 

Během jednání bylo podáno jen minimální množství pozměňovacích návrhů a několik 

faktických poznámek, a proto můžeme tvrdit, že v tomto ohledu k obstrukcím nedocházelo. 
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Procedurální návrhy, které se týkaly většinou přítomnosti novinářů na jednání, byly vždy 

relevantní a přispívaly k řádnému chodu jednání. Jedním z procedurálních návrhů byl návrh 

poslance Nováka na to, aby všichni novináři kromě těch z České televize a Českého rozhlasu 

opustili jednací sál. Podle mého názoru by případné vyloučení ostatních novinářů 

představovalo zásah do základních svobod občanů, protože by pro vstup do jednacího sálu 

bylo určující to, pro jakou instituci novinář pracuje, a nebyl by tak uplatňován rovný přístup 

pro všechny. Jednalo by se tedy o porušení jedné ze zásadních podmínek demokracie. Další 

faktická poznámka, tentokrát od poslance Palase, se týkala republikánských projevů. Poslanec 

tvrdil, že diskreditují samotnou volbu, a žádal ostatní poslance, aby zvážili své případné další 

projevy. Podobně se vyjadřoval i poslanec Výborný. Tyto faktické poznámky vyústily 

v procedurální návrh, aby byla omezena lhůta pro každého řečníka maximálně na patnáct 

minut. 

Druhým kritériem, které jsem si stanovila, je průběh schůze. Ohledně pořadu schůze 

neprobíhaly žádné diskuze, protože byl jasně stanoven. Měl pouze dva body, a to návrh 

volebního řádu pro hlasování a pro volbu prezidenta. Časový průběh schůze byl dodržen, 

protože začala v 11:05 a skončila ve 20:20. Schůze byla přerušena pouze jednou, a to kvůli 

setkání volební komise a setkání mandátového a imunitního výboru. Rovněž bylo dodrženo 

kritérium týkající se přestávek, tedy že žádný poslanecký klub nesměl pro sebe čerpat více 

než dvouhodinovou přestávku za den. Nebylo porušeno ani pravidlo, podle kterého se schůze 

sněmovny nekonají zpravidla v sobotu, v neděli a v pondělí. Jak 26. ledna, tak 2. února bylo 

úterý. 

Třetí kritérium se týká předsedy Sněmovny. V době volby prezidenta v roce 1993 jím 

byl Milan Uhde. Jednání vedl jasně, účelně a důstojně, měl ho vždy pod kontrolou a dovedl 

uplatňovat svoji autoritu ku prospěchu jednání. Během jednání nebyl nikdy příliš velký hluk 

nebo rozbroje, které by svědčily o tom, že situaci neměl pod kontrolou. Pouze v jednom 

okamžiku se situace výrazněji vyostřila, a to tak, že poslanci bouchali do lavic, až přehlušili 

projev jednoho ze svých kolegů. Poslanec Vrcha chtěl něco sdělit ministru Piťhovi pod 

záminkou, že se jedná o technickou poznámku. Vrcha ale do rozpravy přihlášený nebyl, a 

proto s žádným příspěvkem kromě faktické nebo technické poznámky vystoupit nemohl. 

Předseda Uhde však tuto situaci zvládl a poslanci Vrchovi vysvětlil, v čem byl problém. 

Čtvrté a zároveň poslední kritérium je věnováno hlasování. Poslanci se bez větších 

problémů v začátku jednání shodli na tom, že hlasování bude tajné. Co se týče samotné volby 

prezidenta, byl zvolen hned v prvním kole první volby. Tento jev je charakteristický pro 

usměrněnou politickou kulturu. Nebylo třeba využívat párování, protože se volby účastnilo 
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všech 200 poslanců. Nedošlo ani k opakování hlasování (Stenografický zápis 2. schůze, 26. 

ledna 1993). 

 

7.2 PREZIDENTSKÉ  VOLBY  2008 

7.2.1 ZÁKLADNÍ  CHARAKTERISTIKA 

Dne 8. 2. 2008 se konala společná schůze Poslanecké sněmovny a Senátu, jejímž 

úkolem bylo zvolit prezidenta republiky. Kandidáty byly Václav Klaus a Jan Švejnar. Během 

tohoto dne probíhaly projevy jednotlivých poslanců a senátorů a jednalo se o tom, jestli bude 

volba probíhat tajně nebo veřejně. Protože nebyl odhlasován návrh, aby volba probíhala tajně, 

bylo automaticky rozhodnuto, že bude veřejná. V prvním kole volby získal Klaus ve 

Sněmovně 92 hlasy, v Senátu 47, zatímco Švejnar získal ve Sněmovně 106 hlasů a v Senátu 

32. V tomto kole tedy nebyl nikdo zvolen a oba kandidáti postoupili do druhého kola 

(Stenografický zápis 1. schůze, 8. února 2008). To proběhlo ještě týž den, ale výsledky byly 

známy až následující den 9. 2. 2008, kdy společná schůze obou komor Parlamentu 

pokračovala. Klaus získal ve Sněmovně 94 hlasy, v Senátu 48, zatímco Švejnar získal ve 

Sněmovně 104 hlasy a v Senátu 31. To znamená, že ani v druhém kole volby nebyl nikdo 

zvolen a oba kandidáti postoupili do třetího kola. Ve třetím kole získal Klaus ve Sněmovně 92 

hlasy, v Senátu 47, zatímco Švejnar ve Sněmovně 81 hlas a v Senátu 32. Protože ani jeden 

z kandidátů nezískal nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců a senátorů, nebyl ve 

třetím kole, to znamená ani v celé první volbě zvolen žádný kandidát (Stenografický zápis 1. 

schůze, 9. února 2008). 

