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Abstrakt 

Hlavním cílem této práce je zmapování fenoménu malých politických stran v České 

republice od roku 1998 do současnosti, jaké mají postavení ve stranickém systému, zda 

mají potenciál dlouhodobě se udržet v PS PČR a zda jsou vhodným koaličním 

partnerem nebo stojí na okraji. 

     Práce je členěna do šesti částí, přičemž úvod textu představuje exkurz 

do problematiky politických stran a malých polických stran. Posléze vymezuji ty malé 

politické strany působící v českém stranickém systému, které jsou dále podrobeny 

bližšímu zkoumání. Zmapován je vznik a vývoj těchto stran, jejich účasti ve volbách, 

vstup do PS PČR a případný podíl na koaliční spolupráci, případně jejich současná 

mimoparlamentní existence.  V následující kapitole se práce zabývá volebními systémy 

a jejich proměnnými ve vztahu k malým politickým stranám, konkrétně pak uvádím 

nastavení volebního mechanismu pro volby do PS PČR. V této souvislosti je nastolena 

otázka volební reformy a představena diskuse, která ji v odborné i laické rovině 

doprovází. Poslední kapitola se věnuje vztahu malých politických stran a médií 

a zásadním momentům předvolebních kampaní jednotlivých voleb do PS PČR. 

     V úvodu práce jsem si stanovila hypotézu, která potvrdila, že malé politické strany 

jsou relevantními aktéry českého stranického systému a že mají dlouhodobou 

perspektivu se v rámci tohoto systému udržet.  
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Abstract 

The thesis examines a phenomenon of small political parties in the Czech 

Republic in the period since 1998 until now. It reveals their position in the Czech party 

system, their potential to survive in the Chamber of Deputies of the Parliament of the 

Czech Republic and examines their chances of being a relevant coalition partner. 

The thesis is divided into 6 parts. An introduction opens the issue of small 

political parties. In the first chapter there is an identification of small political parties 

acting in the Czech political system. It focuses on their formation and development, 

their participation in elections, entering the Chamber of Deputies, prospective 

coalition cooperation and their current activity without any representation within the 

Parliament. In the next chapter the theses examines electoral systems and their key 

variables in regards to small political parties by using a concrete example of the 

election mechanism used for the Czech Chamber of Deputies. The question of election 

reform is raised together with revealing the key points of a relevant academic and 

public discussion. The last chapter examines the relationship among small political 

parties and media in regards to the key moments of election campaigns for the 

Chamber of Deputies of the Czech Parliament.  

The hypothesis stated in the thesis introduction confirmed the small political parties 

are relevant actors of the Czech political party system. They have a long-term 

perspective to survive within the above mentioned system. 

 

Klíčová slova 

Malá politická strana, stranický systém, vláda, koalice, volby, volební reforma 

Keywords 

Small political party, party system, government, coalition, elections, electoral reform 

 

Rozsah práce: počet znaků s mezerami 194 325 
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1. ÚVOD 

 

1.1. Téma práce 

Politické strany jsou předpokladem a základním stavebním kamenem pro fungování 

moderních demokracií. Jejich vzájemná interakce, jejímž vyvrcholením jsou svobodné 

volby, představuje nedílnou součást stávajících demokratických států. Z tohoto důvodu 

se jimi také zabývá politologie, když sleduje vznik a vývoj politických stran v rámci 

stranických systémů. Jedná se o problematiku četně diskutovanou a rovněž odborně 

zmapovanou. 

     V České republice lze hovořit o moderním stranickém systému teprve po pádu 

totalitního režimu v roce 1989, do té doby pluralitní stranická soutěž byla narušena. 

V českém prostředí proto začaly vznikat buď strany zcela nové, nebo strany, které 

navázaly na svou prvorepublikovou minulost. Jistou anomálií v českém stranickém 

systému zůstala Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) jakožto nezreformovaný 

pohrobek Komunistické strany Československa, čímž je ve středoevropském prostoru 

považována za raritu. 

     V průběhu 90. let 20. století se postupně konsolidoval stabilní systém stran čítající 

pět politických stran. Na pravolevé škále můžeme hovořit o dvou hlavních aktérech, 

jímž je pravicově orientovaná konzervativně-liberální Občanská demokratická strana 

(ODS) a levicově orientovaná Česká strana sociálně demokratická (ČSSD). Dále 

na levém okraji spektra se pohybuje již zmiňovaná KSČM, která v současné době 

nedisponuje koaličním potenciálem. Uprostřed politického spektra pak zůstává 

prostor, který zpravidla vyplňují dva menší subjekty. 

     Právě malé politické strany sehrávají ve stranickém systému České republiky 

důležitou roli, neboť k nim se uchyluje nemalé procentu voličů, kterým ani jedna 

z velkých poltických stran nekonvenuje. V důsledku poměrného volebního systému tak 

do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (PS PČR) pronikají politické 

strany liberální, katolické, ekologické atd. Tyto strany nejenže přinášejí na parlamentní 
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půdu jistou názorovou pestrost, ale také vzhledem k jejich volebním výsledkům 

se stávají jakýmsi jazýčkem na vahách při sestavování vládních koalic. 

 

1.2. Cíle, hypotéza a metodologie 

Cílem této práce je sledování malých politických stran na půdě PS PČR ve vymezeném 

období od roku 1998 až do současnosti. Náplní práce je ověření hypotézy, zda malé 

politické strany jsou relevantními aktéry českého stranického systému a zda mají 

dlouhodobou perspektivu se v rámci tohoto systému udržet. Výše uvedenou metodu 

se pokusím ověřit pomocí metody analytické a případových studií věnovaných 

jednotlivým poltickým stranám. 

     V úvodu této práce nejprve na základě analýzy odborných textů a přístupů stanovím 

kritéria pro posuzování malosti a vytyčím zkoumané politické strany. V důsledku toho 

se pak pokusím zmapovat jejich vznik, vývoj a působení na české politické scéně 

prostřednictvím krátkých případových studií. Rovněž osvětlím, jak vstup na sněmovní 

půdu, eventuálně podíl na vládě jejich existenci ovlivnil. V neposlední řadě se zaměřím 

na analýzu dopadu volebního systému na malé poltické strany, neboť se jedná o téma 

mezi odborníky značně diskutované a pro malé poltické strany klíčové. Toto téma 

logicky doprovodí vykreslení diskuse, která v souvislosti se změnou volebních pravidel 

probíhala. V závěru práce poté nastíním vztah médií k malým poltickým stranám 

a jejich sebeprezentaci v průběhu předvolebních kampaní. 

 

1.3. Členění práce 

Úvodní část předkládané práce věnuji teoretickému exkurzu do problematiky 

politických stran. Nejprve vysvětlím, co je politická strana, jak vnikl její název, jaké jsou 

její základní funkce a smysl v politických systémech. V této souvislosti bude 

představeno několik odborných přístupů. V souvislosti s vymezením obecným, je třeba 

ozřejmit fungování politických stran v praktické rovině. Pro tento účel poslouží vhled 

do českého právního řádu, jenž roli stran a jejich fungování jasně formuluje.  Zcela 

zásadním je pak vhled do typologie politických stran, jak je jednotliví autoři pojímají. 
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Následuje seznámení se s pojmem malá politická strana, jejích typů a určení kritéria 

malosti politických stran za pomoci autorů Maurice Duvergera, Gordona Smitha 

a Giovanni Sartoriho. Tato kapitola se pak opírá o klasická díla české politologie, jakými 

jsou Úvod do současné politologie profesorky Blanky Říchové, Teorie politických stran 

autorů Maxmiliána Strmisky a Petra Fialy a rovněž Politické strany moderní Evropy 

autorů Víta Hlouška, Lubomíra Kopečka, Romana Chytilka a Maxmiliána Strmisky. 

     Následující část se soustředí na vymezení zkoumaných subjektů, jímž se předkládaná 

práce bude nadále zabývat. Na základě předestřených teoretických přístupů budou 

vybrány ty politické strany, které splňují kritérium malosti a které jsou vhodným 

předmětem zájmu pro tuto práci. Pro tyto účely se soustředím na koncepty Petera 

Maira, Gordona Smitha a Giovanni Sartoriho za přispění českých autorů Pavly Nové, 

která publikovala kapitolu Malé politické strany v českém stranickém systému v letech 

1996 – 1998 v knize Miroslava Nováka a Tomáše Lebedy Volby a stranické systémy: 

ČR v mezinárodním srovnání, a Miroslava Nováka, který se otázce malých politických 

stran věnoval ve svém článku Relevance malých stran v demokracii: Od obecného 

rámce k české smlouvě o „stabilním prostředí“. 

     Předmětem čtvrté kapitoly jsou jednotlivé malé politické strany. Tato část 

se zaměřuje na evoluci těchto stran v průběhu jejich existence, především pak 

v časovém horizontu počínaje rokem 1998 a konče současností. V úvodu každé 

podkapitoly je pozornost soustředěna na okolnosti vzniku dané strany a počátky jejího 

fungování, dále pak je sledován její růst a vývoj. Zabývám se rovněž účastí jednotlivých 

subjektů ve volbách a jejich případnými úspěchy či neúspěchy. Poté, co strana vstoupí 

do PS PČR a případně i do vlády, vyplývá na povrch, nakolik je ta která politická strana 

v dané situaci schopna obstát. Všechny předem vytyčené malé politické strany jsou 

zkoumány z dlouhodobého hlediska, k čemuž výrazně napomohly internetové zdroje 

a oficiální stránky předmětných politických stran. Nesmím též opomenout precizní 

zpracování vývoje politických stran a hnutí profesorů Jiřího Malíře a Pavla Marka 

v knize Politické strany 1861 – 2004. 

     Pátá kapitola vykresluje vztah volebních systémů vůči malým politickým stranám. 

Sledován je především účinek volebních systémů na tyto subjekty. Otázka nastavení 

volebních systémů je pro malé politické strany citlivým tématem, proto považuji 
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za podstatné se jím zabývat. V kapitole jsou pak objasněny jednotlivé proměnné, které 

volební systémy provází, a jejich dopady na malé politické strany. Nejdůležitější 

zdrojem této kapitoly se stala kniha Tomáše Lebedy Volební systémy poměrného 

zastoupení. Mechanismy, proporcionalita a politické konsekvence. Pro uchopení celé 

problematiky pak ilustruji, jaké nastavení v současné době funguje v České republice. 

     Kapitola s číslem šest si klade za cíl reflektovat diskuse o volební reformě. Jedná 

se o téma živé, které se od konce 90. let posunulo do zorného pole politologů, jakkoliv 

dříve stálo spíše na okraji, a stalo se předmětem četných odborných i laických debat. 

Pro malé politické strany je otázka volební reformy stěžejní, neboť usilují 

o co nejpříznivější nastavení volebního systému. Kapitola sleduje vývoj tohoto tématu 

v průběhu let až po současnost. Stěžejním materiálem pro uchopení tohoto tématu 

se staly odborné články českých politologů Jakuba Šeda, Michala Kubáta a Michala 

Klímy, a stejně tak kniha Karla Vodičky a Ladislava Cabady Politický systém České 

republiky: historie a současnost. 

     Úlohou poslední částí práce není kompletní mediální analýza a komparace volebních 

kampaní jednotlivých poltických stran. Smyslem této kapitoly je spíše představit 

prostředí českého mediálního trhu a jeho hlavních aktérů. Dále se věnuji pohledu 

na předvolební kampaně sledovaných stran, které v daném období úspěšně vstoupily 

do PS PČR, a charakteristickým rysům, které dané volby provázely. V tomto směru 

shledávám jako nejpřínosnější práce Anny Matuškové, a to ať už samostatně v knize 

Politický marketing a české politické strany nebo v rámci kapitoly Volební kampaně 

v knize Stanislava Balíka a kolektivu Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010.  
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

2.1. Politické strany  

2.1.1. Definice pojmu politická strana 

V úvodu práce je třeba se věnovat základnímu exkurzu do problematiky politických 

stran, a to prostřednictvím definování pojmu politická strana jako takového a rovněž 

prostřednictvím základních typologií. 

     Obecně lze konstatovat, že politické strany a s nimi související stranické systémy 

tvoří důležitou součást moderních politických systémů. Jejich vznik a vývoj nedílně 

souvisí s rozšiřováním volebního práva a s rozvojem parlamentarismu v 19. století. 

Politické strany působí jakožto součást komunikace mezi občany a státem. Vytvářejí 

jakýsi most, díky němuž dochází k artikulaci a agregaci zájmů občanů, potažmo voličů 

směrem k vládnoucím elitám a politickému systému jako takovému. Mají tak významný 

vliv na vytváření jednotlivých politik státu. Soutěžení poltických stran a dosahování 

moci prostřednictvím voleb je považováno za jeden ze základních stavebních kamenů 

moderních demokratických systémů.  

     Zaměříme-li se na etymologii pojmu politická strana, pochází její název z latinského 

slova pars neboli část, díl či podíl. Italský politolog Giovanni Sartori nachází kořeny 

ve slovese partire , což znamená rozdělovat nebo dělit. Český výraz strana má ovšem 

původ v praslovanském stor-na, v překladu znamenající prostor nebo prostranství. 

„Specifičnost češtiny má ten důsledek, že je v mnoha případech velmi obtížené použít 

slovo strana v jeho politickém významu, aniž by nebylo přidáno adjektivum politická.“1  

     Pokud hovoříme o vytyčení pojmu poltická strana jako takovém, nepanuje mezi 

politology jednoznačná shoda. V současnosti jsou však definice autorů 19. století 

a první poloviny 20. století a jejich teze o všeobecném dobru považovány 

za překonané. „Většina politologů se dnes přiklání k názoru, že pro současný stav 

poznatků o politických stranách jako specifickém fenoménu působícím v moderních 

                                                           
1
 FIALA, Petr; STRMISKA, Maxmilián: Teorie politických stran. Brno: Barrister & Principal, 1998, s. 

16. 
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politických systémech jsou použitelné až formulace, které pocházejí z šedesátých let 

20. století.“2 Zásadní roli zde sehrálo množství poznatků nejen o klasických evropských 

stranách, ale i o stranách mimoevropských a následně jejich odborná komparace. 

Podstatný význam také měl fenomén tzv. catch-all strany3, který vnesl do vnímání 

politických stran nový obzor. 

     Základem pro pochopení pojmu politická strana může posloužit definice Maxe 

Webera. „Podle ní jsou politické strany dobrovolně vzniklým sdružením osob 

se společnými zájmy. Prioritou těchto sdružení je získat politickou moc s cílem prosadit 

„věcné cíle“ či osobní výhody nebo obojí zároveň.“4 Francouzský autor Raymond Aron 

napsal, že „strany jsou víceméně organizovaná dobrovolná seskupení, která vyvíjejí 

víceméně stálou činnost, a ve jménu jistého pojetí obecného společenského zájmu 

se ucházejí o to, aby samy nebo v koalici převzaly funkce vlády.“5 Podle Giovanni 

Sartoriho politická strana je „politická skupina, jež se účastní voleb, jež je schopna jejich 

prostřednictvím prosadit své kandidáty do veřejných úřadů.“6 Tato definice může 

rovněž posloužit k rozlišení mezi politickou sranou a zájmovou skupinou, přičemž 

zájmová skupina primárně o moc neusiluje, jejím cílem je na moc pouze působit. Autoři 

Fiala a Strmiska pro úplnost uvádějí, že zúčastní-li se zájmová skupina voleb, stává 

se taktéž politickou stranou. 

 

2.1.2. Právní vymezení politických stran v českém právním prostředí 

     Podíváme-li se, jak jsou definovány politické strany a jejich fungování v českém 

právním řádu, pak jako první a zásadní zdroj poslouží Ústava České republiky, kde 

v článku 5 je uvedeno, že „politický systém je založen na svobodném a dobrovolném 

vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy 

a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů.“7 Přesný výklad 

                                                           
2
 ŘÍCHOVÁ, Blanka: Úvod do současné politologie: srovnávací analýza demokratických politických 

systémů. Vyd. 3. Praha: Portál 2012, s. 88. 
3
 V češtině je možné takovou stranu označit jako univerzální nebo stranu pro všechny. 

4
 ŘÍCHOVÁ, B.: c. d., s. 88. 

5
 FIALA, P.; STRMISKA, M. (1998): c. d., s. 24. 

6
 STRMISKA, Maxmilián; HLOUŠEK, Vít; KOPEČEK, Lubomír; CHYTILEK, Roman: Politické strany 

moderní Evropy: Analýza stranicko-politických systémů. Vyd. 1. Praha: Portál 2005, s. 11. 
7
 Ústava České republiky, Listina základních práv a svobod: čl. 5.  
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existence politických stran pak poskytuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování 

v politických stranách a politických hnutích8. Tento zákon jasně vykládá, jak mohou 

strany vznikat, respektive registrovat se, jaké musí mít parametry, co mají obsahovat 

stanovy strany nebo jaká jsou kritéria pro zánik strany. 

 

2.1.3. Vznik politických stran 

     Existuje mnoho pojetí vysvětlujících původ moderních politických stran. Francouzský 

politolog Maurice Duverger volí ke vzniku politických stran tzv. institucionalistický 

přístup. „Strany podle něho nejprve vznikly obvykle současně s volebními 

a parlamentními procedurami reprezentativní (zastupitelské) demokracie, s rozšířením 

volebního práva parlamentních výsad.“9 Jádrem takových stran jsou poslanci stejného 

smýšlení, případně pocházející ze stejného regionu. „Tímto způsobem typicky vznikla 

většina konzervativních a liberálních stran v 19. století, které vytvořili právě poslanci.“10 

Kromě volebního a parlamentního původu stran Duverger také uvádí způsob vzniku 

stran mimoparlamentní a mimovolební. V takovém případě mají politické strany 

zpravidla základ v již předem existujících institucích, mezi něž lze řadit např. odbory, 

různé obchodní a průmyslové instituce nebo sdružení intelektuálů, tajné a ilegální 

skupiny11 či církve. Zcela učebnicovým příkladem je v této kategorii evoluce 

socialistických (sociálnědemokratických) stran, jejichž původ vychází z reprezentace 

dělnické třídy, prostřednictvím napojení na odbory, přičemž jejich vzestup ovlivnilo již 

zmiňované rozšiřující se volební právo. Podobným způsobem pak do stranické soutěže 

pronikaly křesťanské politické strany, zde však svou podpůrnou roli sehrála církev.       

     Norský politolog Stein Rokkan vnesl jiný pohled na tuto problematiku. Podle 

Rokkana vznik politických stran souvisí s tzv. cleavages neboli konfliktními (štěpnými) 

liniemi, které jsou v dané společnosti aktuální, dlouhodobé, intenzivní a nosné. 

„Fakticky se jedná o pojem, který je v politické vědě užíván jako synonymum historicky 

                                                           
8
 Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích. Dostupný z WWW: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=39464&nr=424~2F1991&rpp=15#local-content.  
9
 NOVÁK, Miroslav: Systémy politických stran. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství 1997, s. 25. 

10
 STRMISKA, M.; HLOUŠEK, V.; KOPEČEK, L.; CHYTILEK, R. (2005). c. d., s. 13. 

11
 Podle Duvergera přestane-li pro tyto skupiny platit zákaz činnosti, mají tendenci přeměnit se v politické 

strany. 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=39464&nr=424~2F1991&rpp=15#local-content
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podmíněných konfliktů, které stály u počátku vzniku západoevropských politických 

stran a které se transformací do institucionální roviny fakticky na dlouhou dobu 

v těchto systémech zakonzervovaly.“12 Důležitou roli sehrávají jednotlivé sociální 

segmenty ve společnosti (např. dělníci, zemědělci, věřící a další), přičemž je podstatné, 

aby si tyto segmenty uvědomovaly svoji kolektivní identitu. Protože mezi jednotlivými 

segmenty často panuje napětí, vytvářejí se třecí plochy a z nich posléze vyvěrají již 

zmiňované konfliktní linie. Rokkan vymezil čtyři základní kategorie těchto konfliktních 

linií: 1. centrum versus periferie, 2. stát versus církev, 3. město versus venkov 

a 4. třídní štěpení společnosti13.  

 

2.2. Typy politických stran 

Pro orientaci ve fungování politických stran je třeba uvést, s jakými typy stran 

se můžeme setkat a jaké jsou jejich základní charakteristiky.  

     Maurice Duverger vytyčil dva základní typy politických stran, a to strany kádrové 

a strany masové. Za kádrové strany jsou považovány ty, jež jsou zastoupeny elitou 

a obvykle mají kořeny v parlamentním prostředí, v minulosti se často jednalo 

o politické kluby vycházející z aristokratických kruhů. Jejich členská, organizační ani 

voličská základna nebyla nikterak široká, nutno však podotknout, že o ni ani 

neusilovaly. V literatuře se můžeme rovněž setkat s označením strany elit, notáblů 

nebo honorační. Typickým příkladem jsou strany liberální a konzervativní. 

     Naproti tomu masové strany disponovaly propracovanou organizační strukturou 

a stranickým aparátem, početnou členskou i voličskou základnou, precizním 

programem, nemalou roli sehrávaly také členské příspěvky a stranický tisk. Dále zde 

existovalo jisté prorůstání politiky do soukromého života voličů, a to prostřednictvím 

nejrůznějších zájmových spolků, družstev, tělovýchovných jednot a jiných. Éra 

masových stran je spojována se stranami socialistickými (sociálnědemokratickými). 

                                                           
12

 ŘÍCHOVÁ, B.: c. d., s. 108. 
13

 Jedná se o jakési ideologické štěpení, kde svou roli sehrával třídní konflikt na konci 19 století: „na 

jedné straně vztah pozemkové aristokracie a průmyslové buržoazie, na druhé straně vztah průmyslové 

buržoazie a formující se dělnické třídy (proletariátu). První rovina se projevila ve vývoji stran 

konzervativních (venkov) a liberálních (město), druhá postavila do protikladu liberální strany a rodící se 

strany sociálnědemokratické (socialistické). ŘÍCHOVÁ, B.: c. d., s. 110 – 111. 
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„Po socialistech začaly nový model masové strany vytvářet i další politické proudy – 

politicky aktivní křesťané, agrárníci a posléze s určitým zpožděním i konzervativci 

a liberálové.“14 S masovými stranami rovněž souvisí silná stranická identita 

a propojenost strany s konkrétním společenským segmentem. 

       V 60. letech 20. století Otto Kirchheimer definoval nový typ poltické strany, 

tzv. catch-all stranu neboli stranu univerzální, všelidovou, volební nebo i „všežravou“. 

Italský politolog Angelo Panebianco ji též nazývá stranou volebně-profesionální.   