Dne 15. 2. 2008 se konala druhá volba prezidenta, při které hlasování probíhalo opět 

veřejně. V této volbě se o úřad prezidenta ucházeli zpočátku tři kandidáti. Vedle Václava 

Klause a Jana Švejnara, známých již z první volby, přibyla Jana Bobošíková, která se ještě 

před začátkem prvního kola své kandidatury vzdala. V prvním kole získal Klaus ve Sněmovně 

93 hlasy, v Senátu 48 a Švejnar ve Sněmovně 104 a v Senátu 32. V druhém kole získal Klaus 

stejný počet hlasů a Švejnar ve Sněmovně jen 94 a v Senátu opět 32. Třetího kola se 

zúčastnilo 279 poslanců a senátorů. Vítězný kandidát tedy musel získat alespoň 140 hlasů. 

Klaus získal 141 a Švejnar 111. Prezidentem republiky byl tedy zvolen Václav Klaus 

(Stenografický zápis 2. schůze, 15. února 2008). Na třetí společné schůzi obou komor 

Parlamentu, která se konala dne 7. 3. 2008 ve Vladislavském sále, složil Klaus prezidentský 

slib a tímto dnem začalo jeho druhé funkční období na postu prezidenta České republiky 

(Stenografický zápis 3. schůze, 7. března 2008). 

 



30 
 

7.2.2 PROJEDNÁVÁNÍ  V PARLAMENTU 

Dne 8. 2. 2008 začala volba prezidenta. Senátoři i poslanci se na společné schůzi obou 

komor usnesli na tom, že oba kandidáti na prezidenta mohou být na schůzi přítomní. Protože 

není stanoveno, jestli má volba proběhnout tajně nebo veřejně, navrhl předseda schůze 

Miloslav Vlček, aby se hlasovalo o tajné volbě, a pokud nebude tato varianta přijata, má se 

automaticky hlasovat veřejně. Následně začala rozprava o jednotlivých kandidátech i o 

způsobu volby. Jako první v ní vystoupil Václav Klaus a po něm Jan Švejnar. Jejich pořadí 

bylo určeno losem. Dále následovali jednotliví poslanci a senátoři, kteří většinou obhajovali 

jednoho z kandidátů.  

Tehdejší premiér Topolánek na Klausovi ocenil fakt, že jeho názory jsou transparentní 

a že je ve svém jednání důsledný. Zároveň není průměrným člověkem, který by měl být 

zvolen prezidentem jen proto, že nikomu nevadí, a proto se na jeho zvolení všichni shodnou. 

Naopak je člověkem s jasnými názory, se kterými se ne všichni ztotožňují, ale za kterými si 

stojí. 

Naproti tomu byl Klaus kritizován za to, že mu nelze důvěřovat při vystupování 

v zahraničí, že ignoruje soudní rozhodnutí, za jeho stranickost, dogmatická tvrzení v otázkách 

klimatu a negativní postoj vůči evropské integraci. 

Švejnarovi zastánci vyzdvihovali jeho zahraniční zkušenosti, které chce uplatnit 

v České republice, nadstranickost, objektivní pohled na situaci v České republice, otevřenost, 

skromnost. Oceňovali také to, že komunikoval přímo s občany, i když prezidenta nevolí, ale 

vyvíjejí tlak na poslance a senátory, aby volili podle jejich názorů. Jeho zastánci rovněž věřili, 

že bude prezidentem, který bude prosazovat zájem národní, ne svůj vlastní – osobní. 

Stanovisko KSČM bylo takové, že nesouhlasí ani s jedním kandidátem a přeje si 

novou volbu, ve které by se o post prezidenta ucházel někdo jiný. 

Co se týče způsobu volby, Mejstřík argumentoval pro veřejnou volbu, protože ji 

očekává Ústava a volební řád, poslanci se nezodpovídají svým stranám, ale jen sami sobě, 

svému vědomí a svědomí, a proto by se neměli bát hlasovat veřejně. Třetí důvod je negativní 

zkušenost z volby v roce 2003, kdy došlo k výraznému podezření z obchodování s hlasy 

poslanců a senátorů, které nebylo nikdy vyvráceno. Poslanec Benda kritizoval návrh předsedy 

Vlčka, který je podle něj v rozporu s předpisy, které upravují průběh prezidentské volby. 

Podle Bendy má být o způsobu volby hlasováno a musí jej schválit obě komory Parlamentu. 