Catch-all strany vznikají po 2. světové válce jakožto reakce na změny v sociálním 

prostředí.  „Přístup k politice se stále více individualizoval. Stále více občanů 

se zbavovalo ideologických předsudků a svého těsného napojení na tu kterou masovou 

stranu. Politické strany musely reagovat na nový typ občana – voliče, který se stal 

na základě svých politických a volebních preferencí relativně flexibilní.“15 Catch-all 

strany nevolily strategii masových stran upínání se na konkrétní, relativně omezený 

segment voličů. Naopak usilovaly o zisk co nejširšího elektorátu. Jejich cílovou 

skupinou se tak stala početná umírněná rozrůstající se střední třída bez jednoznačné 

ideologické a politické vyhraněnosti.  

     Významnou roli zde rovněž sehrála expanze televizního vysílání, s čímž souvisel 

i rozvoj volebních kampaní a zjednodušení a zintenzivnění komunikace s voliči. Politika 

se více personalizovala. „Souběžně s tím se od sedmdesátých let 20. století 

v jednotlivých evropských zemích začíná projevovat určitá „amerikanizace“ volebních 

kampaní, tj. používání moderních metod a technik politického marketingu, které 

se už dříve zrodily v prostředí Spojených států. Tvorba image politika, public relations 

nebo volební analýza trhu se tak staly součástí nástrojů používaných stranami 

a politiky.“16 

     Zásadním momentem se rovněž stalo uzákonění pravidel ohledně financování 

politických stran a jejich odměn za volební výsledek dotovaný státem. Strany tak 

přestaly být závislé na členské základně, potažmo na zisku financí do stranické kasy 

prostřednictvím členských příspěvků a poplatků.  

                                                           
14

 STRMISKA, M.; HLOUŠEK, V.; KOPEČEK, L.; CHYTILEK, R.:. c. d., s. 15. 
15

 KLÍMA, Michal: Volby a politické strany v moderních demokraciích. Vyd. 1. Praha: RADIX, spol. s. r. 

o., 1998. s. 45. 
16

 STRMISKA, M.; HLOUŠEK, V.; KOPEČEK, L.; CHYTILEK, R.: c. d., s. 16. 
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     Výše uvedené fenomény jasně přispěly k rozšiřování konceptu catch-all stran, avšak 

nikoliv v takovém rozsahu, jak si Kirchheimer představoval. Nedošlo například 

k úplnému vymizení malých poltických stran, které byly svázané s úzkým segmentem 

voličů. Naopak u catch-all stran lze pozorovat jistou podobnost se stranami kádrů, 

a to konkrétně ve vztahu k členské základně, organizační struktuře nebo v roli vůdců. 

     Další typ politické strany představili v 90. letech 20. století autoři Richard Katz 

a Peter Mair. Jedná se o tzv. kartelovou stranu, pro níž je typickým rysem vzdalování 

se od občanské společnosti a přibližováni se státu. Vztahy mezi stranou a členy, 

případně sympatizanty tohoto typu strany ochabují. „Organizované členství, formální 

struktura strany a těsné napojení na voličstvo se jeví pro samotnou stranu spíše jako 

přítěž“17 Charakteristickým rysem kartelové strany je stratarchická struktura 

organizace, jinak řečeno jedná se o decentralizované pojetí uspořádání.18 Propojení 

strany se státem představují především státní dotace, jež umožňují financování strany 

jako takové, a stejně tak volebních kampaní. Zásadní roli sehrává přístup stran 

do veřejnoprávních médií. Politické strany stabilně ukotvené ve stranickém systému 

díky tomu lépe odolávají nově příchozím alternativám. Vzniká jakési prostředí omezené 

soutěže, kdy se zavedení aktéři snaží spolupracovat na zachování stability systému, 

neboť takový stav je pro ně nejvýhodnější.19 Pro voliče se ovšem takové politické 

strany stávají stále méně atraktivní a jejich zájem o politiku i volby se vytrácí. 

Paradoxně tento jev může napomoci posílení radikálních protestních alternativ. 

     Podle autorů Strmisky, Hlouška, Kopečka a Chytilka je pro existenci moderních 

politických stran a jejich dlouhodobé působení ve stranickém systému potřebné, aby 

strana měla určité rysy strany masové. Varují především před vystavěním politické 

strany pouze na jednom nebo pár aktuálních tématech či na charismatické osobnosti 

lídra, neboť tato strategie je značně pomíjivá a strana se může velmi rychle vyčerpat. 

Pro fungování současné politické strany je stále ještě zapotřebí stabilní organizační 

a členská základna, která jí poskytne pevné zázemí a potenciál pro vytváření vlastní 

stranické elity. Autoři dále hovoří o vazbě na kmenovou skupinu voličů, kteří i v době 
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 KLÍMA, M.: c. d., s. 58. 
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 Jednotlivé úrovně strany mají jistou autonomii, jsou však podřízeny mocenskému centru. 
19

 Kartelové strany jsou proto úspěšné v konsenzuálních demokraciích a v zemích, kde jsou vysoké státní 

dotace. Zdárně proto zakotvily v Rakousku, Německu nebo ve Skandinávii. 
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krize zajistí straně parlamentní zastoupení. Jako zásadní faktor shledávají ideově-

politickou identitu strany, díky níž se mohou jak voliči, tak její členové se stranou 

identifikovat a sdílet společné hodnoty. 

     Koncem 90. let 20. století přicházejí autoři Jonathan Hopkin a Caterina Paolucci 

nebo také André Krouwel, R. Kenneth Carty s novým typem politické strany, kterou 

nazývají business-firm party, někdy též označovaná jako podnikatelská strana nebo 

strana typu firmy. Tento model počítá s existencí politické strany, která 

je prostřednictvím politických podnikatelů řízena jako obchodní společnost. Výrazně 

je spojena se soukromým sektorem a jejím cílem je uspět na volebním trhu. Hopkin 

a Paolucci popsali základní jevy s tímto typem strany spojené, čím že je nízká míra 

institucionalizace, slabá organizační struktura, nezájem o nějaké trvalé etablování 

strany nebo absence ucelené ideologie. Tyto strany také mají tendenci k outsourcingu. 

Vnímají voliče jako konzumenty na trhu, kteří jsou prostřednictvím výrazného lídra 

strany (politického podnikatele) uspokojováni, neboť jim nabízí témata a strategie, 

po kterých se voliči poptávají. Dalším poznávacím rysem je výrazně centralizované 

vedení. Charakteristické pro tyto strany je rovněž vymezování se vůči establishmentu 

a sklouzávání k populismu. „Empiricky pak Hopkin a Paolucci rozlišovali ve svých dvou 

analyzovaných případech mezi stranou, která fungovala jako firma a firmou, která 

se stala stranou.“20 Vít Hloušek pak přidává další případ, kdy strana vstoupí do již 

existující politické strany, kterou ovládne.21 

 

2.3. Malé politické strany 

2.3.1. Definice pojmu malá politická strana 

Existují různé přístupy pro definování pojmu malá politická strana. Důležité je určit 

kritérium, podle kterého lze označit stranu za malou politickou stranu a které říká, kdy 

už se o takový druh strany nejedná. Za nevhodné kritérium je považováno zohlednění 
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 HLOUŠEK, Vít: Věci veřejné: politické podnikání strany typu firmy. Politologický časopis. 2012, roč. 

19, č. 4, s. 325. 
21

 Tento případ bude ilustrován níže v kapitole zabývající se vznikem a existencí VV. 
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počtu členů. Jde spíše o měřítko, které napovídá, zda hovoříme o straně masové nebo 

o catch-all straně. 

     Koncept Maurice Duvergera rozděluje politické strany na strany s většinovým 

posláním a ty ostatní. Duverger se tímto způsobem věnuje více podstatě stran 

samotných. „Pokud je totiž strana vázána svým většinovým posláním, chová 

se realisticky na rozdíl od ostatních stran, kterým jejich malá perspektiva samotného 

vládnutí otvírá prostor pro prezentování nerealistických a demagogických programů:“22 

     Již zmiňovaný politolog Peter Mair představil tzv. numerický přístup23. Podle Maira 

musí politická strana proto, aby byla klasifikována jako malá, splňovat tři zásadní 

podmínky. První podmínka znamená existenci strany ve stranickém systému 

po nějakou dobu a účast alespoň ve třech volbách do parlamentu. Jako druhou 

podmínku Mair uvádí dolní hranici volební podpory strany 1 %. Třetí podmínkou 

vytyčuje horní hranici volební podpory ve výši 15 %. Mair dále říká, že aby strana mohla 

být považována za malou, nesmí se ve sledovaném období volební podpora z výše 

stanovených mantinelů vychýlit více než třikrát. 

     Autoři Gordon Smith a Giovanni Sartori volí jiný přístup k hodnocení malých 

politických stran. Jako směrodatný ukazatel chápou postavení dané politické strany 

ve stranickém systému. Domnívají se, že Mairův přístup má tendence paušalizovat bez 

ohledu na vnímání jednotlivých politických stran v širším kontextu.  

     Smith pojímá „malost“ jako systémovou vlastnost a říká, že „,malost´ je relativní 

pojem, a proto je specifická stranickému systému. Důraz na relativní rozměr stran 

v systému znamená, že se stává nemožné zafixovat limity předem: nejprve se musíme 

dívat na stranický systém jako celek a výsledek může být, že strana onálepkovaná jako 

malá v jednom kontextu může mít trošku jiný vzhled v rozdílné stranické konstelaci.“24  

     Smith například argumentuje, že vliv malých stran je nulový, jedná-li se o čistý 

bipartismus. V případě systému dva a půl strany, tak jak o něm hovoří francouzský 

politolog Jean Blondel, význam malých stran nabývá na síle, neboť roli „půl strany“ plní 
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 NOVÁ, Pavla: Malé politické strany v českém stranickém systému v letech 1996 – 1998. Dostupné z: 

NOVÁK, Miroslav, LEBEDA, Tomáš a kol.: Volby a stranické systémy: ČR v mezinárodním srovnání. 

Dobrá voda u Pelhřimova: Aleš Čeněk, 2004. s. 297. 
23

 NOVÁ, P: c. d., s. 293. 
24

 Tamtéž, s. 295. 
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právě malá strana, která je jakýmsi jazýčkem na vahách při vytváření minimální vítězné 

koalice spolu s jednou z velkých stran. Je třeba však zdůraznit, že se nesmí jednat 

o stranu okrajovou. Hovoříme-li o multipartismu s dominující stranou, tedy o systému, 

kde jedna politická strana dosahuje minimálně 40% voličské podpory, pak se opět 

setkáváme se systémem výhodným pro malé strany, neboť i zde fungují jako koaliční 

partner. Na významu malé strany ztrácejí v klasickém (čistém, dokonalém) 

multipartismu. Se vzrůstajícím počtem aktérů roste taktéž počet možností koaličních 

vazeb. „Navíc malé strany jsou nuceny díky své četnosti seskupovat se kolem větších 

stran, které bývají 3 až 4. Nejsou tak vlivné jako v multipartismu s dominantní stranou, 

ani jako v systému dvou a půl strany“25 

     Sartoriho pojetí vychází z předpokladu relevance dané politické strany s ohledem 

na její koaliční nebo vyděračský potenciál26. Sartori se tak zříká početního kritéria, 

ačkoliv připouští, že na počtu stran záleží, a vyhýbá se díky tomu stranám, které nemají 

v daném stranickém systému podstatný vliv a jejichž přítomnost či nepřítomnost 

v systému není určující. Sartori říká, že „relevance strany není jen funkcí relativní 

distribuce moci – což je samozřejmé – ale také, a to především, funkcí hodnoty jejího 

umístění v pravolevé dimenzi. Strana, která dosahuje 10% úrovně, může mít mnohem 

menší váhu než strana, která získala pouze 3 %.“27 Sartori proto hovoří o kritériu 

irelevance. Síla stran spočívá v její síle volební, tedy jaký daná strana získá počet hlasů, 

potažmo mandátů. Následně je třeba zhodnotit vládní nebo též koaliční potenciál 

takové strany. „To, co má skutečnou váhu při uchování rovnováhy vícestranického 

systému, je rozsah, v němž může být konkrétní strana vhodným a potřebným koaličním 

partnerem pro jednu nebo více vládních většin. Strana může být sice malá, ale může mít 

velmi silný koaličně vyjednávací potenciál. Naopak se můžeme setkat se silnou stranou, 

která může tento koaličně vyjednávací potenciál zcela postrádat.“28 
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 NOVÁ, P: c. d., s. 297. 
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 Podle Smithe může strana disponovat obojím. 
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 SARTORI, Giovanni: Strany a stranické systémy: Schéma pro analýzu. Vyd. 1. Brno: Centrum pro 

studium demokracie a kultury 2005, s. 126. 
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2.3.2. Typy malých stran 

Typologie malých politických stran dokresluje výše uvedené teoretické koncepty. 

V rámci kontinuity textu proto uvádím typologii dvou již zmíněných autorů, a sice 

Maurice Duvergera a Gordona Smithe. Oba autoři se zaměřují na vlastnosti těchto 

stran a na jejich umístění v rámci pravolevé osy poltického spektra, případně mimo ni. 

     Duverger přichází s dělením malých politických strana na malé strany stálých menšin 

a malé strany osobností.  

     Malé strany stálých menšin, jak už název napovídá, zastupují určitý menšinový 

segment ve společnosti, např. etnický, kulturní, národnostní, náboženský či politický. 

Tento segment se navíc nachází mimo klasické konfliktní linie, mimo tradiční ideologie. 

Není tedy nezvyklé, že se pro svoji odlišnost, ale i izolovanost a někdy také demagogii 

nachází většinou v opozici. Tyto strany disponují organizační strukturou celostátní nebo 

alespoň regionální.  

     Pokud hovoříme, o malých stranách osobností, pak máme na mysli strany zpravidla 

s malou členskou základnou, vyrůstající z nějaké elitní skupiny. Výrazná bývá často 

postava leadera této strany. V podstatě se jedná o parlamentní kluby, skupiny nebo 

frakce bez skutečné stranické organizační struktury a sociálního zázemí. „Sdružují 

poslance, kteří špatně snášejí disciplínu velkých stran nebo kteří se domnívají, že velké 

strany nejsou schopny uspokojit jejich ambice.“29 Tyto strany mohu pro velké hráče 

představovat spojence na politické scéně. „Z jiného hlediska lze rozlišovat mezi malými 

stranami nezávislými, jež se přímo neorientují k jedné nebo druhé velké straně, 

a satelity, které se točí okolo velké hvězdy.“30 Do značné míry se tento typ strany blíží 

Smithově pantové straně. Z jiného úhlu pohledu lze tyto strany označit za strany kádrů. 

     Gordon Smith klasifikuje malé politické strany do tří kategorií, přičemž zhodnocuje 

jejich zařazení na tradiční ose pravice-levice. Jako první typ uvádí stranu marginální. 

Tato strana se nachází na okraji pravolevého spektra. Ačkoliv se může jednat o velkou 
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 NOVÁK, Miroslav: Relevance malých stran v demokracii: Od obecného rámce k české smlouvě o 

„stabilním prostředí“. Dostupné z WWW: http://miroslavnovak.cz/Politologicka_revue_1999-
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politikou stranu, její koaliční potenciál je značně omezený. Pro ostatní politické strany 

může strana marginální představovat riziko, že se vzdálí od „středových hráčů“. 

     Druhým typem je strana pantová nacházející se poblíž středu pravolevé osy, 

většinou mezi dvěma velkými stranami. Tato pozice přináší straně značný koaliční 

potenciál. Vzhledem k tomu, že může být přijatelná pro obě velké strany, stává 

se rozhodujícím elementem pro existenci vlády. Přikloní-li se na příklad k opoziční 

straně, stávající vláda zanikne. Problematické její působení nastane tehdy, je-li 

pantových stran v systému více.  

     Třetím typem podle Smithe je strana odtržená (oddělená). Jedná se o subjekt stojící 

mimo osu pravice-levice, který setrvává mimo soutěž. Taková strana oslovuje 

specifickou skupinu voličů. Velmi často je její programatika založená na jednom 

aktuálním tématu, z čehož vyplývá též její krátkodobé působení. Neznamená to ale 

nutně, že by musela být diskvalifikována z koaliční spolupráce. 
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3. VYMEZENÍ PRÁCE 

Na základě výše uvedených konceptů, je třeba nastavit mantinely pro zkoumání malých 

politických stran v českém stranickém systému od roku 1998, což je záměrem této 

práce.  

     Chceme-li Mairův přístup aplikovat na prostředí České republiky, je hodné zvolit 

spodní hranici volební podpory 5 %, což je zákonem stanovená hranice pro vstup 

do PS PČR, a tedy je to hranice logická. „Dolní hranice zisku 1 % pro klasifikaci malé 

strany působí poněkud uměle v českém prostředí, protože nepředstavuje žádnou 

hranici, ani parlamentní reprezentace, ani hranici, která by pro stranu znamenala státní 

subvence.“31 Horní hranice zisku 15 % hlasů též neodpovídá zcela českým reáliím, 

domnívám se proto, že vhodnějším mezníkem je hranice 10 %. Problematické 

je Mairovo třetí kritérium, a to trojí účast ve volbách. Práce se soustřeďuje pouze 

na čtvery volby do PS PČR v rozmezí let 1998 – 2010, čímž se prostor politickým 

stranám značně zužuje, a toto kritérium je tak těžko naplnitelné. Je třeba ale 

podotknout, že moderní historie České republiky trvá teprve 20 let a sněmovní volby 

se konaly teprve pětkrát, nehledě na formování se a ustalování stranického systému 

v 90. letech 20. století. Domnívám se proto, že je třeba brát s ohledem na specifičnost 

českého prostředí v potaz také Smithův a Sartoriho přístup. Smith zdůrazňuje vnímání 

konstelace daného systému, a proto je třeba zkoumat ty strany, které ve stranickém 

systému hrají relevantní úlohu. Sartori připomíná relevanci pouze těch stran, které 

mají koaliční nebo vyděračský potenciál.  

     Shrneme-li výše uvedená východiska, je možné určit ty politické strany, na které 

se předkládaná práce bude soustředit. Sartoriho teze o koaličně vládním potenciálu 

mi pomáhá v nastavení dalšího mantinelu, a sice zabývat se budu i těmi politickými 

stranami, které v průběhu zkoumaného období zažily účast na vládě, ačkoliv nenaplnily 

kritérium o tom, že ve sledovaném období se volební podpora nesmí z výše 

stanovených hodnot 5 – 10 % vychýlit více než třikrát. Dle Sartoriho je totiž třeba 

malou stranu počítat „…bez ohledu na její velikost, pokud se nachází v postavení, kdy 
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je schopna po nějakou dobu a v nějakém časovém úseku určovat alespoň jednu 

z možných vládních většin.“32  

     Výčet zkoumaných stran působících v českém stranickém systému se tedy zúží 

na následující subjekty: Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 

(KDU-ČSL), Unie Svobody (US), později Unie Svobody – Demokratická unie (US-DEU), 

Strana zelených (SZ) a Věci veřejné (VV). Jedná se o subjekty, které v období mezi léty 

1998 a 2010 vstoupily do PS PČR a všechny se po určitou dobu účastnily vládní koalice. 

Tyto strany se navíc pohybovaly v rozmezí 5 – 10 % voličské podpory, výjimkou 

je pouze strana VV, která tuto hranici o necelé jedno procento překročila, přesto 

se domnívám, že kritérium malosti splňuje. U VV je třeba zmínit ještě jednu výjimku, 

a to že tato strana je v parlamentním prostředí zcela nová, proto zatím do PS PČR 

kandidovala jenom jednou, naproti tomu ostatní sledované strany kandidovaly 

nejméně třikrát.  

     Předmětem mého zájmu se však nestane TOP 09. Ačkoliv tato strana může působit 

dojem dvoučlenného koaličního subjektu, díky čemuž by vzhledem k výsledku 16,70 % 

hlasů33 mohli její jednotliví členové na zkoumané objekty aspirovat, nejedná se však 

o koalici dvou klasických politických stran. TOP 09 ve volbách vystupuje jako jeden 

aktér, jakkoliv přispění a jisté personální dohody s hnutím Starostové a nezávislí 

(STAN)34 nepopírá.   

     Pro přehlednost volebních výsledků politických stran ve vytyčeném časovém 

horizontu je níže uvedena tabulka, která představuje volební výsledky jednotlivých 

stran v průběhu posledních čtyř voleb35. 

     Je třeba rovněž objasnit mnou stanovenou časovou linii v období od roku 1998 až po 

současnost. Pro tuto práci jsem zvolila výchozím bodem rok 1998 ze dvou důvodů. 
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Prvním je, že se v tomto roce konaly předčasné volby, které přinesly patovou situaci 

pro sestavování vlády. Nejsilnější aktéři ČSSD a ODS proto spolu uzavřely tzv. „smlouvu 

o vytvoření stabilního prostředí“ jinak zvanou „opoziční smlouva“, díky níž chtěly 

omezit vliv malých politických stran, jež spatřovaly jako nepřátele, a usnadnit si tak 

cestu k vládnutí. Druhým důvodem je již existující stabilní stranický systém, o němž 

v první polovině 90. let nemohla být již z podstaty porevoluční doby řeč. S každými 

proběhnuvšími volbami systém stran více krystalizoval a konsolidoval se. Předčasné 

volby 1998 navíc přinesly snížení míry fragmentace stranického systému a omezily 

počet antisystémových stran v PS PČR ze dvou na jednu.36  

     Obecně lze český stranický systém charakterizovat jako umírněný pluralismus. 

Ve sledovaném období zde figurují dva hlavní poltické subjekty: ODS v pravé části 

a ČSSD v levé části politického spektra. Na okraji levice se nachází nezreformovaná 

KSČM bez koaličního potenciálu. V prostředí středu se pak pohybují vždy dva menší 

subjekty, které zpravidla vstupují do vládní koalice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36

 Pětiprocentní práh volitelnosti ve volbách 1998 nepřekonali Republikáni Miroslava Sládka (SPR-RSČ), 

když z předchozích 8,01 % spadli na 3,90 %. 
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Tabulka 3.1.: Přehled výsledků voleb v letech 1998 - 2010 

Rok konání voleb do PS PČR Politická strana Počet hlasů v % 

1998 ČSSD 32,31 

  ODS 27,74 

  KSČM 11,03 

  KDU-ČSL 9,00 

  US 8,60 

2002 ČSSD 30,20 

  ODS 24,47 

  KSČM 18,51 

  KDU-ČSL, US-DEU 14,27 

2006 ODS 35,38 

  ČSSD 32,32 

  KSČM 12,81 

  KDU-ČSL 7,22 

  SZ 6,29 

2010 ČSSD 22,08 

  ODS 20,22 

  TOP 09 16,7 

  KSČM 11,27 

  VV 10,88 
 
Zdroj: http://www.volby.cz 23. 3. 2013 
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4. PROFILY ZKOUMANÝCH POLITICKÝCH STRAN 

 

Tato kapitola je věnována těm malým politickým stranám, které v období od roku 1998 

do současnosti úspěšně vstoupily do PS PČR. Pozornost je především soustředěna 

na okolnosti jejich vzniku, etablování v českém stranickém systému a jejich proměnu 

v čase. Jednotlivé části se rovněž zaměřují na účast těchto stran ve volbách, případně 

na jejich účast ve vládě. Jednotlivé strany jsou řazeny chronologicky tak, jak 

ve vytyčeném časovém horizontu překonávaly uzavírací klauzuli. 