Místopředseda Sněmovny Zaorálek naopak tvrdil, že má podle zákona způsob hlasování určit 

předsedající. Rozproudila se tedy rozsáhlá debata o čistě procedurálních otázkách. 
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Když bylo zřejmé, že do řádného konce jednání, tedy do 21. hodiny, nebude volba 

prezidenta skončená, hlasovalo se o tom, zda se bude moci jednání i hlasování konat po 21. 

hodině a zda může jednání pokračovat následující den. Senát s návrhem vyslovil souhlas, ale 

Sněmovna ne, protože pro bylo pouze 96 poslanců. Protože se hlasovalo o dvou věcech 

najednou, padl návrh, aby proběhlo hlasování o každé z nich zvlášť. S návrhem jednat a 

hlasovat po 21. hodině Senát souhlas vyslovil, ale Sněmovna ne. Návrh tedy neprošel. Obě 

komory Parlamentu ale souhlasily s tím, že jednání bude pokračovat následující den od 10 

hodin. 

Poté, co bylo dohodnuto, že jednání skončí ve 21 hodin a bude pokračovat následující 

den, pokračovala diskuze o způsobu volby. Hlasovalo se o návrhu poslance Tluchoře. Pokud 

nezíská jeden z kandidátů v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců i 

nadpoloviční většinu hlasů přítomných senátorů ani v druhém kole nadpoloviční většinu hlasů 

poslanců a senátorů, koná se veřejná volba. S tímto návrhem Senát souhlasil, ale Sněmovna 

byla proti. Hlasovalo se tedy o tom, kdo je pro tajnou volbu. Opět Senát souhlasil, ale 

Sněmovna ne. Tím bylo rozhodnuto, že už bez dalších hlasování a rozprav proběhne veřejná 

volba, přičemž se bude o obou kandidátech hlasovat v abecedním pořadí. 

V prvním kole žádný kandidát zvolen nebyl. Než stihly být zveřejněny výsledky 

druhého kola volby, blížila se 21. hodina. Poslanec Tluchoř navrhoval, aby mohla být volba 

dokončena a tím pádem aby se mohlo hlasovat i pro 21. hodině. Ve stejnou dobu žádal 

poslanec Hašek o pauzu pro jednání poslaneckého klubu ČSSD. Místopředseda Sněmovny 

Zaorálek ale namítal, že o změně hlasování se může hlasovat pouze do 19 hodin. Ve 21:05 

tedy předseda Sněmovny Vlček ukončil jednání, aniž by byly známy výsledky druhého kola 

volby (Stenografický zápis 1. schůze, 8. února 2008). 

Pokračovalo se až další jednací den, tedy 9. února 2008. Po oznámení výsledků 

druhého kola první volby byla vyhlášena přestávka na poradu volební komise, na oběd a na 

jednání poslaneckého klubu ČSSD a senátorského klubu ODS. Po přestávkách se konalo třetí 

kolo volby, po kterém první společná schůze obou komor skončila, aniž by byl prezident 

zvolen (Stenografický zápis 1. schůze, 9. února 2008).  

Dne 15. února 2008 se konala druhá společná schůze obou komor Parlamentu. 

Poslanci a senátoři se, stejně jako při první volbě, usnesli na tom, že se kandidáti na úřad 

prezidenta mohou schůze účastnit. Předseda Vlček rovněž v úvodu navrhl, aby volba proběhla 

tajným hlasováním. Pokud by se na tomto stanovisku volitelé neshodli, konala by se 

automaticky volba veřejná. S první volbou je shodné i to, že pak následovala rozprava jednak 

o navržených kandidátech, jednak o způsobu volby. Během rozpravy se objevovaly narážky 
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na nedůstojný průběh první volby. Na příklad se premiér Topolánek snažil, aby se během 

volby prezidenta neřešily aktuální otázky a osobní postoje k nim, ale aby se volitelé k tomuto 

problému postavili nadčasově. Řešily se totiž otázky spojené s umístěním cizí vojenské 

základny na území České republiky nebo s předsednictvím Evropské unii a postoje 

jednotlivých kandidátů k těmto tématům. 

Místopředseda Sněmovny Filip obhajoval, proč komunisté navrhli kandidátku 

Bobošíkovou. Nemůže být nikomu lhostejná, každý si na ni vytvoří buď negativní, nebo 

pozitivní názor, dokáže jít za svým cílem, umí bojovat. 

Mezi zbylými řečníky v rozpravě bylo daleko více zastánců Jana Švejnara než Václava 

Klause. Při argumentaci pro kandidáta Švejnara byl zmíněn také fakt, že během následujícího 

prezidentského funkčního období bude Česká republika předsedat Evropské unii, a proto je 

třeba, aby byla pro tuto příležitost v čele republiky osobnost, která by toto období udržela 

českou národní identitu a zajistila našemu státu pevné místo v Evropě. Dále bylo zmíněno 

jeho sociální cítění a solidarita se sociálně slabšími, snaha o zapojení občanů do veřejného 

života (na rozdíl od Klausova elitářství), jeho skromnost, pracovitost, důstojnost a schopnost 

lidi sjednocovat. 

Na konci rozpravy vystoupila Jana Bobošíková, aby sdělila, že odstupuje 

z kandidatury na úřad prezidenta. Důvodem, který uvedla, byl fakt, že ti, kteří její kandidaturu 

navrhli, neměli dost času zajistit pro ni patřičnou podporu mezi první a druhou volbou, a 

proto nechce volbu dále komplikovat. 