 

4.1. Křesťanská a demokratická unie – Československá strana 

lidová (KDU - ČSL) 

4.1.1. Obnova strany 

Současná lidová strana, jak ji známe, je produktem polistopadového dění, kdy se strana 

snažila distancovat od minulosti, neboť v letech 1945 – 1989 byla součástí Národní 

fronty. Do popředí se postavili lidé z obrodného proudu ve snaze očistit stranu 

od totalitní historie a vdechnout jí punc moderní politické strany.37 

      Koncem roku 1989 se stal novým předsedou strany Josef Bartončík, jenž jasně 

deklaroval nutnost návratu strany ke křesťansko-sociálním kořenům. „K nejdůležitějším 

událostem 5. sjezdu Československé strany lidové, konaného v dubnu 1990 v Praze, 

patřilo oznámení předsedy Bartončíka o uzavření dohody o vytvoření Křesťanské 

a demokratické unie – společné kandidátky politických subjektů převážně křesťanské 

orientace.“38 Sjezd schválil nový program a stanovy strany a také rehabilitoval 

perzekvované a vyloučené členy strany v bývalém režimu. 

 

 

                                                           
37

 PŠEJA, Pavel: Stranický systém České republiky: politické strany a jejich vývoj 1989 – 1998. Vyd. 1. 

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. s. 112. 
38

 MALÍŘ, Jiří; MAREK, Pavel a kol.: Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v Českých zemích 

a Československu 1861 – 2004. 2. díl: 1938 – 2004. Brno: Nakladatelství Doplněk, 2005. s. 1433. 
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4.1.2. 90. léta 20. století 

První vykročení ze stínu minulého režimu se straně nezdařilo. Těsně před samotným 

volebním kláním totiž vyšlo najevo, že předseda strany Bartončík nemá čisté lustrační 

osvědčení.39 Tento fakt se nepříznivě odrazil ve volebním výsledku koalice, kdy 

se umístila na čtvrtém místě se ziskem 8,42 % hlasů, což představovalo 19 mandátů40. 

I když strana očekávala lepší volební výsledek, podílela se na české vládě.  

     Mimořádný sjezd v září 1990 ve Žďáře nad Sázavou se soustředil na zvolení nového 

vedení strany. Reformní proud požadoval vyvození důsledků z předvolební aféry Josefa 

Bartončíka. Novým předsedou strany byl zvolen Josef Lux, Bartončík obsadil pozici 

místopředsedy. Sjezd personální otázku ani směřování strany definitivně nevyřešil, 

spíše předznamenal její budoucí transformaci. 

     „Listopadové komunální volby v roce 1990 pak ukázaly, že má ČSL stále poměrně 

silnou pozici, zejména v regionu jižní a střední Moravy a ve východních Čechách. Post 

primátora nebo starosty obsadili v 539 obcích.“41 

     Zaregistrování značky KDU v červenci 1991 znamenalo narušení vztahů 

s Křesťanskodemokratickou stranou (KDS) Václava Bendy, která opustila koaliční klub 

a přidala se k Liberálně demokratické straně.42 Na jaře 1992 se na probíhajícím sjezdu 

opět řešila kauza Josefa Bartončíka a příprava pro nadcházející volby. „Významným 

rozhodnutím sjezdu bylo schválení návrhu Křesťanské a demokratické unie, jímž 

se Křesťanská a demokratická unie sloučila s Československou stranou 

lidovou…a strana se přejmenovala na Křesťanskou a demokratickou 

unii - Československou stranu lidovou.“43 Změnu názvu Bartončíkovo křídlo delegátů 

odmítlo a založili Křesťansko-sociální unii. 

                                                           
39

 Josef Bartončík byl veden ve svazcích Státní bezpečnosti jakožto agent Hájek. Informace zveřejnil Jan 

Ruml. 
40

 Volby do České národní rady konané ve dnech 8. - 9. 6. 1990. Celkové výsledky hlasování. Dostupné z 

WWW: http://www.volby.cz/pls/cnr1990/u4 22. 4. 2013. 
41

 NEČAS, Tomáš: Analýza vývoje KDU-ČSL  na české politické scéně. Brno: Masarykova univerzita. 

Právnická fakulta. Katedra ústavního práva a politologie, 2011. s. 25. Vedoucí diplomové práce JUDr. Jiří 

Kroupa CSc. Dostupné z WWW: http://is.muni.cz/th/231648/pravf_b/?lang=en 8. 5. 2013. 
42

 Označení KDU bylo původně používáno pro společnou koalici ČSL a KDS. KDS se proto cítila 

obejita. 
43

 MALÍŘ, J.; MAREK, P. a kol: c. d., s. 1436. 
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     Ve volbách do České národní rady  KDU-ČSL získala 6,28 % hlasů44 a vstoupila 

do středopravicové vlády45. Autoři Vodička a Cabada se domnívají, že v tento moment 

KDU-ČSL pocítila, že by i do budoucna mohla hrát roli onoho pomyslného jazýčku 

na vahách v utváření koalic, což se jí vyplácelo, neboť se účastnila všech vlád až do roku 

1998. V roce 1995 navíc posílila o členy KDS, kteří odmítli stát se součástí ODS. 

     „Velké triumfy pak zaznamenávala ve všech senátních volbách, kdy díky své 

centristické pozici získávala velké množství mandátů.“46 Sečteno podtrženo se KDU-ČSL 

stala etablovanou stranou českého stranického systému a disponovala početnou 

členskou základnou a stabilní voličskou podporou. 

     V roce 1998 v souvislosti s uzavřením tzv. opoziční smlouvy mezi ODS a ČSSD lidová 

strana poprvé stanula v opozici. Zásadní vliv na dění ve straně mělo také rozhodnutí 

Josefa Luxe odstoupit z pozice předsedy strany ze zdravotních důvodů. Volba předsedy 

nového pak odkryla třecí plochy mezi dvěma proudy ve straně. První z nich, 

tradicionalistický, v čele s Janem Kasalem, dosavadním prvním místopředsedou, 

se na stranické půdě střetával s modernistickým proudem reprezentovaným Cyrilem 

Svobodou. V roce 1999 se lidová strana přiklonila k tradicionalismu a zvolila za svého 

předsedu Jana Kasala. Cyril Svoboda ovšem na svoji příležitost nečekal dlouho. Již 

v květnu 2001 předsedu Kasala na jeho pozici vystřídal. 

 

4.1.3. Čtyřkoalice 

Existence opoziční smlouvy přiměla menší strany se semknout. Vznikla společná 

koalice pravostředových stran KDU-ČSL, US, DEU a ODA, a to konkrétně pro 

nadcházející komunální a senátní volby.47 Michal Kubát dokonce Čtyřkoalici označil 

za fenomén voleb roku 2000, kdy se konaly právě volby do Senátu, a Čtyřkoalice získala 

17 mandátů z 27, což byl nevídaný úspěch. Taktéž výsledek krajských voleb koalici 

                                                           
44

 Volby do České národní rady konané ve dnech 5. - 6. 6. 1992. Celkové výsledky hlasování. Dostupné z 

WWW: http://www.volby.cz/pls/cnr1992/u4  22. 4. 2013. 
45

 Vládu tvořily strany ODS, KDS, KDU-ČSL a ODA, v jejím čele stál premiér Václav Klaus. 
46

 VODIČKA, Karel; CABADA, Ladislav: Politický systém České republiky: historie a současnost. Vyd. 

3. Praha: Portál, 2003. s. 289. 
47

 Smlouvu 1. září 1998 podepsali Josef Lux (KDU-ČSL), Jan Ruml (US), Danil Kroupa (ODA) a Ratibor 

Majzlík (DEU). 
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přinesl velmi slušné umístění.48 Cyril Svoboda dokonce považoval Čtyřkoalici, pojímající 

proudy jak křesťanskodemokratické, tak liberální, za alternativu vůči ODS a ČSSD. 

Následující rok se koalice zredukovala na tři členy, neboť US a DEU se sloučily do jedné 

strany.  

     Kubát se ovšem s úspěšností Čtyřkoalice plně neztotožňuje. Polemizuje též s počtem 

stran, které Čtyřkoalici tvoří. „US a ODA nelze na základě tohoto kritéria přesně zařadit, 

jsou to ideově nevyhraněné strany, které se spíše vymezují na základě 

momentální   označovat toto spojení příležitostná aliance. 

     Dalo se by se očekávat, že Čtyřkoalice bude chtít zopakovat své úspěchy také 

v parlamentních volbách v roce 2002, což stvrdila v říjnu 2001 Čtyřkoaliční dohodou 

o volební a povolební spolupráci. Voliči do tohoto projektu vkládali jisté naděje. 

„Chybou některých politiků Čtyřkoalice ovšem bylo, že posilovali ve veřejnosti dojem, 

že právě oni mohou nabídnout něco, co by se dalo označit jako "politika zbavená 

politiky", v níž by nešlo také (nikoliv výhradně) o konflikt, střet, účelové jednání 

a veřejný i zákulisní boj o moc.“49  

     Již počátkem roku 2002 se ale členové Čtyřkoalice rozkmotřili. ODA vinila lidovou 

stranu, že ji chce z koalice odstranit, koaliční partneři zase pochybovali o čistých 

úmyslech ODA a podezírali je, že se snaží zajistit si výhodnější povolební pozice. 

Výhrady vůči ODA se též dotýkaly splácení jejího dluhu, pročež byli kandidáti ODA 

ze společné kandidátní listiny staženi. „Ústřední sněm ODA konstatoval, 

že rozhodnutím celostátní konference KDU-ČSL o sestavení kandidátek s Unií svobody-

DEU byla porušena dohoda o předvolební a povolební spolupráci stran Čtyřkoalice 

z loňského října.“50 ODA chápala kroky koaličních partnerů jako vypovězení smluv 

a dne 1. února 2002 se Čtyřkoalice definitivně rozpadla. Karel Kühnl51 jakožto lídr 

Čtyřkoalice rezignoval na svůj post.  

                                                           
48

 Strana získala pět hejtmanských křesel. 
49

 FIALA, Petr: Komentář: Čtyřkoalice mezi integrací a rozpadem. Dostupné z WWW: 

http://www.revuepolitika.cz/clanky/1064/komentar-ctyrkoalice-mezi-integraci-a-rozpadem 9. 5. 2013. 
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 DOLANSKÝ, Lukáš; ŠTVERKA, David: ODA jde do voleb sama, rozhodl sněm. Dostupné z WWW: 

http://zpravy.idnes.cz/oda-jde-do-voleb-sama-potvrdil-snem-d5w-
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 Předchůdcem Karla Kühnla by Cyril Svoboda, který rezignoval v březnu 2001, když nebyly vyslyšeny 
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     Na jaře 2002 do parlamentních na základě předchozího dění tedy vstupovaly 

společně pouze dvě strany: KDU-ČSL a US-DEU, a to pod názvem Koalice. „Lidovečtí 

kandidáti ve volbách do PS PČR v červnu 2002 získali v rámci tohoto volebního uskupení 

díky preferenčním hlasům více mandátů52 než jejich partneři z US-DEU. Zisk Koalice byl 

nicméně poměrně nízký53.“54 Konečný výsledek čítal 14,27 % hlasů a 31 mandátů55. 

„Zkušení lidovečtí politici už nějakou dobu věděli, že projekt Koalice je odsouzený 

k nezdaru, stejně jako to, že krátce před volbami není výhodné Koalici úplně rozbít. 

Proto se zbavili ODA, která by jim jako součást koalice mohla zabránit v zisku 

parlamentního zastoupení (pro tříčlennou koalici je vstupní hranice 15 %), a domluvili 

zásadu, že kandidátky budou vytvářeny tak, aby po volbách mohly vzniknout 

samostatné poslanecké kluby.“56 Pro dokreslení situace uvádím, že v těchto volbách 

ODA získala 0,50 % hlasů57. 

 

4.1.4. Období 2002 – 2006 

Po parlamentních volbách 2002 KDU-ČSL, US-DEU a ČSSD se dohodli na společné vládní 

spolupráci. KDU-ČSL získala celkem tři ministerské úřady58. Pokud se týká volební 

aliance Koalice jako takové, „…další vývoj tohoto projektu nás vede k tomu, počítat tyto 

strany jako dva politické subjekty – jednak se projekt nedlouho po sněmovních volbách 

2002 rozpadl, jednak ihned po těchto volbách ustavily obě politické strany samostatné 

poslanecké kluby a jejich další vývoj byl do značné míry odlišný.“59  
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 KDU-ČSL z 31 celkových mandátů získala díky preferenčním hlasům mandátů 21. Podrobněji je 

situace ohledně udílení preferenčních hlasů vysvětlena v poslední kapitole práce. 
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 Pokud bychom sečetli jednotlivé výsledky stran KDU-ČSL, US a DEU ve volbách v roce 1998, došli 
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2013. 
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     Významnou změnou v životě lidové strany byla výměna na pozici stranického lídra. 

Na sjezdu v Ostravě v březnu 2003 se novým předsedou strany stal Miroslav Kalousek. 

Výměna předsedů však neznamenala změny ve vládní spolupráci, ve volební alianci 

s US-DEU však ano. „Pragmatický Kalousek dovedl stranu zpět do politického středu, 

tedy do pozice, jež měla straně umožnit spolupráci jak s ODS, tak s ČSSD.“60 KDU-ČSL 

tak pod Kalouskovým vedením chtěla maximalizovat svůj koaliční potenciál 

do budoucna. 

 

4.1.5. Období 2006 – 2010 

Sněmovní volby v roce 2006 nepřinesly jednoznačné rozložení sil, když strany pravice 

i levice získaly po 100 mandátech. KDU-ČSL zaznamenala dosud nejhorší výsledek 

v novodobé historii strany, když získala 7,22 % hlasů a 13 mandátů61. „Po volbách 

do Poslanecké sněmovny v roce 2006 Kalousek nejdříve vyjednával s vedením ODS 

o vytvoření společné koalice se Stranou zelených, následně však potvrdil tajná jednání 

s předsedou ČSSD Jiřím Paroubkem o menšinové koalici ČSSD a KDU-ČSL s tichou 

podporou KSČM. Názorový veletoč, ospravedlňovaný snahou zabránit změně volebního 

zákona v neprospěch malých stran, členská základna neakceptovala a vnitrostranickou 

revoltou si vynutila odstoupení Miroslava Kalouska a vedení strany.“62 Po období 

složitého vyjednávání o sestavení nové vlády dění nakonec vyústilo v dohodu o vládní 

spolupráci ODS, KDU-ČSL a SZ za podpory přeběhlíků z ČSSD.  

     Na Miroslavu Kalouskovi zůstal stín předchozích událostí a jeho spolustraníci 

si vyžádali jeho odchod z pozice lídra. Novým předsedou byl zvolen Jiří Čunek, který 

se proslavil kontroverzním řešením romské otázky ve Vsetíně. KDU-ČSL ale do nové 

tváře vkládala značné naděje. Bohužel však nebyly naplněny, tedy ne v tom pozitivním 

slova smyslu. Nové vedení nešlo ruku v ruce s jasným směřováním strany či vnitřní 

jednotou, pro voliče se tak stala KDU-ČSL nečitelnou. Strana se navíc začala potýkat 

se stárnutím členské základny. Zároveň se jí ale nedařilo oslovovat voliče nové. Navíc 
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Jiřího Čunka provázely různé kauzy, které mu na důvěryhodnosti nepřidávaly a straně 

ubíraly cenné body.  

     Na vsetínském sjezdu v roce 2009 pak Čunek post předsedy neobhájil. Do čela KDU-

ČSL se postavil staronový předseda Cyril Svoboda, který prohlásil, že KDU-ČSL není ani 

pravicová ani levicová strana, ale jejím cílem je realizovat křesťansko-demokratický 

program. Odmítl také, že by se KDU-ČSL měla stát „béčkovou“ stranou ODS nebo ČSSD. 

Zásadním momentem sjezdu byl bezpochyby odchod Miroslava Kalouska a mnoha 

dalších členů ze strany.63 Rozdělení strany a do jisté míry také finanční vyčerpání 

v průběhu připravované kampaně na předčasné sněmovní volby v roce 2009, které 

se nakonec nekonaly, přispěly k propadu KDU-ČSL. Poprvé v novodobé historii nebyli 

křesťanští demokraté zvoleni do PS PČR, když v řádným sněmovních volbách v roce 

2010 obdrželi pouze 4,39 % hlasů64. Cyril Svoboda poté, co byly zveřejněny výsledky 

voleb, rezignoval na funkci předsedy strany. 

 

4.1.6. Současnost 

Na podzim roku 2010 delegáti sjezdu ve Žďáře nad Sázavou zvolili s drtivou převahou 

hlasů do čela strany novou neokoukanou tvář, veterináře Pavla Bělobrádka.65 Cílem 

nového předsedy je přivést stranu opět do PS PČR, k čemuž jí má napomoci zlepšení 

komunikace s voliči. Strana si uvědomuje pokles počtu členů, proto hledá nové 

strategie, jak oslovit širší publikum voličů. 

     Své síly strana upřela na krajské a senátní volby v roce 2012 a jejich výsledek dal 

KDU-ČSL naději, že ve sněmovních volbách v roce 2014 by se mohla vrátit do PS PČR. 

Strana též pokračuje v jakési obrodě. „V souvislosti s odchodem významné části 

stranické elity do TOP 09 a následně s odchodem většiny členů Svobodova vedení 

strany po prohraných volbách roku 2010 čelila KDU-ČSL výzvě k provedení generační 
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 Miroslav Kalousek v KDU-ČSL působil 25 let. Rozhodl se s ohledem na nadcházející sněmovní volby 

založit stranu novou, a to TOP 09, kam ho někteří bývalí spolustraníci následovali. 
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 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 28. 5. – 29. 5. 2010. 

Celkové výsledky hlasování. Dostupné z WWW: http://www.volby.cz/pls/ps2010/ps2?xjazyk=CZ 24. 4. 

2013. 
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 Celkem o post usilovalo 5 kandidátů, mezi něž se zařadil např. Ludvík Hovorka (bývalý poslanec) nebo 

Michaela Šojdrová (místopředsedkyně strany). Bělobrádek zvítězil přesvědčivě již v prvním kole. 
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obměny a zformování nové stranické elity na centrální a v řadě (zejména českých) 

regionů též na krajské či místní úrovni. Nové Bělobrádkovo vedení strany, jehož věkový 

průměr nedosahuje čtyřiceti let, představuje na poměry českých politických stran 

unikátní výraz rozsáhlé generační obměny v rámci stranické elity.“66 Strana se též musí 

vyrovnat s dluhy, které jsou dědictvím minulosti a revitalizovat organizační strukturu.  

      Současné době se úsilí strany zaměřuje na úspěšný výsledek ve sněmovních 

volbách, které se odehrají v roce 2014. Koncem roku 2012 otestovali svou voličskou 

podporu v krajských a senátních volbách, které jim přinesly slibné výsledky.67 KDU-ČSL 

na sebe též upozornila v průběhu prezidentské kampaně, kde ji reprezentovala její 

současná europoslankyně Zuzana Roithová, která úspěšně zdolala hranici 50 tisíc 

nasbíraných hlasů, avšak do druhého kola se neprobojovala.  

     V prosinci 2012 se konal sjezd strany v Jihlavě, který se mimo jiné zabýval změnou 

názvu strany, který ale pro jeho zavedenou formu zůstal nezměněn. „Lidovci chtějí být 

také nekonfesní stranou, která není mluvčím žádné církve. Podle předsedy Bělobrádka 

už křesťanští voliči nejsou žádným jednotným segmentem.“68 Strana by se rovněž ráda 

více otevřela voličům, kteří nejsou věřící. Z kroků KDU-ČSL poslední doby je patrná 

jasná snaha oslovit nové voliče. Jejich úsilí však bude kvalifikovaně ohodnoceno 

až v nadcházejících sněmovních volbách. 
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 HANÁČEK, Vladimír: Krajské volby 2012 a pravý střed. Znovuzrození KDU-ČSL coby relevantního 

systémového aktéra. Dostupné z WWW: http://www.revuepolitika.cz/clanky/1776/ 9. 5. 2013. 
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 V krajských volbách strana v pěti krajích kandidovala samostatně v 8 krajích v koalicích. Strana 

obdržela 5,82 % hlasů a 42 mandátů. V senátních volbách vyhráli dva lidovečtí senátoři – Jiří Čunek a 

Zdeněk Brož. 
68

 KDU-ČSL na sjezdu v Jihlavě změní název strany a bude řešit, jak se dostat do sněmovny. Dostupné 

z WWW: http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/kducsl-na-sjezdu-v-jihlave-zmeni-nazev-strany-

a-bude-resit-jak-se-dostat-do-snemovny--1144390 14. 5. 2013. 
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4.2. Unie svobody (US) 

4.2.1. Vznik strany 

Pozoruhodným jevem na české politické scéně je dozajista US, která vznikla 

za bouřlivých okolností a za značné pozornosti médií, poté zazářila jako kometa, když 

obsazovala vládní posty, a posléze rychle její sláva pohasla spolu s aférami 

a personálními neshodami a nakonec zmizela v propadlišti dějin, když ukončila svoji 

činnost. 

     Unie svobody byla zaregistrována u Ministerstva vnitra v lednu 1998. Jejímu 

oficiálnímu vzniku však předcházely vzrušené události z podzimu předchozího roku, kdy 

nejasné okolnosti financování ODS vybudily některé členy této strany, aby vyzvali 

vedení strany v čele s tehdejším předsedou Václavem Klausem k odstoupení. Tento akt 

bývá nazýván jako tzv. sarajevský atentát, neboť Klaus se v té době nacházel 

v Sarajevu. Nejviditelnějšími tvářemi dění byli Jan Ruml a Ivan Pilip. Společně s příznivci 

očištění ODS založili nejprve vnitrostranickou platformu tzv. Názorová platforma 

ODS69. Nejenom že veřejný apel vzbouřenců na očištění strany nebyl vedením vyslyšen, 

nakonec ze strany odešli sami.  