Po polední přestávce sdělil poslanec Tluchoř, že ODS nebude již dále trvat na tajné 

volbě, ale bude souhlasit i s volbou veřejnou. Následně proběhlo hlasování, ve kterém ani 

horní, ani dolní komora Parlamentu nevyjádřila souhlas s tajnou volbou, a proto se 

automaticky přistoupilo na volbu veřejnou. Na návrh senátora Mejstříka proběhlo ale ještě 

jedno hlasování. Požadoval, aby v případě veřejné volby byly jmenné seznamy se záznamy o 

tom, jak kdo volil, archivovány pět let ve Sněmovně, okamžitě předány médiím a uveřejněny 

na internetových stránkách Sněmovny a Senátu nejméně třicet dní. Ani v tomto případě 

s návrhem nevyslovila souhlas ani Sněmovna, ani Senát. 

Pak následovala tři kola volby, jejichž průběh je detailněji popsán v předchozí 

podkapitole. 

Při první i druhé volbě zůstalo stejné stranické rozložení preferencí. Václava Klause 

podporovala ODS a Jana Švejnara naopak ČSSD (Stenografický zápis 2. schůze, 15. února 

2008). 
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7.2.3 ANALÝZA  POLITICKÉ  KULTURY 

Jan Wintr označil volbu prezidenta v roce 2008 za nedůstojnou (Wintr, 2010). 

Problém, který se ve Sněmovně v jejím pátém volebním období objevil, se podle něj týká 

především ztráty elementárního konsenzu. Přestal totiž fungovat nepsaný zvyk párování 

poslanců a začaly se rozmáhat obstrukce. Toto vše je důsledkem toho, že po dlouhou dobu 

vládly pouze velice slabé většiny, čímž se pomalu stíral rozdíl mezi vládou a její opozicí. 

Improvizovaná politická kultura tedy přestala v pátém volebním období Poslanecké 

sněmovny fungovat. Hlasování bylo sice veřejné, tedy zdvižením ruky, ale na veřejnost se 

nikdy nedostaly oficiální informace o tom, jak kdo hlasoval (Wintr, 2010). 

První kritérium analýzy politické kultury se týká rozpravy. Konkrétněji se na tomto 

místě budu věnovat obstrukcím. Je nutné poznamenat, že právě v případě tohoto kritéria byla 

diametrálně odlišná první a druhá volba. V případě první volby jsme zaznamenali výrazné 

obstrukce. Jednalo se především o rozpravu o způsobu volby prezidenta. Jak vyplývá 

z jednacích řádů, jsou pravidla rozpravy velmi málo omezená, a proto může rozprava lehce 

přejít v obstrukci, jako se stalo právě v tomto případě. Do rozpravy se mohl hlásit neomezený 

počet řečníků a jejich projevy mohly trvat neomezeně dlouhou dobu. V průběhu této volby 

nebyla využita možnost omezit délku každého jednotlivého projevu ani možnost, že každý 

řečník vystupuje pouze dvakrát. Když využiji Wintrovu typologii obstrukcí, domnívám se, že 

se v tomto případě nejednalo o divokou, ale o technickou obstrukci. Nebylo zde totiž 

používáno násilí, ale docházelo spíše k využívání určité benevolence v jednacím řádu. Spíše 

než nadměrných faktických poznámek bylo využíváno možnosti neomezeného počtu řečníků 

v rozpravě a neomezené délky jejich projevu. Jednalo se tedy spíše o parlament proslovů než 

o parlament pracovní. 

Co se týče řečníků s přednostním právem, využil této své pravomoci předseda Senátu 

Sobotka kvůli otázce o způsobu hlasování. S faktickou poznámkou se přihlásila 

místopředsedkyně Sněmovny Němcová, ministr Svoboda, poslanec Paroubek a senátorka 

Gajdůšková. Projevy všech byly maximálně stručné a nepromítali do nich svá osobní věcná 

stanoviska. Naproti tomu, i když byla rozprava ukončena, hlásil se senátor Zlatuška o slovo, 

to mu ale nemohlo být uděleno. Z toho vyplývá, že nadměrné vystupování s faktickými 

poznámkami a nadměrné vystupování řečníků s přednostním právem nebylo využito jako 

prostředek k obstrukci. 

V případě tohoto kritéria byla druhá volba naprosto odlišná. Po první volbě si volitelé 

uvědomili, že se chovali nedůstojně, že obstrukcemi ohledně způsobu volby prezidenta 

znevážili své privilegium moci volit hlavu státu a že tím nutně musel klesnout jejich kredit 
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v očích veřejnosti. Jedním z důkazů toho, že už nikdo nechtěl, aby se podobná situace 

opakovala i při druhé volbě, byl i ústupek ze strany ODS, pronesený poslancem Tluchořem, 

který ve svém příspěvku sdělil, že ODS již nebude trvat na tajné volbě, ale že přijme i volbu 

veřejnou. Ještě je třeba poznamenat, že se v průběhu zasedání ozýval v jednacím sále hluk a 

výkřiky, ke kterým docházelo zejména během vyvrcholení debaty o způsob hlasování. 

Druhé kritérium se týká průběhu schůze. Co se týče pořadu schůze, byl stanoven 

v případě první a druhé společné schůze vždy jen jeden bod, kterým byla volba prezidenta 

České republiky. V případě třetí schůze byl tím jediným bodem slib prezidenta České 

republiky. Tyto společné schůze obou komor byly mimořádné oproti běžným schůzím 

Sněmovny nebo Senátu také v tom, že v úvodu neprobíhaly mnohdy zdlouhavé debaty o 

pořadu schůze a o přesouvání jednotlivých bodů programu. 

V případě časového průběhu se ale už vyskytly určité problémy. Začátek schůzí byl ve 

všechny čtyři jednací dny, tedy 8. února, 9. února, 15. února i 7. března několik minut po 

desáté hodině dopoledne. Problém nastal s ukončením jednání, a to hned 8. února. Již 

v průběhu jednacího dne bylo odhlasováno, že jednání ani hlasování nebude pokračovat po 

21. hodině, ale že bude pokračovat až další den po 10. hodině. Přesto před 21. hodinou žádala 

ODS o pokračování schůze. Zbývalo v tu dobu ještě třetí kolo volby a chtěla, aby byla volba 

celistvá. Je možné, že ale také věřila, že pokud se bude v hlasování okamžitě pokračovat, 

vyhraje její kandidát Václav Klaus. O tom ale teď můžeme pouze spekulovat, protože 

předseda Vlček ve 21:05 jednání ukončil. Nebyly tedy zveřejněny výsledky druhého kola 

volby, natož aby se ten den konalo ještě kolo třetí. Ve zbylých jednacích dnech již žádné 

problémy s ukončováním jednání nebyly zaznamenány. Co se týče dnů v týdnu, kdy se 

zasedání konala, 8. února, 15. února i 7. března byl pátek. Schůze probíhala i v sobotu 9. 

února, což podle jednacího řádu nebývá zvykem, ale tuto schůzi chápeme jako pokračování té 

z předchozího dne. 

Kromě pořadu schůze a jejího časového průběhu spadají do tohoto bodu i přestávky. 

Je třeba zjistit, jestli bylo dodrženo pravidlo, že každý poslanecký nebo senátorský klub smí 

čerpat maximálně dvě hodiny přestávky denně. O přestávku požádaly 8. února kluby ČSSD a 

KDU – ČSL, následující den pouze klub ODS. Při druhé volbě 15. února požádal o přestávku 

poslanecký klub Strany zelených. Žádný z klubů ale nepřekročil limit dvou hodin za den. 

Ostatní přerušení byla určena pro volební komisi nebo se jednalo o přestávky na oběd. 

Třetí kritérium se týká předsedy Sněmovny a zároveň předsedy společné schůze obou 

komor. Pro volbu v roce 2008 jím byl Miloslav Vlček. Nenašla jsem žádné známky toho, že 

by byl nakloněn některé straně, takže kritérium nestrannosti bylo v tomto případě splněno. 
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Problém bych viděla v tom, že se mu ne vždy plně dařilo uplatňovat svoji autoritu. Důkazem 

může být nadměrný hluk v sále, hlavně při rozpravě o způsobu hlasování při první volbě, 

nebo vyhrocená situace na konci prvního jednacího dne. Podle mého názoru měl jednání 

ukončit nejpozději ve 21 hodin jednak proto, že tak to stanovuje jednací řád, jednak proto, že 

se na tom poslanci a senátoři v průběhu schůze sami dohodli. Nemuselo by tak docházet ke 

zbytečným střetům a pokusům o prodloužení jednací doby. V samém závěru dne ale došlo 

ještě k jedné nesrovnalosti. Vlček prohlásil: „Já vám, pane ministře, už slovo neudělím, 

protože je 21.05 hodin, schůzi přeruším do zítřka, to je do 9. 2. do 10 hodin. Předtím ještě 

vyhlásím výsledky.“ (Stenografický zápis 1. schůze, 8. února 2008). Na to ale reagoval 

senátor Pavlata, jehož slova byla opět doprovázena hlukem v sále: „Já si myslím, dámy a 

pánové, pane předsedající, že to asi nepůjde. Uvědomme si, že stále probíhá druhé kolo první 

volby.“ (Stenografický zápis 1. schůze, 8. února 2008). Vlček pak pronesl poslední slova 

jednacího dne, ve kterých si ale odporoval s tím, co řekl předtím: „Já jsem vyhlásil přerušení 

na jednání společné komise, takže to přerušení vyhlašuji do zítřka do 10 hodin. Budeme 

pokračovat zítra 9. 2. v 10 hodin. Děkuji, na shledanou.“ (Stenografický zápis 1. schůze, 8. 

února 2008). 

V souvislosti s předsedou Vlčkem bych chtěla zmínit ještě jednu událost, kterou se ze 

stenografických záznamů nedozvíme. Došlo k ní před zahájením volby, kdy si Vlček nevšiml, 

že má již zapnuté mikrofony, a pronesl: „Ale oni měli přijít až později.“ „Dohoda byla jiná.“ 

(MFDNES ON-LINE; Šéfa Sněmovny Vlčka zradily mikrofony). Jeho nelibost se týkala 

předčasného příchodu Klause a Švejnara do jednacího sálu. 