     Nejprve se Názorová platforma přetransformovala v poslanecký klub, což vyústilo 

v založení nové politické strany US. „Počet členů klubu však neodrážel skutečnou 

voličskou podporu. H. Marvanová uvedla, že platformisté si byli vědomi, že jejich 

poslanecké mandáty byly získány „uměle“. Měla-li vzniknout silná pravicová strana, 

bylo třeba, aby se co nejdříve konaly volby a strana získala ve Sněmovně legitimní 

moc.“70 Nezanedbatelným faktem jsou též tři ministerská křesla, která strana získala 

v nově ustavené poloúřednické vládě Josefa Tošovského.71 Ke straně se postupně 

přidávali osobnosti veřejného života nebo též bývalí členové ODA.72 
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 Co je nového v České republice. Dostupné z WWW: http://www.britskelisty.cz/9801/19980119e.html 

13. 5. 2013. 
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 KOUTNÍK, Ondřej: Vznik a vývoj politické strany Unie Svobody v letech 1998 – 2004. Olomouc: 
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20. Vedoucí bakalářské práce Doc. Mgr. Pavel Šaradín, PhD. Dostupné z WWW: 
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 Tošovského vláda vznikla v lednu 1998 poté, co v listopadu 1997 vláda Václava Klause podala demisi.  
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 Do US vstoupil např. sociolog Petr Matějů, novinář Vladimír Mlynář nebo Karel Kühnl, bývalý člen 
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4.2.2. Období 1998 – 2002 

Volby do PS PČR představovaly pro US jakýsi lakmusový papírek, kdy mělo být ověřeno, 

jak strana před voliči obstála a jaké jsou její šance do budoucna. Očekávání však nebyla 

naplněna. US dosáhla 8,60 % hlasů a 19 mandátů73. US se nepodařilo zaujmout širší 

skupinu voličů, de facto „zabodovala“ pouze u voličů z města a převážně v Čechách. 

Nevalný výsledek byl přičítán slabé členské základně, ačkoliv se strana prezentovala, 

že do politiky přivede nové tváře. Malá členská základna může být překážkou k tomu, 

aby se se strana dlouhodobě etablovala ve stranické soutěži. US si uvědomovala tuto 

slabost, a proto se začala poohlížet po koaličním partnerovi. 

     Již 1. září 1998 KDU-ČSL, US, ODA a DEU podepsaly smlouvu o spolupráci v rámci 

společného projektu Čtyřkoalice. „Dne 28. září 1999 podepsali předsedové 

čtyřkoaličních stran Svatováclavskou dohodu, ve které se dohodli na společném 

postupu před parlamentními volbami i po nich na vzniku čtyřkoaliční rady (tvořené 

předsedy a místopředsedy každé strany), která měla řešit zásadní otázky společného 

postupu.“74 K prvnímu výročí Svatováclavské dohody se partnerské strany smluvily 

na podepsání dokumentu Společně pro změnu, jenž podtrhoval samostatnost 

jednotlivých subjektů a na jehož základě měly vzniknout společné kandidátní listiny pro 

nadcházející volby do PS PČR a do Senátu. 

     V roce 2000 strana čelila ještě jedné významné změně, a to když rezignaci na post 

předsedy stany oznámil Jan Ruml, který stranu vedl od jejího počátku. Jeho nástupcem 

se stal Karel Kühnl, zkušený politik a diplomat a také bývalý člen ODA. Již následujícího 

roku, tedy v roce 2001, Karel Kühnl na funkci předsedy rezignoval a do čela strany byla 

zvolena právnička a disidentka Hana Marvanová, dříve členka OF a ODS. 

     Zcela zásadním momentem závěru roku 2001 bylo plánované sloučení US s DEU, 

které bylo zpečetěno 1. ledna 2002. Tento akt je výhodný též pro Čtyřkoalici, neboť 

díky snížení počtu stran ze čtyř na tři se rovněž sníží uzavírací klauzule z 20 % na 15 %, 

což bylo interpretováno jako významný krok pro úspěch Čtyřkoalice v nadcházejících 

sněmovních volbách. DEU měla jako strana zaniknout a stát se platformou v rámci 
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 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 19. - 20. 6. 1998. 
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US s vlastním financováním, organizační strukturou i vedením. Stávající předseda DEU 

Ratibor Majzlík současně obsadil post místopředsedy US – DEU. Formálně byl 

integrační proces ukončen až v roce 2003 a nutno dodat, že ho provázel také odchod 

řady členů.75 

     Počátkem roku 2002 se Čtyřkoalice zmítala na pokraji zhroucení, když KDU-ČSL 

vyzývala ODA k řešení jejího mnohamilionového dluhu a ke sloučení s US-DEU, načež 

ODA Čtyřkoalici opustila, a tedy Čtyřkoalice jako taková zanikla.  

 

4.2.3. Volby 2002 a vládní účast 

Pro volby do PS PČR US-DEU a KDU-ČSL navázaly na spolupráci v rámci Čtyřkoalice 

a kandidovaly v rámci společného projektu tzv. Koalice. Očekávání úspěchu však 

nebylo zcela naplněno, obzvláště pro US-DEU měly volby trpkou příchuť, neboť díky 

preferenčním hlasů jejich kandidáty „přeskočili“ kandidáti KDU-ČSL (patrně důkaz lepší 

disciplinovanosti lidoveckých sympatizantů resp. voličů), a US-DEU tudíž získala jen 

8 poslaneckých mandátů, což nestačilo ani na vytvoření poslaneckého klubu. Hana 

Marvanová navíc rezignovala na post předsedkyně strany, neboť nesouhlasila 

s ústupky US-DEU, které činila vůči ČSSD v rámci sestavování společné vlády. Řízení 

strany proto dočasně převzal Ivan Pilip. Politika US-DEU  a její ústupky vůči ČSSD 

vyvrcholily ve vznik tzv. Pravicové platformy uvnitř strany. 

     Republikové shromáždění v lednu 2003 potvrdilo dosavadní politický kurz strany 

a zvolilo nového předsedu strany, jímž se stal Petr Mareš (historik a vysokoškolský 

pedagog, od r. 1998 místopředseda US). „Pod jeho vedením však strana nedokázala 

zastavit pokles volebních preferencí, což vedlo k nespokojenosti členské základny.“76 

     Pokud se týká nově vzniklé vlády, US-DEU v ní obsadila tři ministerské posty77 a stala 

se nejslabším koaličním partnerem vedle KDU-ČSL a ČSSD. „Díky poměru hlasů 

ve sněmovně měla určitý potenciál k prosazování vlastních názorů vůči ČSSD, avšak ten 
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byl relativizován možností ad hoc koalic sociálních demokratů s komunisty, anebo 

občanskými demokraty.“78 Utváření ad hoc koalic s ODS při hlasování ve sněmovně 

bylo pro obě strany též problematické, neboť zde stále působily vzájemné antipatie. 

Naopak sympatie si US-DEU získala v kruzích intelektuálských a občanských iniciativ 

a v neposlední řadě také u prezidenta Václava Havla. 

     V roce 2004 se uskutečnila další obměna předsedů strany, když se do jejího čela 

postavil mladý politik a právník Pavel Němec, který nejprve řídil Ministerstvo pro 

místní rozvoj ve Špidlově vládě, v Grossově vládě a posléze i Paroubkově vládě se stal 

ministrem spravedlnosti. Ačkoliv se Němec snažil zvrátit voličské preference strany 

a zatraktivnit ji pro mladé voliče79, obrazně bychom mohli říci, že vaz mu srazila 

tzv. kauza katarského prince80. Voliči pak jednoznačně se stranou zúčtovali ve volbách 

do PS PČR v roce 2006, když jí udělili pouze 0,30 % hlasů81. 

     Pokud bychom chtěli zhodnotit působení US-DEU v koaliční vládě, došli bychom 

k závěru, že se jednalo o působení značně problematické. Již tak slabá zhruba dva a půl 

tisícová členská základna se musela potýkat s dalším odlivem členů, kterým 

nekonvenovala politika ústupků vůči ČSSD. Také voliči nabyli dojmu, že se strana 

vládním angažmá zdiskreditovala a nenaplnila ambice stát se hlavním aktérem 

ve středopravé části politického spektra. Rovněž sloučení US a DEU nebylo chápáno 

jako přínos. Strana se snažila původně být konkurentem ODS, ale její ústupky ČSSD 

přesahovali i kritizovanou opoziční smlouvu. 

 

4.2.4. Konec US-DEU 

Po debaklu ve sněmovních volbách v roce 2006 Pavel Němec podal demisi. Novým 

předsedou se stal Jan Hadrava a následujícího roku Jan Černý. Strana se však již 

nacházela v agónii a její oživení, pokud o ně vůbec někdo stál, se jevilo jako zcela 
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nereálné. Petr Just zhodnotil v existenci US-DEU jako negativní ten fakt, že strana od 

počátku neměla jasnou programovou profilaci: de facto se programově podobala ODS, 

pokud odmyslíme otázku vztahu k Evropské unii. 

     Bývalý předseda strany Ivan Pilip zhodnotil nedostatky strany především v tom 

směru, že strana nedokázala ustát syndrom rozvedeného manželství na rozdíl od ODS. 

Podle Pilipa se taktéž nezdařil projekt Čtyřkoalice s ohledem na to, že v současné době 

ani jeden z protagonistů není v parlamentu. „Třetí příčinu viděl v neschopnosti vysvětlit 

účast ve Špidlově vládě. Byla to špatně sehraná role pravicové strany, která tam 

vyvažovala přílišné posuny doleva.“82 

     Po zhodnocení všech okolností k 1. lednu 2011 strana US-DEU ukončila svoji činnost. 
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4.3. Strana zelených (SZ) 

4.3.1. Zelení v českém prostředí 

Počátky formování SZ v České republice sahají do doby, kdy se zde hroutil komunistický 

režim, tedy do konce 80. let 20. století. První projevy ekologického smýšlení se však již 

objevily v Chartě 77, jakožto součást širší lidskoprávní agendy. Vzniku první 

Československé strany zelených zabránila Státní bezpečnost poté, co se ekologické 

skupiny sešly v létě roku 1989 ve Vimperku. Dokonce se hovoří o tom, že se Státní 

bezpečnosti podařilo tyto skupiny infiltrovat a pro monitoring využívala pro tyto účely 

nasazené agenty. Pro režim však ekologové nepůsobili takovou hrozbu jako 

např. agenda lidskoprávní. „Komunisté ve snaze minimalizovat nebezpečí protestů 

ekologů volili někdy strategii tolerování existence sdružení ochránců přírody a pokoušeli 

se je (s různým úspěchem) kontrolovat, či dokonce inkorporovat do oficiálních 

struktur.“83 

     „Fakticky SZ vznikla 6. ledna 1990, když se v karlínské hospodě U Kazdů zástupci 

různých skupin zelených dohodli na vytvoření jednotné strany.“84 Následně na prvním 

sjezdu strany konaném 17. února téhož roku se stal prvním předsedou strany Jan 

Martin Ječmínek. Protože strana hned v počátcích své existence čelila nařčení, 

že je stranou kryptokomunistů a bývalých „estébáků“, přijala proto opatření týkajících 

se jejích členů „…kteří se před listopadem 1989 politicky angažovali, zastávat funkce 

po dobu jednoho volebního období. Strana také vyloučila jakoukoliv možnost vytváření 

koalic s KSČ.“85 
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 HLOUŠEK, Vít, KOPEČEK, Lubomír: Politické strany. Původ, ideologie a transformace politických 

stran v západní a střední Evropě. Grada Publishing, a.s., Praha 2010, s. 90. 
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 KOPEČEK, Lubomír: Strana zelených. Dostupné z: MALÍŘ, Jiří, MAREK, Pavel a kol.: Politické 

strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu v letech 1861 – 2004. Brno: 

Doplněk 2005. s. 1579. 
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 SPURNÁ, Markéta: Proměna mediálního obrazu v MF Dnes před volbami do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky v roce 2006. Brno, 2008. 96 s. Diplomová práce (Bc.) Masarykova 

univerzita, Fakulta sociálních studí, Katedra mediálních studií a žurnalistiky. Vedoucí diplomové 
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4.3.2. Etablování zelených na české politické scéně v průběhu 90. let 

V průběhu počátku 90. let 20. století se zelení jasně vymezili vůči starému režimu 

a přinesli nová témata. Naplněni optimismem a uchlácholeni zdánlivým zájmem 

voličů86 se setkali s tvrdou realitou voleb roku 1990 a jejich výsledkem 4,1 %87. 

     Pro následující volby v roce 1992 se v souvislosti s předchozí zkušeností spojili spolu 

se Zemědělskou stranou, Československou stranou socialistickou a Hnutím zemědělců 

a nezávislých osobností do tzv. Liberální sociální unie88. Díky volebnímu zisku 6,52 %89 

získala Liberální sociální unie celkem 16 mandátů, z čehož 3 mandáty90 připadly SZ. 

V průběhu následujících let se SZ potýkala s personálními rozpory uvnitř strany 

samotné, ale i heterogenností koaliční formace, jež vyústily v roce 1993 v rozpad 

Liberální sociální unie.  SZ navíc postihl masivní odliv členů. „Strana se poté ocitla 

na okraji politické scény, její preference i volební výsledky se pohybovaly kolen jednoho 

či dvou procent. Zelené provázely i vnitřní šarvátky a strana se v očích veřejnosti 

nedokázala zbavit nálepky ekologického radikalismu.“91 Již značně rozkolísané straně 

balancující na pokraji existence nepomohl ani stávající předseda Jaroslav Vlček92, když 

prosazoval svůj záměr sloučit se s ČSSD, což později s částí členské základny také 

učinil.93    

     V průběhu dalších let prožívali zelení krizi. Post předsedy strany obsadil na léta 1995 

až 1999 Emil Zeman94. V jeho režii však stranu žádné výraznější oživení nečekalo. 

Dokonce SZ ani nekandidovala ve volbách do PS PČR v roce 1996. Zcela zoufalý 
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 Volební preference SZ rostly až k 11 %. PEČÍNKA, Pavel: Beránek versus Štěpánek – ochočená 

revoluce. Dostupné z WWW: http://blisty.cz/art/21432.html 
87

 Volby do České národní rady konané ve dnech 8. - 9. 6. 1990. Celkové výsledky hlasování. Dostupné 

z WWW: http://www.volby.cz/pls/cnr1990/u4 22. 4. 2013. 
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 Místopředsedou Liberální sociální unie se stal stávající předseda SZ Aleš Mucha. Lídrem tohoto 

subjektu byl František Trnka. 
89

Volby do České národní rady konané ve dnech 5. - 6. 6. 1992. Celkové výsledky hlasování. Dostupné 

z WWW: http://www.volby.cz/pls/cnr1992/u4 22. 4. 2013. 
90

 Poslanci v České národní radě se stali Jaroslav Vlček, Miroslav Raška a Pavel Seifer. 
91

 Zrození zelených poznamenala StB. In: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kalendarium/74883-zrozeni-

zelenych-poznamenala-stb/?mobileRedirect=off 16. 5. 2013. 
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 Jaroslav Vlček se stal předsedou SZ v září roku 1992. 
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 V evropském prostředí je zcela běžné, že zelené strany inklinují k sociálnědemokratickým nebo 

socialistickým stranám. Není to však v případě český zelených, kteří od počátku tíhli spíše k pravicovým 

stranám. 
94

 Emil Zeman proslul machinacemi se stranickými penězi. Měl dokonce stranu připravit a peníze na 

volební kampaň ve výši 1,7 milionu korun. Od SZ se navíc odklonila ekologická hnutí, neboť pociťovala 

ze strany SZ nedostatečné akcentování ekologické politiky. 
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výsledek 1,12 %95 představoval účast SZ v následujících předčasných volbách v roce 

1998. Na komunální úrovni stranu sužoval odliv jejích členů96, a to především k ČSSD. 

Zvrátit situaci se nepodařilo ani nově nastoupivšímu předsedovi Jiřímu Čejkovi. „Ideově 

se SZ v roce 2001 stále vyčleňovala z pravolevého dělení a uváděla, že se snaží o politiku 

moudrou a odpovědnou, slučující jak hodnoty pravice, tak levice. Používala však také 

heslo „nejsme ani vpravo, ani vlevo, ale vpředu“.“97 

 

4.3.3. Vstup SZ do nového tisíciletí 

Zásadním zlomem pro SZ znamenaly volby do PS PČR v roce 2002. Ačkoliv zelení v čele 

s předsedou Jiřím Čejkou98 neproměnili svou kandidaturu v mandáty, zisk 2,36 %99 

hlasů však přinesl straně státní finanční příspěvek za odevzdané hlasy.100 Dalším 

povzbuzujícím momentem se stalo navázání politické spolupráce s Brandýským 

fórem101 (BF) v roce 2002. Programový koncept společně SZ v čele s Miroslavem 

Rokosem102 a BF, jejímiž hlavními tvářemi byli Jakub Patočka a Jan Beránek103, vystavěly 

na otázkách trvalé udržitelnosti života a důrazu na otevřenou občanskou společnost. 

Společně pak deklarovali, že jsou ochotni přijmout nejen parlamentní, ale i vládní 

odpovědnost. „SZ a BF se dohodly, že nevstoupí do vlády, ani nepodpoří vládu, v níž 

by figurovala některá ze stran "jejichž politika vede ke smršťování prostoru pro 

občanskou společnost".“104 Těmito stranami měly konkrétně na mysli KSČM a ODS. 

Naproti tomu otevřeně vyznávaly své sympatie vůči SOS105. 

     Výsledkem vzájemné spolupráce bylo posílení počtu a obměna členů106, ale i posílení 
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 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 19. - 20. 6. 1998. 

Celkové výsledky hlasování. Dostupné z WWW: http://www.volby.cz/pls/ps1998/u4 22. 4. 2013. 
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 Na přelomu tisíciletí se strana potácela v dluzích a počet jejích členů se pohyboval okolo 250. 
97

 PEČÍNKA, Pavel: Zelená zleva? Historie ekologických stran v Evropě. Praha: G plus G 2002, s. 204. 
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 Jiří Čejka působil v roli předsedy strany mezi léty 1999 a 2002. 
99

 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 14. - 15. 6. 2002. 

Celkové výsledky hlasování. Dostupné z WWW: http://www.volby.cz/pls/ps2002/ps2?xjazyk=CZ 22. 4. 

2013. 
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 Odměna za získané hlasy činila 11 milionů korun. 
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 Později Brandýská iniciativa (BI). 
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 Miroslav Rokos zastával funkci předsedy SZ v letech 2002 – 2003. 
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 Jan Beránek a Jakub Patočka (šéfredaktor Literárních novin) spoluzakládali Hnutí duha. 
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 KAŠPAR, Jakub: Strana zelených a Brandýské fórum společně proti ODS a komunistům. Dostupné 

z WWW:http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/strana-zelenych-a-brandyske-forum-spolecne-proti-

ods-a-komunistum 23. 4. 2013. 
105

 Strana pro otevřenou společnost je liberálně-ekologická strana, která SZ mimo jiné podpořila ve 

sněmovních volbách v roce 2006 a 2010. 
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 SZ posílila na 750 členů, a to především díky BI, která přilákala známé „lidskoprávní“ aktivisty. 
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vlivu Jakuba Patočky a Jana Beránka uvnitř strany. Pod těmito vlivy se v SZ též 

zformovala frakce tzv. tmavozelených107, kteří usilovali o personální obrodu a převzetí 

strany. Navenek SZ působila značně nevýrazně, nezajímavě, navíc se potýkala 

s nejasným financováním strany, korupcí a machinacemi, což jí na důvěryhodnosti 

nepřidávalo. Na brněnském sjezdu 2003 vyvrcholila „tmavozelená revoluce“, jinými 

označovaná jako puč, předsedou strany se stal Jan Beránek a strana odpoutala 

od starého vedení a jejích stoupenců. „Po ustavení nového vedení se brzy rozhořel nový 

konflikt. Noví lídři se brzy dostali do rozporu s proklamacemi, kvůli nimž byli v dubnu 

2003 do funkcí zvoleni, stejně jako s mnoha lidmi, kteří jim k moci pomáhali. Jakub 

Patočka, šéf programové skupiny, se při formulování nového programu SZ stylizoval 

jako historický pokračovatel Masarykovy politiky. Do textu prosadil 

"neodemokratismus", a to přes skřípění zubů mnoha spolustraníků.“108 

     Ani nové vedení však neznamenalo uklidnění poměrů uvnitř strany, ba naopak. 

Spory se např. opět rozhořely kolem nominací na kandidátní listiny pro volby 

do Evropského parlamentu109, díky čemuž sešlo i z původně zamýšlené koalice s SOS. 

„Koncem listopadu 2003 skupina opozičníků vydala Prohlášení demokratů 

v SZ a Přehled některých porušení stanov a demokratických postupů v SZ; říká se mu 

taky "seznam 33 hříchů".“110 Výše uvedená Otevřená platforma vydala celkem pět 

dokumentů111, v nichž se vymezovala vůči centristickému směřování strany 

a stávajícímu vedení. „Za dobu, která uplynula od zvolení Jana Beránka za předsedu, 

se Straně zelených pod jeho vedením podařila řada věcí. Například řešit problematiku 

stranických financí, zpracovat dobrý politický program nebo v některých oblastech 

zelené medializovat.“112  
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 K tomuto proudu se hlásil též současný předseda SZ Ondřej Liška. 
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 PEČÍNKA, Pavel: Boj o moc, pro změnu v zeleném. Dostupné z WWW: 
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     Neklid mezi zelenými nakonec vyústil v neúspěch ve volbách do Evropského 

parlamentu v roce 2004, kdy získali pouze 3,16 %113. Nízký volební výsledek byl přičítán 

především nekompromisnímu, někdy též označovanému jako autoritářské, vedení 

strany. Zelení si uvědomovali promarněnou šanci o to víc, že SNK ED jakožto 

neparlamentní strana získali 11,02 %114 hlasů.  

     Rozuzlení stávající situace přinesl v roce 2005 pardubický sjezd, kde si zelení do čela 

strany zvolili nového předsedu Martina Bursíka. Dosavadní stranické vedení Jana 

Beránka a Jakuba Patočky odešlo s vizí založení nové hnutí Zelení. Tento pokus se však 

nesetkal s výraznějším úspěchem. 

 

4.3.4. Vládní angažmá 

S nástupem nového předsedy do čela strany se pro zelené otevřely nové obzory 

působnosti. V parlamentních volbách v roce 2006 zelení poprvé a dlužno dodat, 

že zatím naposledy přeskočili pomyslnou laťku 5% volební klauzule. Celkem SZ získala 

6,29 % hlasů115, což představovalo 6 mandátů. V důsledku vyjednávání o sestavení 

vlády se SZ stala v lednu 2007 koaličním partnerem ODS a KDU-ČSL, přičemž získala 

čtyři ministerské posty116. 