Poslední kritérium se vztahuje k hlasování, což bylo v případě volby v roce 2008 

stěžejní téma hlavně prvního jednacího dne. Problémem bylo, zda se bude prezident volit 

veřejným nebo tajným hlasováním. Obě varianty měly své zastánce a odpůrce. Hlavním 

argumentem pro tajnou volbu bylo dodržování zásad demokracie, kdy podle jedné z nich mají 

být volby všeobecné, tajné, rovné a přímé. Naopak zastánci veřejné volby chtěli díky ní 

zaručit co největší transparentnost a průhlednost voleb tím, že by všichni hned věděli, kdo a 

jak hlasoval. Tím, že procedura umožnila takovou rozsáhlou rozpravu o způsobu volby, 

ztratilo celé jednání na důstojnosti a k samotné volbě se zákonodárci dostali až ve večerních 

hodinách po mnohahodinové rozpravě. 

Když řešíme otázku tajné a veřejné volby, chtěla bych pro úplnost doplnit stanovisko 

senátora Bartáka. Ten při rozpravě před druhou volbou vysvětlil, proč odešel v průběhu 

třetího kola první volby. Jednalo se o jeho prohlášení, které podal dne 30. 1. Barták je 

zastáncem tajné volby jako jednoho z demokratických principů, a proto prohlásil, že pokud 
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dojde k volbě veřejné, opustí sál. Na jedné straně můžeme Bartákovo chování vnímat jako 

demokratickou zásadu, která říká, že rozhoduje většina. Na druhou stranu ale bylo před první 

volbou demokraticky rozhodnuto prostřednictvím hlasování, že volba proběhne veřejně, a tak 

by měl na toto stanovisko každý zúčastněný přistoupit. 

Kromě způsobu volby se musíme také věnovat samotným výsledkům. Protože se 

musely konat nové volby, kde byl ještě navíc prezident zvolen až ve třetím, tedy posledním 

kole, je evidentní, že můžeme mluvit o improvizované politické kultuře. Ta se vyznačuje 

právě nejasnými výsledky. Ve všech kolech první volby i v prvních dvou kolech volby druhé 

byly totiž výsledky a rozložení sil tak vyrovnané, že prezident nesplnil podmínky pro to, aby 

mohl být zvolen. Preference obou byly poměrně vyrovnané, a proto ani jeden nepřekonal 

minimální hranici počtu hlasů potřebných pro to, aby byl zvolen. 

V případě těchto voleb jsme se nesetkali ani s nutností opakovat hlasování, ani 

s párováním poslanců a senátorů. To nebylo při první volbě potřeba, protože byli přítomni 

všichni poslanci i senátoři. I na začátku druhé volby byli přítomni všichni, až ve 13:24 se 

omluvila poslankyně Zubová, která se už tím pádem nevrátila po přestávce na oběd. Tím, že 

se nakonec konala volba veřejná, bylo zabráněno tomu, aby za jednoho poslance nebo 

senátora hlasoval někdo jiný. Kromě hlasovacího zařízení se musí hlasovat i zdvižením ruky, 

čímž je tato možnost vyloučena. Přesto však senátor Liška ve svém projevu přímo poukázal 

na to, že jsou někteří poslanci nuceni volit podle příkazu svých stran, ne však podle svého 

vědomí a svědomí. 

O politické kultuře těchto voleb nepochybně svědčí i náhlé přidání nového kandidáta. 

Jednalo se o Janu Bobošíkovou, kterou nominovala až do druhé volby komunistická strana. 

Kandidátka ještě před samotným hlasováním odstoupila, protože se domnívala, že nemá 

vyjednanou takovou podporu, která by jí umožnila volby vyhrát, a tak nechtěla zbytečně ještě 

více štěpit názorové spektrum volitelů. Toto jednání KSČM opravdu působí lehce 

nedomyšleně. Je téměř nemožné získat pro svoji kandidátku zhruba za jeden týden podporu, 

která by jí zaručila vítězství, když se ostatní strany tomuto úkolu věnovaly několik týdnů až 

měsíců před samotným konáním voleb. Otázkou je, proč se KSČM k takovému kroku 

rozhodla. Chtěla mít zřejmě ve volbách koho volit, protože se neztotožňovala ani s jedním ze 

zbylých kandidátů, nebo na sebe možná chtěla jen upoutat větší pozornost. (Stenografický 

zápis 1. schůze, 8. února 2008), (Stenografický zápis 1. schůze, 9. února 2008), 

(Stenografický zápis 2. schůze, 15. února 2008). 

V několika dnech mezi první a druhou volbou se odehrály mnohé důležité věci. Šlo 

především o rozesílání kulek některým poslancům a senátorům, anonymní dopisy, výhrůžky, 
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urážky, vydírání, pokusy o korupci, tedy o zákulisní děje, kterým bych se chtěla na tomto 

místě podrobněji věnovat hlavně proto, abych poukázala na to, že volbou prezidenta 

eskalovaly problémy, které se dosud v české politice z velké části skrývaly, ale teď vypluly na 

povrch. Jedná se o čtyři nejzávažnější problémy. 