     Vládní angažmá posunulo SZ na pravolevé škále politického spektra doprava, ačkoliv 

SZ se tomuto vymezení vždy bránila a jasně deklarovala, že není ani pravicová ani 

levicová, ale zelená. „Všude v Evropě i ve světě, kde tato strana existuje, náleží 

jednoznačně do levé části politického spektra, dokonce na jeho levý okraj. U nás však 

tomu tak není. Po tři roky byla součástí pravicové vládní koalice, od levice se zřetelně 
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 Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky 

ve dnech 11. – 12. 6. 2004. Celkové výsledky hlasování. Dostupné z WWW: 
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distancovala, mnohými kritiky byla dokonce považována za jakýsi satelit („béčko“) 

ODS.“117 

     Samotnými zelenými dosud není spolupráce na koaličním projektu jednoznačně 

vnímána. Předseda Martin Bursík často čelil z vlastních řad kritice, že příliš ustupuje 

ODS, ačkoliv se vůči této straně SZ v minulosti vždy vymezovala. Rovněž někteří 

členové poukazovali na odklon od zelené politiky. Vnitřní spory nakonec vyústily 

v tendence nejužšího vedení k autoritativnějšímu řízení ve snaze umenšit vliv širšího 

vedení strany, což opět vyvolalo vlnu nevole.118 Nejpatrněji bylo napětí ve straně 

možné pozorovat na sjezdu v Teplicích v září 2008, kde stávající předseda obhájil svůj 

post a jemu naklonění členové ovládli všechny důležité orgány strany. Situace nakonec 

vyeskalovala na počátku roku 2009 ve vznik platformy Demokratická výzva119, jež 

se soustředila kolem dvou výrazných postav – Dany Kuchtové a Martina Čáslavky, které 

následovala zhruba 25 členů. Apelovali především na zahájení vnitrostranického 

dialogu, rezignaci zelených ministrů a odchod z koaliční vlády. Vzbouřenecký projekt 

však nakonec ztroskotal, neboť část členů bylo ze SZ vyloučeno120, část jakožto frakce 

uvnitř strany sice setrvalo, ale bez valného vlivu a část založila nový politický subjekt 

s názvem Demokratická strana zelených121.  

     Před parlamentními volbami 2006 SZ, potažmo její představitelé, neustále 

opakovali, že chtějí vstoupit do poslanecké sněmovny, neboť přinášejí hodnoty, jako 

jsou věcnost a politická kultura, čímž stávající strany dávno neoplývají. S ohledem 

na dění kolem SZ voliči jasně vyjádřili své zklamání z nenaplněných slibů 

v nadcházejících volbách, a to konkrétně v roce 2008 ve volbách do komunálních 

zastupitelstev a v roce 2009 ve volbách do Evropského parlamentu. Ani v jednom 
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 KOLÁŘ, René: Strana zelených, její historie, současnost a budoucnost. Dostupné z WWW: 
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případě zelení nezdolali 5% hranici pro zvolení. V červnu 2009 proto Martin Bursík 

rezignoval na post předsedy strany.122 Jeho nástupcem se v prosinci téhož roku stal 

Ondřej Liška. 

 

4.3.5. Současnost 

Na jaře 2010 parlamentní volby jasně vyčíslily pozici SZ v českém stranickém systému, 

čímž se prozatím sněmovní i vládní účast pro SZ staly nedostupnými. Tristní výsledek 

2,44 %123 hlasů ukončil pro SZ jednu etapu. „Byla to doba prvního působení ve vládě 

i parlamentních lavicích, doba relativně dobrého finančního zajištění fungování strany 

i do té doby nevídaného rozmachu členské základny. Navždy však tato doba zůstane 

spojena s ostrými vnitrostranickými konflikty, rozpadem poslaneckého klubu 

a především postupnou ztrátou důvěry veřejnosti.“124 Pro voliče zásadním momentem 

pro rozhodování bylo též působení strany ve vládě. Mnozí totiž SZ vytýkali, 

že se přeorientovala příliš doprava a že svým koaličním partnerům příliš ustupovala. 

     Zelení si uvědomují, že ačkoliv skončila jedna éra, nekončí zelená politika jako 

taková, proto je třeba, aby ve svém působení pokračovali. Předseda strany Ondřej Liška 

proto v roce 2010 ohlásil jakýsi program restartu125, čímž se mimo jiné snaží přidat 

straně na atraktivitě a přilákat i nové členy a napravit ztracenou reputaci.  

     Svoji pozornost proto zelení upřeli na krajské volby 2012. Ani v tomto případě ale 

na zelené nečekal velký úspěch. Ve třech krajích nekandidovali vůbec, v libereckém 

a královehradeckém kraji kandidovali s hnutím Změna v rámci platformy, která přinesla 

úspěch pouze v libereckém kraji, a to v podobě zisku 16,85 %126. V ostatních krajích 

zelení nezdolali 5% hranici pro zvolení.  

 

                                                           
122

 Martin Bursík tak učinil vzápětí po zveřejnění výsledků voleb do Evropského parlamentu. 
123

 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 28. 5. – 29. 5. 2010. 

Celkové výsledky hlasování. Dostupné z WWW: http://www.volby.cz/pls/ps2010/ps2?xjazyk=CZ 24. 4. 

2013. 
124

 ANDER, Martin: Nový start české Strany zelených. Dostupné z WWW: 

http://www.cz.boell.org/web/19-1046.html 24. 4. 2013. 
125

 SZ např. zavedla vnitrostranické referendum, vnitrostranického ombudsmana, poměrný volební systém 

do stranických orgánů a jiné. Novinkou se též staly projekty jako Zelená kavárna, Zelená akademie nebo 

Zelená wikipedie. Strana též pořádá programové diskuse a konference. 
126

 Volby do zastupitelstev krajů konané dne 12. 10. – 13. 10. 2012. Počty hlasů pro volební strany v %. 

Dostupné z WWW: http://www.volby.cz/pls/kz2012/kz62?xjazyk=CZ&xdatum=20121012 24. 4. 2013. 

http://www.volby.cz/pls/ps2010/ps2?xjazyk=CZ
http://www.cz.boell.org/web/19-1046.html24
http://www.volby.cz/pls/kz2012/kz62?xjazyk=CZ&xdatum=20121012
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     Počátkem roku 2013 proběhla všemi očekávaná přímá volba prezidenta. Zelení 

svého kandidáta pro tyto volby neměli, i když se v minulosti spekulovalo o Janu 

Švejnarovi, který nakonec zvolil cestu neúčasti, nebo o Elišce Wagnerová, která dala 

přednost soustředění se na senátorskou kariéru. Zvolili proto podporu samostatného 

kandidáta, lépe řečeno kandidátky, Táni Fisherové, což označili za racionální a uváženou 

volbu. Dlužno dodat, že Táňa Fisherová kandidovala v roce 2006 za zelené do senátu.127 

Táňa Fisherová však v prvním kole prezidentského klání neuspěla, získala pouze 

3,23 %128 hlasů. „Strana zelených se rozhodla vyzvat veřejně své voliče a příznivce, aby 

ve druhém kole prezidentské volby podpořili Karla Schwarzenberga.“129 I zde se jedná 

o osobnost, která se zelenými úzce spolupracovala. Karel Schwarzenberg byl 

za SZ jakožto nestraník nominován na post ministra zahraničních věcí v letech 

2007 - 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
127

 Táňa Fisherová úspěšně postoupila do druhého kola volby, kde ji však porazila Daniela Filipiová 

nominovaná za ODS. 
128

 Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 11. 1. – 12. 1. 2013. Výsledek volby. Dostupné z WWW: 

http://volby.cz/pls/prez2013/pe2?xjazyk=CZ 28. 4. 2013.  
129

 Stanovisko Strany zelených ke 2. kolu prezidentských voleb. Dostupné z WWW: 

http://www.zeleni.cz/media/aktuality/stanovisko-strany-zelenych-ke-2-kolu-prezidentskych-voleb/ 28. 4. 

2013. 

http://volby.cz/pls/prez2013/pe2?xjazyk=CZ
http://www.zeleni.cz/media/aktuality/stanovisko-strany-zelenych-ke-2-kolu-prezidentskych-voleb/
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4.4. Věci veřejné (VV) 

4.4.1. Věci veřejné jako strana typu firmy 

Jak jsem již uvedla v předešlé kapitole, strana typu firmy vykazuje určité znaky, které 

bychom mohli přiřknout také straně VV. Podle Víta Hlouška se jedná o typ, kdy firma 

vstoupí do již existující strany a ovládne jí. „Vzhledem ke genezi vývoje strany, která 

působila nejprve řadu let v komunální politice, než byla vybrána jako nástroj plánů 

„politického podnikatele“ Víta Bárty, však můžeme konstatovat, že se zde odehrál třetí 

scénář: business-firm-party vznikla fakticky tak, že soukromá společnost převzala pro 

naplnění svých politiko-ekonomických cílů již existující a slibně se vyvíjející formaci 

a přeorientovala její aktivity z komunální úrovně do roviny celostátní politiky.“130  

     Hloušek pak vyjmenovává symptomy VV, které s tímto modelem konvenují. Předně 

je to neodmyslitelná postava faktického lídra strany Víta Bárty a centralizované řízení 

strany s ním spojené. U VV lze také vystopovat nejasně definovanou ideologii, která 

velmi pružně posloužila k zaujetí voličů v souladu s jimi poptávanými tématy a získání 

jejich podpory. Zdá se, že VV rovněž neusilují o početnou členskou základnu, což již 

zmiňovanému centralizovanému řízení strany vyhovuje. V případě VV lze také 

postřehnout tendence k populismu. 

 

4.4.2. Vznik strany 

Většina veřejnosti zaznamenala stranu VV poprvé před parlamentními volbami v roce 

2010 a v této souvislosti se předpokládá i její vznik. VV však vznikly již v roce 2001 

a následujícího roku, tedy v červenci roku 2002131, se oficiálně registrovaly 

u Ministerstva vnitra. Současně vedle komunální strany VV figurovala firma Věci 

veřejné s. r. o132. 

                                                           
130

 HLOUŠEK, V.: c. d., s. 334. 
131

 Strana VV se registrovala 22. července 2002. Předsedou strany byl v letech 2002 – 2003 Fredegar 

Formen. 
132

 Tato firma stojí za vydáváním časopisu Pražan, který spolupracoval se štědrými inzerenty, mezi něž 

patřila i bezpečnostní agentura ABL Víta Bárty. Časopis vycházel jako čtrnáctideník v nákladu 250 tisíc 

výtisků. 
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     Důvodem vzniku VV byla podle jejího vlastního tvrzení nespokojenost s tehdejším 

vedením radnice Prahy 1. VV samy o sobě prohlašují, že vznikly „…jako strana občanů, 

kteří chtějí řešit problémy v Praze 1, zejména takové, které dlouhodobě radnice 

neřešila.“133 V komunálních volbách v roce 2002 se VV podařilo získat jeden mandát134 

v zastupitelstvu Městské části Praha 1. Později se strana pomalým tempem začala 

rozrůstat a instalovat své stranické buňky135. 

     Výraznější úspěch strana zaznamenala v následujících komunálních volbách v roce 

2006, kdy v Praze 1 získala 20,38 % hlasů a tedy 9 mandátů136 z celkového počtu 

35 křesel. Ačkoli VV vnímaly výsledky voleb jako ocenění jejich dosavadní práce 

a po ODS získaly nejvíce hlasů, koaliční spolupráci uzavřely strany ODS, ČSSD a SNK ED. 

Pro úplnost je třeba uvést, že solidního volebního výsledku dosáhla strana taktéž 

v Černošicích, a to celkem 16 % hlasů, což představovalo 4 zastupitelské posty z 21137. 

V roce 2009 se ale strana přejmenovala na Věci černošické, čímž chtěli zdůraznit 

„…své výlučné zaměření na záležitosti města a svojí nezávislost na celostátní 

politice.“138 Úspěch slavila také stranická buňka v Kostelci nad Orlicí, kde VV získaly 

8,34 % hlasů a dva mandáty139.       

     Významným posunem pro posílení strany představovaly volby do Evropského 

parlamentu v roce 2009 v čele s lídryní kandidátní listiny Kateřinou Klasnovou. Ačkoliv 

strana nezdolala volební klauzuli a získala 2,40 % hlasů140, pyšnila se, že přeskočila 

SZ s 2,06 % hlasy141. Strana tak dosáhla na státní příspěvek za odevzdané hlasy.142 

Rovněž prostřednictvím těchto voleb na sebe upozornila v celostátním měřítku. 

                                                           
133

 Oficiální stránky VV. Dostupné z WWW: http://www.veciverejne.cz/o-nas.html 6. 5. 2013. 
134

 Mandát obdržela Stanislava Moravcová, pozdější předsedkyně VV. 
135

 První stranické buňky se objevily v Praze 7, Černošicích a Kostelci nad Orlicí. 
136

 Volby do zastupitelstev obcí 20. 10. – 21. 10. 2006. Výsledky voleb. Dostupné z WWW: 

http://www.volby.cz/pls/kv2006/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=5&xnumnuts=1100&xobec=500054&

xobecnaz=Praha&xstat=0&xvyber=0 2. 5. 2013. 
137

 Věci černošické. Dostupné z WWW: http://www.vecicernosicke.cz/vv-cernosice 6. 5. 2013. 
138

 Věci černošické aneb: nové jméno – stejný obsah. Dostupné z WWW: 

http://www.vecicernosicke.cz/aktuality/102/ 6. 5. 2013. 
139

 Volby do zastupitelstev obcí 20. 10. - 21. 10. 2006. Výsledky voleb. Dostupné z WWW: 

http://www.volby.cz/pls/kv2006/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=5204&xobec=576361&

xobecnaz=Kostelec+nad+Orlic%ED&xstat=0&xvyber=0 6. 5. 2013. 
140

 Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky 

ve dnech 5. 6. - 6. 6. 2009. Celkové výsledky hlasování. Dostupné z WWW: 

http://www.volby.cz/pls/ep2009/ep11?xjazyk=CZ 6. 5. 2013. 
141

 Tamtéž. 

http://www.veciverejne.cz/o-nas.html
http://www.volby.cz/pls/kv2006/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=5&xnumnuts=1100&xobec=500054&xobecnaz=Praha&xstat=0&xvyber=0
http://www.volby.cz/pls/kv2006/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=5&xnumnuts=1100&xobec=500054&xobecnaz=Praha&xstat=0&xvyber=0
http://www.vecicernosicke.cz/vv-cernosice
http://www.vecicernosicke.cz/aktuality/102/
http://www.volby.cz/pls/kv2006/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=5204&xobec=576361&xobecnaz=Kostelec+nad+Orlic%ED&xstat=0&xvyber=0
http://www.volby.cz/pls/kv2006/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=5204&xobec=576361&xobecnaz=Kostelec+nad+Orlic%ED&xstat=0&xvyber=0
http://www.volby.cz/pls/ep2009/ep11?xjazyk=CZ
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     Dalším zásadním momentem v životě VV byla změna na předsednickém postu, kdy 

se do jejího čela v roce 2009 postavil známý publicista a spisovatel Radek John.143 

Strana se spoléhala na jeho společenský i profesní kredit a popularitu získanou 

z televizní obrazovky. Zdálo se, že pro nadcházející předčasné parlamentní volby 

plánované na podzim roku 2009, je to vynikající tah, jak přilákat voliče. Dlužno ale 

dodat, že nejzásadnější osobou v životě VV nebyl její tehdejší předseda John, ale 

volební manažer strany Vít Bárta. Tato skutečnost ale nebyla prozatím vyjevena 

v pravém světle. 

 

4.4.3. Řízení strany 

Pro stranu VV je velmi specifický způsob, jakým je řízena. Ačkoliv stanovy strany 

naznačují zcela běžnou stranickou strukturu (místní, krajské a celorepublikové 

instituce), realita fungování strany se značně liší. Rovněž předsednictvo jako nejvyššího 

orgán strany, složené z předsedy, prvního místopředsedy a pěti dalších místopředsedů 

nevykazuje žádné zvláštnosti. 

     Netradičním prvkem jsou tzv. véčkaři, což nejsou členové, ale zaregistrovaní 

příznivci strany, kteří se podílejí na hlasování o vedení strany, o volebních lídrech nebo 

rozhodují ve stranických referendech. Ačkoliv se jednalo o neotřelý a v českém 

prostředí poněkud inovativní způsob komunikace s příznivci, VV svým záměrem 

zpočátku zaujali.144 Později véčkaři ztratili zájem o aktivnější účast na hlasováních, 

obzvláště poté, co se začalo spekulovat o tom, že referenda jsou manipulována.145 

     Dalším specifickým rysem VV je status přechodného čekatele na členství a k tomu 

přidružené podrobné prověřování případných členů a vymezení podmínek vzniku 

členství. Mohlo by se dokonce zdát, že strana o straníky vlastně až tak moc nestojí. 

                                                                                                                                                                          
142

 Pokud se týká voleb do Evropského parlamentu, pak na státní příspěvek dosáhnou ty politické 

subjekty, které překonaly hranici 1 % odevzdaných hlasů. Za každý hlas pak daný subjekt obdrží 30 Kč. 
143

 Radek John v čele strany vystřídal Jaroslava Škárku, který post předsedy zastával v letech 2005 – 

2009. 
144

 Podílet se na internetovém hlasování mělo dle odhadů až 18 – 19 tisíc véčkařů. 
145

 Počet aktivně hlasujících véčkařů klesl na zhruba 1000 členů. Důvodem byla především neprůhlednost 

systému a zvěsti o tom, že vedení tato hlasování manipuluje. V současnosti je tato idea zřejmě překonaná. 
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     Nejpozoruhodnějším prvkem je však tzv. Koncepční rada, což je skutečný 

rozhodovací orgán strany. Paradoxně jeho členem není oficiální předseda strany Radek 

John. Koncepční rada se scházela v bytě Víta Bárty, což samo o sobě budí pozornost. 

Mezi tvářemi, které se setkávaly v rámci tohoto uskupení, byla Kateřina Klasnová, 

Karolína Peake, Josef Dobeš nebo Jaroslav Škárka. „Tato struktura patrně zpružňovala 

strategické rozhodování, svou podstatou však skutečně připomínala spíše firmu než 

stanovami se důsledně řídící politickou stranu.“146 

      

4.4.4. Vstup do parlamentu 

„Je těžké prokázat, do jaké míry existuje přímá kauzalita mezi osobou Radka Johna 

a volebním ziskem VV, nicméně strana vsadila na kombinaci silný lídr, líbivá politická 

strana, kritika současné politické situace a nové tváře.“147 VV vstoupily do kampaně 

s heslem o odstraňování politických dinosaurů. Zdálo se, že přinášejí nový vítr do české 

politiky. Poutaly dostatečnou pozornost svým neotřelým projevem, neokoukanými 

tvářemi a líbivými sděleními. Nezanedbatelným faktem je také to, že stranu 

prezentovalo početné ženské zastoupení, což není jevem v českém prostředí zcela 

obvyklým.148 Tato skutečnost se VV úspěšně podařila prezentovat již v průběhu 

kampaně. 

     VV mezi hlavní témata předvolební kampaně zařadily přímou demokracii, přímou 

volbu prezidenta, hejtmanů a starostů, odvolatelnost politiků, protikorupční opatření 

nebo též školné či vyrovnaný rozpočet. Květnové volby v roce 2010 pak straně přinesly 

vytoužené ovoce v podobě úctyhodných 10,88 % a 24 mandátů149. Svoji pozici pak 

upevnily díky angažmá ve vládní koalici společně s ODS a TOP 09. 

 

                                                           
146

 HLOUŠEK, V.: c. d., s. 328. 
147

 MATUŠKOVÁ, Anna: Volební kampaně. Dostupné z: BALÍK, Stanislav a kol.: Volby do Poslanecké 

sněmovny v roce 2010. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 100. 
148

 Výrazné ženské tváře VV nejprve nafotily v plavkách billboardy „Pusťte kluky k vodě, volte naše 

holky.“ a později v rozšířeném složení zapózovaly na jemně lechtivých fotografiích v kalendáři. 
149

 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 28. 5. – 29. 5.2010. 

Celkové výsledky hlasování. Dostupné z WWW: http://www.volby.cz/pls/ps2010/ps2?xjazyk=CZ 6. 5. 

2013. 

http://www.volby.cz/pls/ps2010/ps2?xjazyk=CZ
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4.4.5. VV jako koaliční partner 

     Záhy po sestavení vlády se však koaliční partneři začali potýkat s nevyzrálostí 

nového spoluhráče. „Působení VV ve vládě Petra Nečase bylo vlivem populistického 

programu i politické nezkušenosti špiček strany provázeno sérií politických krizí.“150 Již 

v létě 2010 koalici rozkolísal odpor VV vůči plánovaným škrtům v rozpočtu. Sérií 

vyjednávání a ústupků však byla krize zažehnána. Později VV přišly s požadavkem 

odvolání nejvyšší státní zástupkyně, z čehož později ustoupily. Vážnější nejednota 

nastala v prosinci 2010 týkající se podoby daňové a důchodové reformy. Neshody 

nabraly nakonec takových rozměrů, kdy VV využily snahu opozičních stran k vyvolání 

hlasování o nedůvěře vládě, a tudíž spojily své požadavky s podmínkou podpory vlády, 

že do sporů vstoupil prezident Václav Klaus a stal se mediátorem mezi vládními 

stranami. Za jeho asistence koaliční partneři dospěli k utajené dohodě a Václav Klaus 

se pasoval do jejího garanta.151 

      

4.4.6. Skandály 

V dubnu roku 2011 na veřejnost vyplul pozoruhodný tajný materiál Strategie 

2009 - 2014152, kterou zveřejnil deník Mladá fronta DNES153. Na základě tohoto 

dokumentu, který byl sepsán jako plán na pětileté období, Vít Bárta jakožto tehdejší 

generální ředitel ABL školil nejvyšší management firmy, jak dosáhnout na finance 

přerozdělované ve veřejném sektoru a jak posílit svou ekonomickou a politickou moc. 

Po zveřejnění tohoto dokumentu Vít Bárta rezignoval na pozici ministra dopravy, avšak 

nevzdal se poslaneckého mandátu, pozice ve straně a neupustil ani od záměru 

kandidovat na předsedu VV. Petr Nečas v této souvislosti apeloval na odstoupení všech 

ministrů VV, kteří byli v minulosti s ABL jakkoliv propojeni. Jeho požadavky však utlumil 

prezident Václav Klaus. 

                                                           
150

 HLOUŠEK, V.: c. d., s. 330. 
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 Diskutovaným tématem je náklonost Václava Klause vůči Vítu Bártovi. 
152

 Celým názvem TOP manažerský etický kodex + Strategie 2009-2014. 
153

 KMENTA, Jaroslav; DOLEJŠÍ, Václav: Bárta šel do politiky kvůli zakázkám, vyplývá z jeho tajného 

plánu. Dostupné z WWW: http://zpravy.idnes.cz/barta-byznys-politika-veci-verejne-dum-

/domaci.aspx?c=A110407_194147_domaci_cem 6. 5. 2013. 