První událost se týká zasílání výhrůžných dopisů s náboji, které byly odeslány sedmi 

poslancům a senátorům v době mezi první a druhou volbou. Text dopisu pro senátora Bartáka 

zněl: „V pátek jdi do nemocnice. Příště ji neuvidíš.“ (MFDNES ON - LINE; Hrozili jim. Teď 

rozhodnou). Adresáty dopisů byli senátoři Barták a Kalbáč, senátorky Janáčková a 

Juřenčáková a poslanci Melčák, Pohanka a Snítilý. Prvních šest jmenovaných spojuje to, že 

v první volbě hlasovali pro Klause, Snítilý se hlasování zdržel. Odesílatele dopisů ale 

neznáme. Mohl jím být jak příznivec Klause, tak Švejnara. Pokud by byl na straně Klause a 

ODS, mohl by dosáhnout toho, že by byla podpořena touto stranou tak prosazovaná tajná 

volba, která by mohla být odůvodněná tím, že v případě veřejné volby by mohlo být volitelům 

ještě více vyhrožováno za jejich hlasování. Stejně tak ale mohl být viníkem i zastánce 

Švejnara a ČSSD. Tímto činem mohl chtít zastrašit ty poslance a senátory, kteří se nemohli 

rozhodnout, zdali se přikloní na stranu Klause, nebo Švejnara a pak se přidali ke Klausovi. 

Výsledkem výhrůžných dopisů bylo rozhodnutí Bartáka a Kalbáče, že ve druhé volbě budou 

volit prezidenta pouze tajně. Pokud se poslanci rozhodnou pro volbu veřejnou, hlasovat 

nebudou (MFDNES ON-LINE; Bizarní finále: kulky v dopise). 

Druhá zákulisní událost se stala 22. ledna, tedy dva týdny před první volbou. 

V pražském hotelu Savoy se sešli šéf poradců bývalého premiéra Zemana Miroslav Šlouf, 

který v době schůzky pracoval jako nezávislý poradce, a vedoucí Klausovy kanceláře Jiří 

Weigl. Problémem bylo jednak to, že se muži sešli několik dní před volbou prezidenta, jednak 

to, že jejich schůzka byla natočena bezpečnostní kamerou a její záznam byl zveřejněn na 

serveru Aktuálně.cz (MFDNES ON-LINE; Jak se špehují politici). Schůzka vyvolala 

podezření, že jsou pro Klause obstarávány tímto způsobem i hlasy sociálně demokratických 

politiků (MFDNES ON-LINE; Podezření: rozvědka ovlivnila boj o Hrad). 

Třetí zajímavá událost se týká neúčasti poslankyně Zubové na druhé volbě. Omluvila 

se pomocí SMS zprávy, že na volbu nedorazí, protože je jí špatně. Poslankyně Strany 

zelených způsobila, že kandidát Švejnar pravděpodobně přišel o jeden hlas, protože Zubová 

byla potenciální Švejnarovou voličkou. Podezřelé ale bylo, že nezvedala telefon ani ona, ani 

její manžel, kterému jej prý měla předat, než šla spát, a že ji ministryně Stehlíková, která se ji 

vydala hledat, nezastihla ani doma, ani na chalupě. Na to ale pak Zubová v rozhovoru pro 

Českou televizi reagovala tak, že doma byla. Možným důvodem, proč se Zubová volby 
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neúčastnila, mohla být její pomsta šéfu Strany zelených Martinu Bursíkovi. Ministryně 

školství Kuchtová navrhla Zubovou jako svoji nástupkyni na post ministryně, ale Bursík to 

odmítl (MFDNES ON-LINE; Otázka dne: Kam se poděla Olga Zubová?). 

Poslední událostí, kterou v souvislosti s volbami v roce 2008 zmíním, jsou intriky, ke 

kterým došlo v sobotu 9. února 2008 v ranních hodinách na toaletách Pražského hradu. 

K senátoru Kalbáčovi prý přišel neznámý muž a řekl mu, aby si byl vědom důsledků pro sebe 

i pro jeho stranu KDU-ČSL, pokud bude znovu volit Klause. Senátorka Juřenčáková, která 

také volila Klause, dostala v noci SMS zprávu s následujícím textem: „Už spíš, mrcho, co! 

Styď se a zdechni!“ (MFDNES ON-LINE; Intriky na Hradě). Televizní mikrofony 

zaznamenaly rozhovor ministra vnitra Langera a šéfa Strany zelených Martina Bursíka, ve 

kterém Langer Bursíkovi vyhrožoval: „Tak já ti povím, špinavá hra kolem toho byla, kolik 

lidí půjde bručet!“ (MFDNES ON-LINE; Intriky na Hradě). 
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8. ZÁVĚR 

Mým úkolem bylo charakterizovat a analyzovat stav politické kultury prezidentských 

voleb v letech 1993 a 2008, srovnat je a na základě toho určit, zda se její stav v roce 2008 

oproti roku 1993 zlepšil, zhoršil nebo zůstal stejný. 