 

http://zpravy.idnes.cz/barta-byznys-politika-veci-verejne-dum-/domaci.aspx?c=A110407_194147_domaci_cem
http://zpravy.idnes.cz/barta-byznys-politika-veci-verejne-dum-/domaci.aspx?c=A110407_194147_domaci_cem
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     Zdálo by se, že již nic horšího nemůže stranu diskreditovat. Objevila se však kauza, 

kterou uvedl do pohybu tehdejší člen a bývalý předseda VV Jaroslav Škárka, když 

obvinil Víta Bártu z korumpování a případného vydírání poslanců VV a rovněž promluvil 

o diktátorském stylu vedení strany. „Podle Škárky je Bártovým cílem postupně upevnit 

a formalizovat ve VV svoji moc tak, aby partaj do budoucna sloužila jako jemu oddaná 

základna umožňující mu dosáhnout hlavního politického cíle – premiérství a později 

možná i prezidentství, o níž Bárta uvnitř strany mluví (i podle dalších svědectví) jako 

o vrcholu své politické kariéry.“154 Později Škárkovo tvrzení podpořila poslankyně VV 

Kristýna Kočí a celá situace vyeskalovala až v soudní spor. Vít Bárta naopak 

argumentoval tím, že Kočí a Škárka se pokusili za asistence ODS rozbít VV. V současné 

době po více než ročním průběhu pře soud zprostil oba hlavni aktéry viny. Soudce Jan 

Šott rozsudek komentoval slovy: „Trestní řízení se zastavilo před branami politiky.“155 

 

4.4.7. Ukončení koaliční spolupráce 

Soudní spor mezi čelními představiteli strany a obvinění ze zainteresování členů ODS 

ve snaze destabilizovat ODS značně poškodily vztahy mezi koaličními partnery. 

V dubnu 2012 se VV nechaly slyšet, že požadují revizi koaliční smlouvy a jejího 

personálního obsazení nebo zvažují záměr odejít z vlády, ale tolerovat ji jako 

menšinovou. „Strategie ultimáta však nezabrala. Premiér Petr Nečas i čelní 

představitelé ODS a TOP 09 reagovali velmi razantně odmítnutím předložených 

podmínek s tím, že by podání demise ministry VV znamenalo automaticky konec 

koaličního kabinetu a to by v konečném důsledku vedlo k co nejrychlejším předčasným 

volbám.“156 Ostré výroky později tlumili umírněnější členové VV a koaliční partneři 

spolu opět nalezli v rámci řešení rozpočtu pro nadcházející rok společnou řeč.  

                                                           
154

 KUNDRA, Ondřej; SVOBODOVÁ, Ivana: Strach a úplatky nad VV. Dostupné z WWW: 

http://respekt.ihned.cz/c1-51440810-strach-a-uplatky-nad-vv 6. 5. 2013. 
155

 KOPECKÝ, Josef: Bártu i Škárku soud zprostil viny. Zastavila nás politika, řekl Šott. Dostupné z 

WWW: http://zpravy.idnes.cz/nove-jednani-soudu-v-praze-5-o-bartovi-a-skarkovi-ftr-

/domaci.aspx?c=A130123_080644_domaci_kop 6. 5. 2013. 

156
 HLOUŠEK, V.: c. d, s. 332. 
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     Paradoxně když se uklidnilo dění na vládní úrovni, rozpadl se poslanecký klub VV. 

Skupina poslanců v čele s Karolínou Peake157 deklarovali podporu vládě a poslanecký 

klub VV opustili. Situaci navíc umocnilo dění kolem Víta Bárty, který byl nepravomocně 

odsouzen k podmíněnému trestu za uplácení stranických kolegů.158 Bárta se vzápětí 

vzdal funkcí ve straně a přerušil členství.  

     Koncem dubna 2012 se koaliční partneři dohodli na vypovězení koaliční smlouvy, 

přičemž VV měly podpořit ty návrhy v PS PČR, které vláda schválila do 11. dubna 2012. 

Cílem jednání rovněž bylo zabránit předčasným volbám, neboť všechny strany 

si uvědomovaly, jaké riziko by to pro ně přineslo. Jako podmínku pokračování koaliční 

spolupráce premiér stanovil, že platforma utvářející se kolem Peake musí nejprve 

sestavit poslanecký klub. „Peake a další poslanci zdůvodnili odchod z VV tím, 

že nesouhlasili s politikou ultimát a konfrontací, kterou podle nich VV dělaly ve vztahu 

ke koaličním partnerům.“159 

 

4.4.8. Jak dál? 

     VV se tak přesunuly do opozice. V únoru 2013 si oficiálně zvolily do čela strany Víta 

Bártu a Radek John se stal čestným předsedou. Bárta se vyslovil, že strana by se měla 

dále orientovat na téma korupce, ale také přinést voličům témata nová, která voliče 

v současnosti nejvíc trápí, jako je např. předražený život v České republice. Otázkou je, 

zda voliči vůbec na jakoukoliv snahu oživení skomírajících a zdiskreditovaných 

VV uslyší. 

     Podle Jiřího Pehe byly VV od začátku rozbuškou, která zákonitě musela vybuchnut. 

Navíc porušily všechny sliby, které daly voličům. Nově vzniklá strana LIDEM (liberální 

demokraté), v níž se přerodila platforma Karolíny Peake, registrovaná v květnu 2013, 

pokračuje ve vládní spolupráci, kde, jak se zdá, je do jisté míry nechtěným dítětem. 

                                                           
157

 Karolína Peake se stala předsedkyní poslaneckého klubu VV v roce 2011 poté, co byla Kristýna Kočí 

z klubu vyloučena. 
158

 Jak již bylo uvedeno výše, v současnosti byl Bárta v odvolacím řízení spolu s Jaroslavem Škárkou 

shledán nevinným. 
159

 LIDEM Karolíny Peake se může stát skutečnou stranou. Už má tisícovku podpisů. Dostupné z WWW: 

http://zpravy.ihned.cz/c1-55771770-lidem-karoliny-peake-se-muze-stat-skutecnou-stranou-uz-ma-

tisicovku-podpisu 8. 5 2013. 
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Teprve nadcházející parlamentní volby ale prověří její skutečnou životaschopnost 

do budoucnosti. Domnívám se ale, že ač se LIDEM snažili vykročit ze stínu VV, zcela 

úplně se jim to nepodařilo. 
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5. VOLEBNÍ SYSTÉMY VE VZTAHU K MALÝM POLITICKÝM 

STRANÁM 

5.1. Obecná charakteristika 

V následující kapitole se zaměřím na účinek volebních systémů vůči malým politickým 

stranám. Tato problematika je pro malé strany důležitým tématem, neboť malé strany 

často pociťují znevýhodnění vůči velkým hráčům na politické scéně a poukazují právě 

na nastavení parametrů volebního systému. Pro pochopení postavení malých stran 

ve stranickém systému je proto neodmyslitelné věnovat pozornost systémům 

volebním a proměnným, které jejich účinky doprovázejí. 

     Obecně lze konstatovat, že pro malé strany je výhodnější volební systém poměrný 

před většinovým, neboť mandáty jsou distribuovány v poměru k hlasům, které 

obdržely ve volbách. Neplatí tedy jako v druhém případě, že mandát získává pouze 

vítěz.  

     V systému poměrného zastoupení vzniká prostředí pro více menších aktérů, kteří 

jsou schopni udržet se dlouhodobě. Nejpříznivějším klimatem je jednoznačně 

co nejčistší forma poměrného systému, a to spolu s velkými mnohamandátovými 

obvody.160 „Je třeba upřesnit, že proporcionální reprezentace favorizuje strany stálých 

menšin, nikoli malé strany osobností. Výjimku tvoří ty strany regionálních menšin, které 

jsou v některých volebních obvodech většinové. Pro takové strany volebních menšin 

může být naopak výhodnější relativní (jednokolový) většinový systém.“161  

     V případě většinového systému je třeba rozlišovat mezi relativním a absolutním, 

neboť zde docházíme k odlišným účinkům. Relativní (jednokolový) většinový systém162 

jednoznačně eliminuje malé strany. Vede k systému dvou stran na regionální úrovni, 

na celostátní úrovni však multipartismus neblokuje. Může být prospěšný silným 

                                                           
160

 O vysokém stupni proporcionality hovoříme tehdy, odpovídá-li poměr získaných hlasů poměru 

získaných mandátů. K takovému výsledku jednoznačně napomáhají velké volební obvody, kde je 

rozdělováno velké množství mandátů. Čím méně mandátů, nejméně však dva, se v daném volebním 

obvodě rozděluje, tím „znečištěnější“ poměrný systém je. 
161

 NOVÁK, Miroslav: Relevance malých stran v demokracii: Od obecného rámce k české smlouvě o 

„stabilním prostředí“. Dostupné z WWW: http://miroslavnovak.cz/Politologicka_revue_1999-

2_Studie_Relevance_malych_stran_v_demokracii.pdf 15. 5. 2013. 
162

 Též zvaný First-Past-The-Post System. 

http://miroslavnovak.cz/Politologicka_revue_1999-2_Studie_Relevance_malych_stran_v_demokracii.pdf
http://miroslavnovak.cz/Politologicka_revue_1999-2_Studie_Relevance_malych_stran_v_demokracii.pdf
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ukotveným regionálním stranám. Zatímco absolutní většinový (dvoukolový) systém 

napomáhá malým stranám osobností.  Značným přínosem tohoto systému je jeho 

vlastnost, kdy vytěsňuje antisystémové strany. 

 

5.2. Hlavní proměnné 

Parametry a mechanismy volebních systémů ovlivňují chování jednotlivých aktérů. 

Jinými slovy pravidla hry předurčují způsob, jak se politické strany do této hry zapojí 

a jakou zvolí strategii. Pro pochopení této problematiky je třeba zabývat se zásadními 

proměnnými, které sehrávají nejen pro malé politické strany důležitou roli. 

 

5.2.1. Volební obvod 

Zásadní proměnnou z pohledu malých politických stran jsou volební obvody, respektive 

jejich velikost.163 „Velikost volebních obvodů je klíčovou a ve většině případů rozhodující 

proměnnou, která nejvýznamněji ovlivňuje celkový charakter a vlastnosti volebních 

systémů.“164 Obecně lze říci, že čím větší je velikost obvodů, tím vyšší je míra 

proporcionality. Totéž platí i naopak, tedy čím menší je velikost obvodů, tím větší 

je disproporcionalita, a tudíž poměr mezi získanými hlasy voličů a fakticky získanými 

mandáty se zvyšuje. Logicky tento fakt malým politickým stranám neprospívá. Jinak 

řečeno s klesající velikostí volebních obvodů narůstá přirozený práh, díky čemuž 

je ztížen přístup malých subjektů k zisku mandátu. Existují však specifické situace, kdy 

malé volební obvodu ve vztahu k malým politickým stranám mají účinky zcela opačné. 

     Hovoříme-li o absolutně většinovém volebním systému a malých jednomandátových 

obvodech, pak docházíme k velmi personalizované volbě, což může malým stranám 

do jisté míry svědčit. Jsou-li jednomandátové obvody použity pro volbu s pomocí 

poměrného volebního systému, setkáme se s účinkem podobnému bipartismu. Tento 

jev umocní přepočítávaní hlasů pomocí metody Imperiali nebo DʹHondt. 

                                                           
163

 Velikost volebních odvodů nesouvisí s velikostí teritoria nebo počtem obyvatel, ale s počtem 

rozdělovaných mandátů. 
164

 LEBEDA, Tomáš: Volební systémy poměrného zastoupení. Mechanismy, proporcionalita a politické 

konsekvence. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Karolinum 2008. s. 63. 
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     Velké volební obvody, ať jsou spojeny s většinovým nebo poměrným volebním 

systémem, odsouvají kandidáty do pozadí a do popředí vystupují politické subjekty 

jako takové a jejich volební programy. „Zvyšuje se však šance těch malých stran stálých 

menšin, které nejsou silně koncentrované v nějaké oblasti, ale naopak rozptýlené 

po území státu.“165 

     Pravidla hry se zásadním způsobem změní, stane-li se země pouze jedním volebním 

obvodem, v němž jsou distribuovány všechny mandáty.  V některých případech bývá 

ale toto nastavení využíváno účelově.166 Účelovost je spíš ve změně pravidel 

samotných, než v původním nastavení. 

 

5.2.2. Volební formule 

Pokud bychom se zabývali metodou přepočtu hlasů na mandáty neboli volební formulí, 

zjistili bychom, že jednotlivé metody mohou zvýhodňovat velké politické subjekty 

a podreprezentovávat ty malé, a stejně tak existují metody, které nahrávají malým 

stranám na úkor velkých. „Volební formule dokážou značně ovlivnit volební výsledek 

a jeho proporcionalitu, zvláště jsou-li aplikovány ve velmi malých volebních 

obvodech.“167 Opačný účinek nastane, je-li stát jedním volebním obvodem, tehdy 

se rozdíly mezi jednotlivými formulemi pro výpočet mandátů stírají. Výrazně 

nejvýhodnější metodou pro malé strany je tzv. dánský systém (nebo též dánský 

děitel).168 Naopak systém Imperialiho a dʹHondtův dělitel výrazně nadržují velkým 

stranám. Je však nutno poznamenat, že absolutně čistě proporční nebo disproporční 

systém neexistuje a s určitou mírou zkreslení volebních výsledků je třeba vždy počítat. 
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 NOVÁK, Miroslav: Relevance malých stran v demokracii: Od obecného rámce k české smlouvě o 

„stabilním prostředí“. Dostupné z WWW: http://miroslavnovak.cz/Politologicka_revue_1999-

2_Studie_Relevance_malych_stran_v_demokracii.pdf 15. 5. 2013. 
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 Příkladem mohou být volby v roce 1998 na Slovensku, kdy čtyři měsíce před volbami byla provedena 

změna volebního zákona, přičemž jeden z bodů se týkal změny volebních obvod, a to konkrétně snížení 

počtu ze čtyř na jeden. Smyslem této úpravy byla především snaha HZDS využít popularity Vladimíra 

Mečiara v rámci celé země, nikoliv jen v rámci jednoho obvodu. 
167

 LEBEDA, T.: c. d., s. 76. 
168

 Dánský dělitel se používá kde jinde než v Dánsku, a to pro rozdělování již přidělených kompenzačních 

mandátů téže strany mezi základní volební obvody. K rozdělování mandátů mezi politické strany se 

v parlamentních volbách v současnosti nikde nepoužívá. Tamtéž.: s. 99. 

http://miroslavnovak.cz/Politologicka_revue_1999-2_Studie_Relevance_malych_stran_v_demokracii.pdf
http://miroslavnovak.cz/Politologicka_revue_1999-2_Studie_Relevance_malych_stran_v_demokracii.pdf
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5.2.3. Uzavírací klauzule 

Důležitým prvkem pro korigování počtu politických stran v daném systému je uzavírací 

klauzule nebo též kvórum169. Jedná se o parametr, který může charakter stranického 

systému významně ovlivnit. V praxi uzavírací klauzule znamená zákonem stanovenou 

hranici170, kterou musí strany překročit, aby se mohly posunout do skrutinia, kde jsou 

jim fakticky přidělovány mandáty. „Uzavírací klauzule má za úkol zabránit vstupu 

drobných stran do parlamentu a zároveň, alespoň částečně, tlumit separační snahy 

existujících parlamentních stran.“171  

     Mohlo by se jevit, že čím je uzavírací klauzule nižší, tím příznivější situace pro malé 

politické strany vzniká. Dojem je však jen zdánlivý. Rozhodujícím faktorem je totiž 

počet malých stran, které se voleb účastní. Je-li těchto malých aktérů na politické 

scéně příliš, jejich šance překročit práh volitelnosti klesá, neboť voličské hlasy se mezi 

tyto malé subjekty rozmělní. Naopak je-li malých stran poskrovnu, mohou úspěšně 

dosáhnout na mandáty i v případě vyšší uzavírací klauzule. 

     Pro úplnost je třeba zmínit též tzv. aditivní klauzuli. Jedná se vlastně o uzavírací 

klauzuli násobnou, která je využívána ve vztahu ke koalicím. Jinými slovy čím více 

aktérů se koalice účastní, tím vyšší uzavírací klauzuli musí překonat. Tento prvek ovšem 

není podmínkou, každý stát zváží sám, zda takové opatření bude vůči koalicím 

ve volbách uplatňovat. 

     Zajímavou skutečností v souvislosti s uzavírací klauzulí je působení jakéhosi 

psychologického efektu, kdy voliči zvažují, zda politická strana, kterou chtějí volit, 

má vůbec šanci uzavírací klauzuli překonat, a tudíž zda jejich hlas nepropadne. V tomto 

směru se často cítí poškozeny právě malé politické strany a apelují na voliče, aby 

                                                           
169

 Volební kvórum je přesně definovaný minimální počet hlasů, které strana musí získat, aby mohla být 

posunuta do skrutinia. Úskalím volebního kvóra je proměnlivá volební účast, díky čemuž se mění 

faktické procento hlasů, které musí strana překonat. Procentuální hranice se snižuje s nárůstem volební 

účasti. Pro malé poltické strany je tedy výhodnější vysoká volební účast. V současnosti se však jeví tato 

metoda jako překonaná. 
170

 Jedná se o procentuální vyjádření počtu hlasů, které musí každý politický subjekt překročit, tak aby mu 

mohly být přerozděleny mandáty na celostátní úrovni. Strana tak může získat mandáty i v těch obvodech, 

kde celostátní uzavírací klauzule nedosáhla. Možnou variantou je též potřeba dosáhnout uzavírací 

klauzule v každém volebním obvodě zvlášť. Existují však i výjimky v souvislosti se specifiky daných 

politických systémů.  
171

 LEBEDA, T.: c. d., s. 117. 
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se nenechávali příliš ovlivnit předvolebními průzkumy a hlasovali zodpovědně 

na základě vlastního úsudku. 

     Dalším pozoruhodným jevem provázejícím uzavírací klauzuli je tzv. přirozený práh. 

Jedná se o klíčový faktor v souvislosti s působením velikostí volebních obvodů172 

a volebních formulí. Zásadní roli přirozený práh sehrává právě vůči malým politickým 

stranám. Jeho hodnota vypovídá o tom, kolik musí politická strana reálně získat 

procent hlasů, aby dosáhla na zisk mandátu. Toto číslo nakonec může být značně 

odlišné, převyšující či nedosahující hodnoty uzavírací klauzule.173  

 

5.2.4. Počet a charakter skrutinií 

Poslední důležitou proměnnou volebních systémů jsou tzv. skrutinia, která jsou v přímé 

souvislosti s velikostí volebních obvodů a volebními formulemi. S užitím této metody 

může být ovlivněna proporcionalita výsledků. Hovoříme o počtu úrovní volebních 

obvodů, jinak řečeno o počtu skrutinií a jejich charakteru. „Volební systémy, které 

využívají více úrovní volebních obvodů, většinou sledují dva cíle: 1) Chtějí ponechat 

nepříliš velké volební obvody pro těsnější kontakt voliče s poslancem (obvody též 

mohou respektovat správní členění) a 2) zároveň zajistit vysokou proporcionalitu celého 

systému.“174 Existují dva typy volebních systémů, které využívají více skrutinií. V prvním 

případě se jedná o systém zbytkových mandátů ze zbytkových hlasů a v druhém 

případě jde o systém kompenzačních mandátů.  

     Využívá-li systém více úrovní skrutinií, je možné dospět k proporčnějším výsledkům. 

V případě malých volebních obvodů a jednoho skrutinia je pravděpodobná větší míra 

disproporcionality. 

 

 

                                                           
172

 Čím menší je velikost volebního obvodu, tím vyšší je hodnota přirozeného prahu. 
173

 Zatímco uzavírací klauzule je neměnnou hodnotou, která je nastavena tvůrci volebních pravidel, 

přirozený práh je pohyblivou hodnotou, kterou lze obtížně předvídat. Výši přirozeného prahu taktéž 

ovlivňuje počet politických stran a jejich poměrná velikost, které v daném volebním obvodě kandidují.  
174

 LEBEDA, T.:c. d., s. 121. 
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5.3. Nastavení volebního systému v České republice pro PS PČR 

V úvodu této části je třeba připomenout, že práce se tematicky soustředí na volby 

do PSP ČR, tedy zabývat se budu nastavením volebního systému pro volby pouze do 

toho zastupiteského sboru. 

     Parametry voleb do PSP ČR jsou upraveny články 18 – 20 Ústavy České republiky175 

a dále podrobné vymezení bylo zakotveno v zákoně č. 247/1995 Sb., o volbách 

do Parlamentu České republiky176, v souladu s tímto zákonem se konaly volby do roku 

1998, načež v roce 2000 byla provedena reformní úprava pro následující volby 

zákonem č. 204/2000 Sb177.178  

     Volby do dolní komory Parlamentu ČR tradičně probíhají na základě všeobecného, 

přímého, rovného práva a tajného hlasování, jehož se mohou účastnit občané ČR, kteří 

v den konání voleb dovršili 18 let. Právo být zvolen má každý občan ČR, který dosáhl 

věku 21 let. Volí se podle systému poměrného zastoupení179 a volba se zpravidla 

opakuje jedenkrát za čtyři roky. Dny konání voleb vyhlašuje prezident, obyčejně 

se konají v pátek a sobotu. „Hlasování probíhá ve stálých volebních okrscích. Volit lze 

také v zahraničí na českých zastupitelských úřadech. Korespondenční volba ani volba 

elektronickými prostředky není v České republice využívána.“180  

                                                           
175

 Ústava České republiky, Listina základních práv a svobod. 
176

 Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých 

dalších zákonů. Dostupné z WWW: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=43269&nr=247~2F1995&rpp=15#local-content 

29. 4. 2013. 
177

 Zákon č. 204/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České 

republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb. a nálezu 

Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Dostupné z WWW: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49493&fulltext=&nr=204~2F2000&part=&name

=&rpp=15#local-content 30. 4. 2013. 
178

 Kompletní přehled zákonů souvisejících s volbami v České republice je dostupný na webových 

stránkách Ministerstva vnitra. Seznam právních předpisů týkajících se voleb. Dostupné z WWW: 

http://www.mvcr.cz/clanek/pravni-predpisy-65479.aspx 30. 4. 2013. 
179

 Poměrný volební systém vychází z tradice první Československé republiky. V roce 1990 spolu 

s obnovou demokracie byl poměrný volební systém vnímán jako záruka pluralitního politického systému, 

což vedlo k jeho obnově v pravém slova smyslu. Tentokrát však byl modifikován uzavírací klauzulí. 
180

 Volby do Poslanecké sněmovny. Dostupné z WWW: http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=38 29. 4. 2013. 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=43269&nr=247~2F1995&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49493&fulltext=&nr=204~2F2000&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49493&fulltext=&nr=204~2F2000&part=&name=&rpp=15#local-content
http://www.mvcr.cz/clanek/pravni-predpisy-65479.aspx
http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=38
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     Politické subjekty, které se ucházejí o účast ve volbách, musí být registrovány 

Ministerstvem vnitra a rovněž v jednotlivých volebních obvodech (v tzv. volebních 

krajích) musí podat své kandidátní listiny. 

     Jak už bylo uvedeno výše pro volby do dolní komory PČR je využíván poměrný 

volební systém. Doplňují ho však další zásadní kritéria. Jedním z těchto parametrů 

je nastavení uzavírací klauzule ve výši 5 % hlasů pro jednotlivé politické strany a hnutí 

a její znásobení, pokud se týká koalic, kdy dvoučlenná koalice musí získat 10 % hlasů, 

tříčlenná 15 % hlasů a vícečlenná 20 % hlasů. Mandáty jsou rozdělovány ve dvou 

skrutiniích s použitím D´Hondtova dělitele.181 „V prvním skrutiniu se přidělovaly 

mandáty ve volebních krajích, a to podle poměrů hlasů v nich dosažených; ve druhém 

skrutiniu se v rámci celé republiky přidělovaly mandáty, které nebyly rozděleny v rámci 

volebních krajů.“182 Česká republika je členěna do 14 volebních obvodů, přičemž 

průměrně je v každém obvodě rozdělováno zhruba šest mandátů z celkového počtu 

200. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
181

 Použití D´Hondtova dělitele vede podle mnohých autorů k disproporčnímu účinku ve prospěch 

velkých subjektů. 
182

 VODIČKA, K.; CABADA, L.: c. d., s. 254. 
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6. DISKUSE O VOLEBNÍ REFORMĚ 

 

V mnoha zemích se neustále debatuje o nastavení využívaného volebního systému, 

neboť zpravidla ve většině států s jeho účinky nepanuje úplná spokojenost. Časté 

diskuse o volební reformě jsou tedy po celém světě běžným jevem. V některých 

případech politické, laické či odborné návrhy na změnu zůstanou jen v mezích teorií, 

jindy projdou složitým schvalovacím procesem a stanou se praktikovanou skutečností. 

     V České republice rovněž mnohokrát o volební reformě hlasy zazněly, dodnes 

zaznívají a nejspíše i budou zaznívat i nadále. V následujícím textu proto budou stručně 

vykresleny zásadní momenty s tou tématikou spojené. 

     V úvodu je třeba zmínit, že volební systém České republiky pro volby do PSP ČR183 

navázal na československý federální volební systém s odkazem na volební systém první 

Československé republiky, který tehdejší zákonodárci schválili po pádu totalitního 

režimu a který v průběhu krátké existence federace nedoznal větších změn. Cílem bylo 

zavedení takového systému, který by podpořil moderní demokratický pluralitní systém. 

První svobodné volby v roce 1990 proto již proběhly podle nového nastavení, které, 

ač původně zamýšleno jen jako provizorní, bylo toto nastavení využíváno i o pro volby 

v následujících letech a jak už bylo uvedeno výše, převzala ho i nově vzniknuvší Česká 

republika.  

     Základním principem se tedy stal listinný poměrný volební systém s vázanými 

kandidátními listinami. Země se dělila na osm volebních obvodů. Pro politické subjekty 

rozhodující roli nehrálo, zda kandidují samostatně či v koalici, vždy musely přesáhnout 

uzavírací klauzuli ve výši 5 % hlasů. Voličské hlasy se následně přepočítávaly ve dvou 

skrutiniích, nejprve na úrovni krajů, posléze na celorepublikové úrovni, v obou 

úrovních však za pomocí Hagenbach-Bischoffovy kvóty. 

     Toto nastavení volebních pravidel vedlo k nevýhodnému postavení malých 

politických stran. Skutečně malé subjekty byly eliminovány, avšak současně 

to nepředstavovalo žádné významnější zvýhodnění ani pro větší politické strany. 

                                                           
183

 V období mezi léty 1990 a 1993 současné PSP ČR odpovídala tehdejší Česká národní rada. 
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Úprava se uskutečnila v roce 1992, a to v podobě zvýšení uzavírací klauzule pro koalice 

na 7 % pro koalici dvou stran, 9 % pro koalici tří stran a 11 % pro koalici čtyř a více 

stran.  

     Výše popsaný volební systém posléze prakticky kompletně převzala nově vzniknuvší 

Česká republika a v průběhu 90. let 20. století nepanovaly v souvislosti s ním žádné 

pochybnosti, spíše by se dalo hovořit o všeobecném konsenzu.184 Až volby roku 1996 

a předčasné volby v roce 1998, respektive jejich výsledek, rozproudily debatu o možné 

hlubší změně. 

 

6.1. Volební reforma z roku 2000 

     Hovoříme-li o výsledku výše uvedených voleb, pak se přesněji jednalo o opakující 

se situaci, kdy se zvoleným politickým stranám nedařilo sestavit většinovou koalici, aniž 

by se jednalo o velkou koalici, která ve stávající politické konstelaci nepřipadala 

v úvahu. „Volby roku 1996 potvrdily trend konsolidace systému stran, který byl 

nastoupen volbami roku 1992, a s ním související tendenci ke snižování počtu 

parlamentních stran i celkového počtu stran vůbec.“185 Komplikovaná situace nakonec 

vyústila v řešení, kdy se opoziční ČSSD zavázala k toleranci dosavadní menšinové vládní 

koalice. „Následovalo značně nestabilní dvouleté období, plné vnitrokoaličních 

a vnitrostranických sporů, které vyvrcholilo sérií skandálů, které vedly k pádu vlády, 

rozštěpení ODS a marginalizaci ODA.“186  

     Předčasné volby v roce 1998 však opět nepřinesly takové rozložení sil, aby mohla 

být snadno sestavena silná vláda. Ačkoliv manévrovací prostor vyprázdnila SPR-RSČ187, 

                                                           
184

 V roce 1996 po parlamentních volbách vznesla své námitky vůči nastavení volebního systému 

neparlamentní DEU, která napadala 5% hranici uzavírací klauzule a odměňování politických stran ze 

státního rozpočtu, které musely dosáhnout alespoň 3 % hlasů. V druhém bodě DEU uspěla u Ústavního 

soudu a v roce 2002 byla tato hranice posunuta na hodnotu 1,5 % hlasů. Tento moment se posléze odrazil 

ve volbách v roce 2002, kdy kandidovalo mnohem více politických subjektů. Z této změny např. 

profitovala SZ, neboť finanční „injekce“ nastartovala její vzestup, jenž vyústil vstupem do PSP ČR v roce 

2006. 
185

 VODIČKA, K.; CABADA, L.: c. d., s. 257. 
186

 ŠEDO, Jakub. Reforma volebního systému v ČR – 20 let diskusí. Dostupné z WWW: 

http://ispo.fss.muni.cz/uploads/EVS/008/evs_4_2_4.pdf 1. 5. 2013.  
187

 SPR-RSČ bývá stejně jako komunistická strana považována za antisystémovou stranu. Ze společného 

koláče 200 křesel tedy ukrajovala část, která jakoby zmizela do ztracena, neboť v žádném případě 

nemohla fungovat spolu s dalšími zvolenými subjekty jako koaliční partner. 

http://ispo.fss.muni.cz/uploads/EVS/008/evs_4_2_4.pdf
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mezi zvolenými stranami panovaly takové antipatie a kladly si vzájemně takové 

podmínky, že sestavení vlády se jevilo jako takřka nemožné. Dvě nejsilnější strany ODS 

a ČSSD proto sepsaly dohodu zvanou Smlouva o vytvoření stabilního politického 

prostředí v České republice uzavřená mezi Českou stranou sociálně demokratickou 

a Občanskou demokratickou stranou, v českém prostředí ale známou jako tzv. opoziční 

smlouva, která vedla ke vzniku vlády ČSSD s tolerancí ODS. 

     Nabízela se tedy otázka, jak napomoci sestavování stabilních vlád a předcházet 

komplikovaným situacím z minulosti. Jako vhodná varianta se jevilo posílení volebních 

zisků pro velké politické strany, a to především ve světle spolupráce ČSSD a ODS 

v rámci tzv. opoziční smlouvy, kde se k volební reformě tyto strany zavázaly. „Smlouva 

mezi ČSSD a ODS tak měla jednoznačně kartelovou povahu, neboť si kladla za cíl omezit 

konkurenci na politickém trhu. Především šlo o to vymanévrovat menší a dokonce 

i středně velké strany z politického neboli parlamentního prostoru prostřednictvím 

účelové změny volebních pravidel.“188 

     Na konci 90. let 20. století přispěla k úvahám o volební reformě identifikace dvou 

překážek. „Byly jimi 1. parlamentní reprezentace stran, které byly jako koaliční partner 

nepřijatelné (KSČM a do roku 1998 také SPR-RSČ) a 2. přítomnost malých koaličních 

stran, které svými požadavky a svou nezbytností při sestavování vlády omezovaly akční 

rádius nejsilnější vládní strany.“189  

     Určujícím mantinelem ovšem byla ústava, neboť ta jasně definuje, že volby do PSP 

ČR probíhají dle poměrného volebního systému.190 Na základě této premisy 

za předpokladu zachování stávajícího ústavního nastavení se musely další úvahy ubírat 

směrem k modifikaci existujících volebních pravidel s cílem dosažení méně proporčních 

výsledků. Jinými slovy misky vah se měly převážit ve prospěch velkých politických 

stran. 

                                                           
188

 KLÍMA, Michal: Volební reforma České republice v letech 1998 – 2000. Politologický časopis. 2000, 

č. 3, s. 226. 
189

 ŠEDO, Jakub: Patové situace a volební systém pro volbu Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky. Dostupné z WWW: http://ispo.fss.muni.cz/uploads/2download/sedo_patove_volby.pdf 24. 4. 

2013. 
190

 Vzhledem k rozložení sil v Senátu, nedisponovaly od roku 1999 dvě hlavní strany ústavní většinou, 

která by dokázala ústavní změn prosadit. Schůdnější variantou proto bylo učinit změny stávajícího 

volebního systému tak, aby generoval požadované výstupy. 

http://ispo.fss.muni.cz/uploads/2download/sedo_patove_volby.pdf
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     „Razantní zásah proti malým subjektům měla přinést reforma, kterou v roce 2000 

prosadily ODS a ČSSD, která ale byla ve většině bodů úspěšně napadena u Ústavního 

soudu.“191 Návrh předpokládal následující změny: stávajících 8 volebních obvodů 

přetrasnsformovat na 35, metodu přepočtu hlasů na mandáty Hagenbach-Bischoff 

vyměnit za modifikovaný D´Hondtův dělitel a navýšení uzavírací klauzule pro koalice.  

     Volební reforma se stala předmětem vášnivých debat nejen mezi politickými 

stranami, ale i mezi odborníky. Doposud okrajové téma nabylo v českém prostředí 

na významu. Předkládaný návrh měl samozřejmě své odpůrce i příznivce. Jako 

pozitivum byly akcentovány požadavky na omezení fragmentace stranického systému 

a umožnění sestavovat stabilní vlády, které by neohrožovala „vyděračská“ pozice 

malých politických stran, negativum reformy bylo spatřováno ve zvůli velkých subjektů 

a jejich uchopení příliš velké části moci v zemi. 

     Jak už bylo uvedeno výše, plánovaná reforma byla napadena u Ústavního soudu, 

jehož rozhodnutí převážnou většinu úprav zrušilo. Zákonodárci, vhledem k tomu 

že zamýšleli přivést nový volební zákon do života již pro nadcházející volby v roce 2002, 

museli neprodleně nalézt jiné řešení. „Jím se stalo schválení volebního zákona, který 

mírně zhoršil podmínky malých stran, kdy došlo ke zvýšení počtu volebních obvodů na 

14 a zavedení D´Hondtova dělitele.“192  

    Přehlednější souhrn dění dokresluje následující tabulka: 

Tabulka 6.1.1.: Vývoj volebního systému pro volbu PSP ČR 

Rok voleb Počet obvodů Klausule* Způsob přepočtu hlasů na mandáty 

1996, 1998 8 5, 7, 9, 11 

1. skrutinium Hagenbach-Bischoffova kvóta 2. 
skrutinium Hagenbach-Bischoffova kvóta a 
metoda největšího zbytku 

návrh 35 5, 10, 15, 20 Modifikovaný D´Hondtův dělitel (1,42; 2; 3; 4) 

2002 - 2010 14 5, 10, 15, 20 D´Hondtův dělitel (1, 2, 3, 4) 

* Klausule pro samostatně kandidující stranu, pro koalici dvou, tří, čtyř a více stran. 
 
Zdroj: ŠEDO, Jakub: Patové situace a volební systém pro volbu Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky. Dostupné z WWW: http://ispo.fss.muni.cz/uploads/2download/sedo_patove_volby.pdf 24. 4. 
2013. 
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 ŠEDO, Jakub: Patové situace a volební systém pro volbu Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky. Dostupné z WWW: http://ispo.fss.muni.cz/uploads/2download/sedo_patove_volby.pdf 24. 4. 

2013. 
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 Tamtéž. 

http://ispo.fss.muni.cz/uploads/2download/sedo_patove_volby.pdf
http://ispo.fss.muni.cz/uploads/2download/sedo_patove_volby.pdf
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6.2. Dopady v souvislosti se změnou nastavení na přelomu tisíciletí  

     Paradoxně volby 2002 nepřinesly výraznější změnu, která byla očekávána. Kýžený 

efekt se dostavil až ve volbách v roce 2006. Do PSP ČR vstoupilo celkem pět 

subjektů193, přičemž nejmenší a nejmladší z nich SZ na stávající pravidla nejvíce 

doplatila podreprezentací194, neboť se na její úkor „obohatily“ dva největší subjekty. 

Opět ale nastal problém při sestavování vlády, protože levice i pravice disponovala sty 

mandáty. Strany se tak dostaly do zcela patové situace. Půlroční vyjednávání nakonec 

přineslo příslovečné ovoce, když byla sestavena pravicová vláda ODS, KDU-ČSL a SZ 

s podporou přeběhlíků195 z ČSSD. 

     Z popsaných událostí opět vyplývá, že modifikace volebního systému nenapomáhala 

zamýšlenému usnadnění sestavování vlád ani jejich stabilitě a pohodlné většině. 

Povolební situaci politici opakovaně přičítali právě volebnímu systému. Objevil 

se kupříkladu názor, že předcházet podobným situacím by pomohla změna počtu 

poslaneckých mandátů ze sudého na lichý. Zvažovala se též varianta transformace 

volebních obvodů, respektive jejich počtu a velikosti. Proti zmenšení volebních krajů 

ale zcela logicky vystupovaly malé politické strany a požadovaly naopak narovnání mezi 

rozdílnými velikostmi obvodů, tak aby nebyly znevýhodňovány i do budoucna. Rovněž 

zazněl návrh na prémii pro vítěze voleb. 

 

6.3. Nová volební reforma z roku 2008 

     Konkrétnějších podob úvahy o změně nabyly v rámci koaliční spolupráce ODS, KDU-

ČSL a SZ a paradoxně, vzhledem k záměrům aktérů opoziční smlouvy z přelomu 

tisíciletí, počítaly s více proporčnějšími výstupy, a to především vůči malým politickým 

stranám. Část mandátů by jako bonus připadla vítězné straně. „Tato forma bonusu 

měla zajistit snadnější sestavení vlády, případně přimět strany ke spolupráci již 

v průběhu voleb v rámci volební aliance. Iniciativa k tomuto kroku přitom vycházela 
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 V roce 2006 ve volbách do PSP ČR uspěly ODS, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL a SZ. 
194

 O podreprentování nějaké politické strany hovoříme tehdy, získala-li daná strana v poměru 

k obdrženým hlasům méně mandátů, než jiná strana za stejného předpokladu. 
195

 Toleranci vládě přislíbili dva poslanci ČSSD, Miloš Melčák a Michal Pohanka. 
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podobně jako v předcházející fázi příprav volební reformy z pravé části spektra.“196 

Další zamýšlené kroky spočívaly ve snížení počtu volebních obvodů ze stávajících 

14 na 8 a návrat k Hagenbach-Bischoffově kvótě, případně posun k Hareově kvótě. 

V prvním skrutiniu pak měly být hlasy přepočítávány v rámci několika krajů současně, 

tak aby byla zaručena co největší proporcionalita výsledků. Nepřidělené mandáty z kola 

prvního pak měly ve druhém skrutiniu být přičteny vítězné straně na celostátní úrovni 

jakožto onen již zmiňovaný bonus. Jeho velikost však nelze predikovat, neboť zcela 

závisí na konkrétním výsledku každých voleb. 

     Rozpačité reakce však zazněly z odborné veřejnosti. Tomáš Lebeda vyjádřil své 

pochyby o tom, zda lze ještě mluvit v případě výše uvedených změn o poměrném 

volebním systému, podle jeho soudu se totiž jedná o systém smíšený. „Současný model 

je tak podle něj v rozporu s ústavou.“197 Ústavní právník Jan Kysela v této souvislosti 

přímo hovořil o deficitu ústavnosti. Opomenout též nelze hlasy zaznívající z opozice. 

Obě levicové strany totiž dopředu avizovaly, že vládou předkládaný návrh nepodpoří, 

dokonce, v případě schválení parlamentem, by přistoupily k ústavní stížnosti. 

     Ačkoliv vláda plánované změny posvětila svým souhlasem, vzhledem ale k jejímu 

pádu v roce 2009 tyto snahy nakonec vyzněly do ztracena, neboť již nebylo možné 

je realizovat.  

 

6.4. Současné úvahy o reformě 

     V současnosti se s blížícími se volbami, které by podle předpokladu měly 

proběhnout v roce 2014, ozývají názory týkající se volební reformy ze strany odborníků 

i různých občanských iniciativ. 

     Michal Kubát hovoří o vnitřní nesourodosti politických stran, fragmentovaném 

stranickém systému, slabé exekutivě, a to vše spatřuje jako důsledek volebního 

systému, který nenapomáhá vytváření dostatečných většin. „Důsledkem toho všeho 
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 ŠEDO, Jakub: Reforma volebního systému v ČR – 20 let diskusí. Dostupné z WWW: 

http://ispo.fss.muni.cz/uploads/EVS/008/evs_4_2_4.pdf 1. 5. 2013. 
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 PROKOP, Dan: Vládní reforma volebního systému může být protiústavní, říkají experti. Dostupné 

z WWW: http://zpravy.idnes.cz/vladni-reforma-volebniho-systemu-muze-byt-protiustavni-rikaji-experti-

1a4-/domaci.aspx?c=A090209_174929_domaci_dp 1. 5. 2013. 
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jsou menšinové vlády (1996 – 2002, 2006 – 2007, 2007 – 2009), politicky nesourodé 

koalice pravicových a levicových stran (2002 – 2006), vlády postavené 

na kontroverzních základech (opoziční smlouva 1998 – 2002), vlády vzniklé na základě 

minimální převahy jednoho poslance (2002, 2004, 2005), různé polopolitické 

a kvaziúřednické vlády (1998, 2009 – 2010).198 Kubát vidí právě ve volebním systému 

prostředek k pozitivnímu ovlivnění nejen stranického systému, ale i státních 

a ústavních institucí. Říká, že adekvátní nastavení volební klauzule zamezuje 

roztříštěnosti parlamentu, o čemž lze dále polemizovat. Za podstatnější faktory 

považuje optimální metodu pro přepočet hlasů na mandáty a velikost volebních 

obvodů. Dvoukolový většinový systém pak napomáhá eliminaci antisystémových 

a extrémních stran. Pro úplnost připomínám, že změna volebního systému 

z poměrného na většinový pro volby do PS PČR je v českém prostředí možná jen 

v případě ústavní revize. Ke stabilitě na parlamentní půdě rovněž podle Kubáta 

nepřispívá institucionální slabost politických stran, kdy především střední a malé strany 

neustále vznikají a zanikají.  

     Když se Kubát zamýšlí, který volební systém by byl pro Českou republiku 

nejvhodnější, jednoznačně vylučuje smíšený volební systém. Přímo ho označuje 

za komplikovaný a nevyzpytatelný. Úpravu stávajícího poměrného volebního systému 

ve prospěch posílení jeho většinových účinků taktéž neshledává jako východisko. 

V této souvislosti doporučuje zrušení aditivní klauzule. Negativně se též staví 

k experimentování s udílením bonusu pro vítěze. Kubát tedy preferuje absolutně 

většinový volební systém, neboť jeho přínosem je utváření většin, eliminace 

antisystémových stran, personalizovanější volba. „Kromě toho se dvoukolový absolutně 

většinový volební systém dobře osvědčuje v praxi, vyznačuje se širokou rozmanitostí 

forem (tedy přizpůsobivostí), především však napomáhá větším stranám, ale nelikviduje 

strany menší, ovšem pokud jsou schopny vzájemné spolupráce.“199 
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 KUBÁT, Michal: Jak politicky napravit český parlamentarismus. Dostupné z WWW: 

http://www.revuepolitika.cz/clanky/1754/ 2. 5. 2013. 
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     Dalším tématem do diskuse přispěl Jan Outlý, když navrhl jakožto vhodnou variantu 

pro české prostředí australský model200. Tato většinová varianta by podle Outlého 

přispěla k pohodlnějšímu vytváření většin. „Vítězi se zpravidla stávají konsenzuální 

kandidáti, kteří disponují nejen skalními voliči, ale jsou přijatelní i pro širší veřejnost.“201 

Dlužno dodat, že Michal Kubát tuto variantu odmítá jako příliš složitou nekonvenující 

s českou tradicí. Dále Outlý ve vztahu ke stávajícímu systému doporučuje sjednotit 

velikost volebních obvodů, aby se vyvážila rovnost volebního práva. Za šťastný 

nepovažuje ani stávající D´Hondtův dělitel. Dokonce se přiklání k oprášení navrhované 

modifikace z roku 2008, která počítá s bonusem pro vítěze. 

     Zřejmě nejvýrazněji v poslední době rezonoval návrh Karla Janečka202, který přímo 

hovoří o volební revoluci. Tato koncepce předpokládá přechod z poměrného volebního 

systému na většinový, přičemž voliči by udělovali dva pozitivní a jeden negativní hlas203 

v rámci dvoumandátových volebních obvodů. Existovala by současně možnost odvolání 

poslance. Smyslem požadované změny je její protikorupční dopad. „Karel Janeček svoji 

iniciativu chápe jako znovunastolení faktické a spravedlivé demokracie.“204  

     Odborníci na volební systémy však namítají, že nelze předvídat účinky takového 

systému a rovněž nelze předpokládat, že voliči se budou rozhodovat racionálně. Taktéž 

považují za odvážné tvrzení, že výstupem tohoto systému budou ti nejkvalitnější 

zastupitelé. Naopak může systém produkovat posílení stranických aparátů. 