Pro shrnutí výsledků svého bádání opět použiji čtyři výše stanovená kritéria. Co se 

týče rozpravy, konkrétně obstrukcí, na které jsem se v rámci tohoto kritéria výhradně 

zaměřila, docházelo k nim ve velké míře u obou voleb. V roce 1993 je zapříčinili 

republikánští poslanci svými rozsáhlými urážlivými projevy, o patnáct let později je způsobila 

dlouhá, několikahodinová rozprava o způsobu volby. 

Druhé kritérium, tedy průběh schůze, bylo v roce 1993 plně dodrženo. V roce 2008 

tomu ale tak nebylo. Nastal problém s ukončením jednání hned během prvního jednacího dne. 

Musíme ale vzít v úvahu, že se jednalo o pětiminutové prodloužení, což v rámci jedenácti 

hodin trvání schůze není tak dlouhá doba. 

Srovnáním chování a vystupování obou předsedů, kterým byl v roce 1993 Milan Uhde 

a v roce 2008 Miloslav Vlček, jsem zjistila, že důstojněji, účelněji a s větší, avšak 

ne nadměrnou autoritou vedl zasedání Milan Uhde. Vlčkovy chyby se projevily například 

tehdy, když si stěžoval, že Klaus a Švejnar měli přijít až později, a nevšiml si, že jeho 

mikrofony už byly zapnuté.  

Analýzou posledního kritéria, tedy hlasování, zjistíme, že v roce 1993 bylo velice 

rychle rozhodnuto o tom, zda se bude volit tajně nebo veřejně, a samotná volba prezidenta 

měla hned po prvním kole jasný výsledek. Naproti tomu se v roce 2008 poslanci a senátoři 

nemohli dohodnout na tom, jak se bude volit, a výsledky hlasování pro oba kandidáty byly 

natolik vyrovnané, že definitivně rozhodlo až třetí kolo druhé volby. 

Na základě této analýzy a komparace docházíme k závěru, že stav politické kultury 

prezidentských voleb můžeme považovat v roce 1993 za lepší než v roce 2008, a že se proto 

nepotvrdila moje hypotéza stanovená v úvodu, že se s délkou trvání demokracie občanská 

zralost politiků v Parlamentu zlepšuje a tím se i zvyšuje politická kultura. Stav politické 

kultury je poměrně amorfní záležitost, a proto lze pouze s velkými obtížemi tvrdit, zda došlo 

k jasnému zlepšení nebo zhoršení. Výsledek svého bádání ale mohu popsat tak, že politická 

kultura v roce 1993 působila vyspělejším dojmem, zatímco v roce 2008 se v souvislosti s ní 

projevovaly různé nešvary, které stav a kvalitu politické kultury významně narušovaly. 

I když byla pravidla pro obě volby stanovena stejnými procedurami, samotné volby 

byly významně odlišné. Volby se v roce 1993 vyznačovaly ideologickým chováním poslanců. 

V roce 2008 se už nejednalo o ideologický střet, ale o boj o procedury, respektive o to, zda 
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bude volba tajná nebo veřejná. Jedná se o velice vážné dilema, v němž nacházíme relevantní 

argumenty jak pro podporu volby tajné, tak pro volbu veřejnou. K veřejné volbě bychom se 

měli chtít přiklonit proto, že prezidentská volba představuje volbu zprostředkovanou, kdy se 

na zvolení prezidenta nepodílejí všichni občané republiky, ale pouze jejich zástupci, poslanci 

a senátoři. Měli bychom tedy chtít vědět, jak za nás hlasovali, a neměl by nám stačit pouhý 

výsledek, ale měli bychom znát i rozhodnutí každého z našich zástupců. Na druhou stranu 

panuje v demokratických zemích zásada, že preference každého jednotlivce při volbách jsou 

pouze jeho osobním rozhodnutím a nesmí být nucen k tomu, aby svůj postoj zveřejňoval. 

Ostatně i při poslaneckých, senátních a komunálních volbách udělují voliči svůj hlas tajně. 

Tajnou volbu bychom měli vyžadovat hlavně proto, abychom za své rozhodnutí nemohli být 

žádným způsobem trestáni nebo napadáni. 

Pro volby v roce 2008 byla rovněž charakteristická stranická disciplína, tedy snaha 

přimět poslance i senátory, aby hlasovali jako celá strana. V preferencích jednotlivých 

kandidátů byly poměrně malé rozdíly, a proto mohl i jeden hlas rozhodnout o konečném 

výsledku voleb. 

Tím, co nejlépe potvrzuje vyvrácení hypotézy, jsou zákulisní děje, ať už se jednalo o 

kulky v anonymních dopisech a s tím související vydírání, schůzku Šloufa a Weigla v hotelu 

Savoy, neúčast Zubové při volbě nebo rozhovor Langera s Bursíkem, který představuje 

určitou formu politického nátlaku. 

I když by se na první pohled mohlo zdát, že se občanská zralost politiků zlepšovala, 

zvláště s ohledem na republikánské výstupy při volbě v roce 1993, v roce 2008 docházelo 

k eliminaci občanských rysů politiků jejich touhou kandidáta zvolit a tím se uchylovali 

k tomu, že přestávali být vedeni vlastním vědomím a svědomím, ale podřizovali se vedení a 

mínění svých politických stran. 
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