Problematickým bodem se též jeví negativní hlasování, díky čemuž mohou být 

eliminováni kandidáti s jasně profilovanými názory. Podle Pavla Šaradína 
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 Model alternativního (australského) hlasování předpokládá, že volič očísluje jednotlivé kandidáty 

podle svých preferencí. Získá-li v prvním kole některý z kandidátů více než 50 % hlas, vítězí, v opačném 

případě se škrtne kandidát a posledním místě a jeho hlasy se distribuují mezi ostatní kandidáty podle 

druhých preferencí. Získá-li poté některý z kandidátů více než 50 % hlasů, zvítězil.  Opačném případě se 

opět škrtne poslední kandidát a procedura se opakuje. Tímto způsobem se pokračuje do té doby, dokud 

některý z kandidátů není zvolen. Jedná se o velmi specifický systém využívaný právě v Austrálii, Nauru a 

Irsku, kde se tímto způsobem volí prezident. Tento systém nezatěžuje voliče tak, jak dvoukolový systém, 

neboť volič jde k volbám jen jednou a výsledku je dosaženo pomocí přepočítávání preferencí. 
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 OTTO, Pavel: Jan Outlý: Reforma z roku 2009? Tu by měla současná vláda oprášit. Dostupné 

z WWW: http://nazory.euro.e15.cz/rozhovory/jan-outly-volebni-reforma-z-roku-2009-tu-by-mela-

soucasna-vlada-oprasit-574032 2. 5. 2013. 
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 Karel Janeček je zakladatelem Nadačního fondu proti korupci. 
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 Pozitivní hlasy by se sčítaly a negativní odčítaly. 
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 NĚMEC, Jan: Miliardářova volební revoluce. Co na ni říkají experti. Dostupné z WWW: 

http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=754961 2. 5. 2013. 
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jednoduše technické změny pravidel volby nestačí, jako prospěšnější vidí zvyšování 

volební gramotnosti občanů. 
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7. MALÉ POLITICKÉ STRANY A MÉDIA 

 

V této kapitole bych ráda ověřila tu skutečnost, že média a jejich prezentování malých 

politických stran mohou ovlivnit vnímání těchto stran voliči. Malé politické strany totiž 

často vyjadřují svůj pocit, že nezájem médií je poškozuje. Dále budu sledovat, jak malé 

politické strany přistupuji k sebeprezentaci a jaké používají nástroje ve volební 

kampani. 

 

7.1. Média v České republice 

V České republice po roce 1989 došlo k revoluční liberalizaci a značné decentralizaci 

mediálního trhu, kdy se rozdělil na sféru soukromou a veřejnoprávní. Hlavními 

a donedávna jedinými soukromými subjekty byly TV Nova a TV Prima, s rozšiřující 

digitalizací se však jejich množství začalo rozrůstat. Na poli veřejnoprávním působí 

Česká televize, Český rozhlas a Česká tisková agentura. Neodmyslitelnou součástí 

a tradičním komunikačním prostředkem jsou též tištěná média, jakkoliv jejich prostor 

do jisté míry ovládly internetové portály a mobilní aplikace.  

    Zásadním mediálním kanálem jsou pro voliče především televizní debaty, které 

se v době jednotlivých voleb odehrávaly na televizních obrazovkách. Strany rovněž 

komunikovaly prostřednictvím spotů, pro které je dle volebního zákona striktně 

vymezen čas. Předvolební spoty mohou být vysílány pouze ve veřejnoprávní televizi. 

     Pokud se týká tištěných médií, nejvýznamnějšími z hlediska prodejnosti jsou deníky 

Blesk, Právo, MF Dnes, Lidové noviny a Hospodářské noviny. V průběhu let je možné 

u tisku pozorovat jistou stranickost, personalizaci zpravodajství a nakloněnost té či oné 

straně.205 
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 Pozornost je soustředěna především na dva nejvýraznější hráče stranické soutěže. Většina médií je 

nakloněna více pravicovým stranám, zatímco Právo se více kloní k ČSSD. Podrobněji se tématem zabývá 

článek Matušková, A., Eibl, O., Braun, A. (2009): The Czech Case: Social Democratic Or Social Market 

Party, Lees-Marshment, Rudd, C., Strombeck, J. (Eds.) Global Political Marketing, London - New York: 

Routledge, 157-174. ISBN 0415427223. 
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     Od roku 2006 do volebních kampaní a politické komunikace vstupuje také internet. 

Strany spouštějí své stranické webové stánky, prostřednictvím nichž komunikují své 

programy a volební kampaň. Tištěná média pak představují své internetové volební 

zpravodajství. 

     Nemalá síla je ovšem přičítána předvolebním průzkumům, které mají ale poněkud 

jiný záběr a záměr. Výrazně ovlivňují obraz politických subjektů v médiích. Voliči si pak 

sami utvářejí představu o šancích té které strany na úspěch, což nemusí být činěno 

na zcela objektivních poznatcích. „Experti upozorňují na to, že přesná čísla 

v průzkumech nelze přeceňovat. Prognózy podle nich sice jsou dobrým snímkem nálad 

ve společnosti, ale v situaci, kdy řada voličů váhá a na scéně je několik nových stran bez 

pevného voličstva, je těžké odhadnout, jak lidé nakonec hlasy rozdělí.“206 Přesto voliči 

malých politických stran (zřejmě více než jiní voliči) těmto průzkumům naslouchají 

a upravují podle nich svá konečná rozhodování.207 

 

7.2. Volby do PS PČR v roce 1998 

Nálada před předčasnými sněmovními volbami v roce 1998 se nesla v duchu deziluze 

z polistopadové politiky stran. Především zveřejněná kauza ohledně financování ODS 

budila značnou pozornost. Mezi politiky nejen na straně ODS a nově vznikající US, ale 

i ČSSD panovala jistá antipatie. „Parlamentní politické strany (kromě SPR-RSČ) uzavřely 

v březnu tzv. gentlemanskou dohodu, ve které se zavázaly, že do kampaně vloží max. 

30 mil. Kč a nepoužijí pro svou prezentaci billboardy. Došlo rovněž k dohodě, že strany 

nebudou využívat reklamních bloků a utkají se přímo v televizních diskusích, pro něž 

bylo vymezeno před volbami celkem 14 hodin. Strany zvolily strategii bezprostředního 

kontaktu s voliči na ulicích a náměstích.“208 

     Logicky nejvyhrocenější souboj panoval mezi hlavními aktéry ODS a ČSSD. 

Zaměříme-li se na US, pak tato strana nedokázala využít dostatečně své pozice, kterou 
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 Průzkumy ovlivňují vnímání stran, přesná čísla přitom neodhadují. Dostupné z WWW: 

http://volby.ihned.cz/c1-43446370-pruzkumy-ovlivnuji-vnimani-stran-presna-cisla-pritom-neodhaduji 12. 

5. 2013. 
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 Voliči např. na základě zveřejňovaných průzkumů hodnotí šance té které politické strany na překonání 

uzavírací klauzule. 
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 KOUTNÍK, O.: c. d., s. 30. 
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skýtalo odtržení se od ODS, a nechala se zcela zastínit. Do voleb vstupovala s hesly 

„Normální je nelhat“ nebo „Hrát podle pravidel“, ale nezvládla komunikovat svůj 

program. Zpochybněna byla také aktivita Jana Rumla jakožto předsedy strany 

ve volebními kampani, když mu bylo vytýkáno, že nevystupoval více aktivněji. US ani 

nedokázala vytěžit hlasy voličů z pošramocené pověsti ODS, která nakonec kauzu 

ohledně financování strany i rozštěpení strany ustála. 

     KDU-ČSL se tradičně prezentovala jako klidná síla ve snaze zacílit na svou stabilní 

voličskou podporu. Obzvláště lídr Josef Lux působil na veřejnost pozitivním dojmem. 

Kampaň probíhala obvyklými kanály, jako byl tisk, rozhlas a televize, kde se strana 

účastnila nejrůznějších debat. Aktivně též křesťanští demokraté objížděli česká 

náměstí, kde diskutovali s občany. U KDU-ČSL šla vystopovat jistá umírněnost 

v průběhu celé kampaně, již tehdy bylo patrné nevymezování se vůči ODS ani ČSSD. 

Pavel Pšeja v této souvislosti říká, že „…jestliže již v předvolebním období se tato strana 

znatelně posunovala do faktického středu systému, pak po volbách lidovci tento prostor 

definitivně obsadili.“209 

      

7.3. Volby do PS PČR v roce 2002 

Volby roku 2002 byly poznamenány zdlouhavou kampaní, a celkově to byly volby 

oproti předcházejícím trochu nudné210, což se zřejmě odrazilo i na nejnižší volební 

účasti v moderní historii České republiky.211 Téma, které se předvolebním kláním táhlo 

jako červená nit byla otázka vztahu té které strany k Evropské unii, potažmo evropské 

integraci s vidinou vstupu do Evropské unie. Spolu s touto agendou opět vypluly 

na povrch Benešovy dekrety. Skutečně klíčové téma, jak tomu bylo v minulosti, ale 

předvolební kampaň neovládlo.212 
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 LINEK, Lukáš; MRKLAS, Ladislav; SEIDLOVÁ, Adéla; SOKOL, Petr: Volby do Poslanecké 

sněmovny 2002. Vyd. 1. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2003. s. V. 
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     Svůj podíl zřejmě sehrála i média, když nedokázala voličům jednotlivá témata 

dostatečně čitelně komunikovat. „Trendem mediálního zpravodajství byla 

„amerikanizace volebního zpravodajství“, tlumočení agendy politiků na úkor agendy 

veřejnosti a minimální prostor pro mimoparlamentní strany (alternativní řešení).“213 

Voliči se tak spíše dozvídali o atrakcích volebních kampaní, o chování politiků a jejich 

vystoupeních na mítincích, než aby jim byla dostatečně zprostředkována témata 

konkrétních politických řešení. Tento způsob referování o politice však má neblahý 

dopad na zájem občanů o politiku.214 Komunikování programů politických stran a jejich 

postojů je ale pro voliče pro jeho rozhodování zcela zásadní. 

     „Nespokojenost s opoziční smlouvou i jejími parlamentními kritiky a vznik řady 

nových stranických subjektů vytvářely - alespoň podle médií - zdánlivě podmínky pro 

proniknutí jiných stranicko-politických subjektů do Poslanecké sněmovny. Skutečnost, 

že se tak nestalo a že řada voličů raději k volbám nešla, svědčí na jedné straně 

o nepřesvědčivé nabídce mimoparlamentních stran, na straně druhé o tom, že stávající 

parlamentní subjekty pokrývají celou ideově-programovou škálu, která je voliči 

požadována.“215 Mimoparlamentní subjekty nejsou pro média nijak zvlášť atraktivní, 

tudíž pokud před volbami získávají alespoň nějaký minimální prostor, v období mezi 

volbami o nich není referováno takřka vůbec. Mediálně ohroženy se však cítily i strany 

Koalice. „Těsně před volbami 6. června vydala ještě Koalice prohlášení, v němž 

protestovala proti zaujetí některých médií, především soukromých televizí, které většinu 

času přenechaly představitelům ODS, ČSSD a KSČM. V prohlášení se doslova uvádí: 

„Koalice má důvodné podezření, že existuje záměr určitých sdělovacích prostředků 

odstavit Koalici, tedy KDU-ČSL  a US-DEU, z očí veřejnosti…“216 

     Námi sledované strany KDU-ČSL a US-DEU vstupovaly do volebního klání v rámci 

společné předvolební aliance Koalice, což byl vlastně pozůstatek původní Čtyřkoalice 

(viz. Kapitola 4.1.3.), která se po sloučení US a DEU a odchodu ODA modifikovala 

na projekt dvou stran. Bohužel však tyto strany nedokázaly využít pozice opozičních 
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stran a nabídnout vůči ODS a ČSSD alternativu. Stěžejními tématy jejich volebního 

programu nazvaného „Dáme věci do pořádku“ byly otázky skloubení ekonomické 

svobody a sociálních jistot, eurofederalismus a také morální dimenze politiky 

a vymezování se vůči opoziční smlouvě. Pro voliče bylo taktéž obtížné zařadit Koalici 

na pravolevé škále, která je jim srozumitelná. 

     Zajímavým aspektem voleb roku 2002 bylo preferenční hlasování. Voliči KDU-ČSL tak 

na popud své strany „vykroužkovali“ kandidáty US-DEU, kteří to brali od koaličního 

partnera jako ránu pod pás. „Podíl preferenčních hlasů vůči voličským hlasům činil 

62,7 procenta.“217 Lidovečtí kandidáti ve svůj prospěch nakonec získali celkem více než 

tři pětiny preferenčních hlasů udělených Koalici, v deseti volebních krajích tak výrazně 

překonali své koaliční souputníky z US-DEU.218 Nicméně společný výsledek 14,27 % 

a 31 mandátů219 byl pod očekáváním obou aktérů. Předsedkyně US-DEU Hana 

Marvanová v důsledku dění rezignovala na funkci.  

 

7.4. Volby do PS PČR v roce 2006 

Volební kampaně před sněmovními volbami v roce 2006 bávají označovány jako 

mezníkové, neboť strany zvolily značně odlišný způsob přípravy kampaní, než jak bylo 

doposud zvykem. „Vymykala se jak svojí intenzitou, délkou, mírou investovaných 

finančních prostředků tak i obsahem, jeho přípravou a úrovní vizuálního zpracování. 

V kampani bylo největším průlomem v případě některých politických stran právě 

systematické využívání metod politického marketingu, podrobné a opakované 

analyzování volebního trhu a voličů, strategické plánování následná implementace. 

Kampaně nebyly připravovány ad hoc na základě momentální pohnutky, ale vycházelo 
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se z dat, zpracovaných analýz atd.:“220 Nezanedbatelným prvkem byla též tzv. negativní 

kampaň. Poprvé strany také v takové míře využily najaté profesionální konzultanty 

a agentury. Obměnila se tak komunikace s voliči. 

     Zaměříme-li se na malé politické strany, především je třeba soustředit pozornost 

opět na KDU-ČSL a nově na SZ.  

     KDU-ČSL se dlouhodobě potýkala se stárnutím a úbytkem členské základny, nicméně 

oproti SZ měla však strana velmi loajální voliče a tradiční oblasti podpory na jižní 

Moravě a ve východních Čechách. KDU-ČSL zvýhodňoval také ten fakt, že se jedná 

o stranu regionálně ukotvenou s popracovanou organizační strukturou, což 

jí napomáhá dlouhodobě se udržet v nejvyšší politice. 

     Lidovecká volební kampaň probíhala v umírněném tónu. Vyzdvihovány byly 

především křesťanské a rodinné hodnoty. Straně se však příliš nepodařilo oslovit nové 

voliče. Navíc především závěr kampaně se soustředil na dva hlavní aktéry ODS a ČSSD 

a jejich vyhrocené předvolební vtahy za přispění tzv. Kubiceho aféry. Negativní dopad 

na KDU-ČSL zřejmě taktéž způsobil průzkum voličských preferencí agentury STEM, 

která zveřejnila data, v nichž strana nedosahovala 5% hranice hlasů. „Konstatování, 

že by se na základě tohoto průzkumu lidovcům nepodařilo překročit volební práh, bylo 

poněkud sporné vzhledem k tomu, že do výzkumu byli zahrnuti i nerozhodnutí voliči. 

Průzkum hojně citovaný médii však mohl mít na voliče negativní dopad.“221 Stran též 

čelila negativní kampani Balbínovy poetické strany, která zacílila především 

na Miroslava Kalouska, tehdejšího předsedu strany. 

     SZ vstoupila do volebního klání jakožto neokoukaný element, byť se voleb 

v předešlých letech účastnila. Zřejmě tento efekt způsobila nová image strany a nové 

vedení, které se od těch předchozích značně lišilo. V její prospěch jednoznačně 

zafungovaly předvolební průzkumy, které zelené značně přecenily, díky čemuž 

se strana prosadila do televizních předvolebních debat a strhla na sebe značnou 

pozornost.222 Nemalou měrou pro zpopularizování strany přispěly také známé 
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osobnosti veřejného života223. „Všechny agentury v roce 2006 přecenily Stranu 

zelených, kterou právě průzkumy dostaly do centra mediální pozornosti jako nového 

hráče na politické scéně. Zelení se nakonec do sněmovny těsně dostali se ziskem 

6,3 procent. Většina agentur jim ale předpovídala kolem devíti procent.“224  

     Zelení těžili ze své pozice neokoukaného subjektu a snažili se nabídnout alternativu 

vůči známým stranám. Ve prospěch SZ rovněž zapůsobila tvář lídra. Martin Bursík 

vyvolával sympatický dojem šéfa moderní strany a seriózního politika, když veřejně 

deklaroval, že zelení chtějí vnést do sněmovny věcnost a politickou kulturu. Do jaké 

míry zelení svá předsevzetí naplnili, posoudili voliči ve volbách následujících. 

Nezanedbatelnou částí volební kampaně byli dobrovolníci a členové strany, kteří 

vyvinuli úsilí ve snaze stranu podpořit. 

     Na závěr je třeba uvést, že volbám roku 2006 předcházela nebývale ostrá kampaň 

a malé strany neměly snadnou pozici, aby dokázaly zaujmout voliče a odpoutaly jejich 

pozornost od dvou hlavních protagonistů ODS a ČSSD. 

 

7.5. Volby do PS PČR v roce 2010 

Sněmovní volby roku 2010 poznamenaly neuskutečněné předčasné volby v roce 2009. 

Mnohé strany proto do řádných voleb vstupovaly značně unavené a vyčerpané 

předvolební kampaní, která byla též nemalou finanční zátěží a která vyzněla 

na prázdno.225 

     „Drahá, příliš útočná a agresivní, nekonečná, předimenzovaná – a mnohé další 

přídomky si ve svém průběhu vysloužily volební kampaně poltických stran ve volbách 

do Poslanecké sněmovny v roce 2010.“226 Jednoznačně největším překvapením voleb 

byl úspěch dvou nových formací TOP 09 a VV. Dalším výrazným momentem voleb 2010 
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se stal neúspěch dvou parlamentních stran, KDU-ČSL a SZ, které se do sněmovny 

neprobojovaly. Navíc ostatní strany zaznamenaly značné voličské ztráty.  

     „Poslední sněmovní volby si kvůli výsledkům preferenčního hlasování voličů 

jednotlivých úspěšných stran vysloužily přídomek „voličská revoluce". Její výsledky byly 

na první pohled vskutku impozantní: počet kandidátů, kteří dosáhli kvóra preferenčních 

hlasů pro posun na kandidátní listině, se z 55 v roce 2006 více jak ztrojnásobil na 192, 

počet kandidátů, kteří ač kvóra dosáhli, a přesto nebyli zvoleni, stoupl ze šesti v roce 

2006 na 72 v roce 2010, a celkem 47 poslanců (oproti šesti v předešlých volbách) 

vděčilo svému zvolení jen a pouze získaným preferenčním hlasům, přičemž nebylo 

výjimkou, že do dolní komory byl „katapultován" i kandidát zaujímající poslední místo 

na kandidátce.“ 227 

     Celkově kampaně byly pojaty profesionálně. Strany se pokoušely komunikovat svá 

témata voličům, k čemuž jim pomáhaly různé průzkumy a profesionální organizace 

kampaní. Kromě mítinků komunikovaly hojně také prostřednictvím internetu 

a sociálních sítí a pokusily se zmobilizovat i dobrovolníky. Výrazně v kampani rovněž 

zarezonovaly některé občanské iniciativy a sociální poltická hnutí.228 

     Soustředíme-li pozornost na malé politické strany, které po volbách vstoupily 

do PS PČR, pak největším překvapením byl úspěch Věcí veřejných. Tato strana vsadila 

na velmi populárního lídra Radka Johna, nové tváře a líbivou kampaň s hlavním 

motivem „Vyměňte politické dinosaury“. Věci veřejné apelovaly na protikorupční 

opatření, přímou demokracii a distancovaly se od stávajících poltických stran. 

Představily množství mladých a nadějných politiků a političek, kteří pod taktovkou 

volebního lídra Víta Bárty měli naplnit předvolební sliby. Věcem veřejným se nakonec 

velmi úspěšně podařilo odebrat hlasy všem politickým stranám, nejvíce pak SZ a ODS. 

     Jak už bylo popsáno výše, kampaně se více profesionalizovaly a také se rozšířila 

škála mediálních kanálů, jejichž prostřednictvím strany komunikovaly svá sdělení. 
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„V důsledku digitalizace přibyly nové televizní kanály, rozhlasové stanice vysílají 

prostřednictvím internetu, všechny hlavní deníky mají online verze s částečně odlišným 

obsahem a oddělenou redakcí, přibylo také specializovaných online serverů. Vedle toho 

jsou komerční média stále pro konzumenty zajímavější a vyhledávanější. Tradiční 

politické zpravodajství v médiích veřejné služby a v seriózním tisku na druhou stranu 

ztrácejí na atraktivitě.“229  

     S ohledem na konkurenci se média snažila zprostředkovávat politiku „atraktivněji“, 

pročež referovala o skandálech a senzacích, které kampaň provázely. Strany proto, aby 

dokázaly v mediálním prostoru prosadit své programy, musely své teze formulovat 

pomocí krátkých, jasných a jednoduchých sdělení. Toto pravidlo bude platit 

i do budoucna, neboť konkurence médií a fragmentace tohoto prostředí se bude 

nadále rozšiřovat. 
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8. ZÁVĚR 

 

Česká republika se řadí mezi moderní parlamentní demokracie s pluralitním stranickým 

systémem, jehož součástí je svobodná soutěž politických stran deklarovaná ústavou.  

V prostředí českého stranického se také pohybují malé politické strany, které díky 

poměrnému volebnímu systému úspěšně pronikají do PS PČR. Předkládaná práce 

si proto kladla za cíl uchopit téma malých politických stran v českém prostředí, 

zhodnotit jejich postavení vůči velkým politickým subjektům a odhadnout jejich 

perspektivy do budoucna. 

     V úvodní části práce byla stanovena hypotéza, zda jsou malé politické strany 

relevantními aktéry a zda mají dlouhodobou perspektivu se v rámci stranického 

systému udržet. Na základě zkoumané problematiky je zřejmé, že malé politické strany 

jsou neodmyslitelnou a tradiční součástí českého stranického systému, v němž 

zaujímají podstatné místo. V důsledku používání poměrného volebního systému 

do PS PČR pronikají menší subjekty, které přinášejí na sněmovní půdu názorovou 

pestrost. Malé politické strany taktéž doposud disponovaly solidním volebním 

potenciálem, a stávaly se tak ve většině případů koaličním partnerem velkých stran, 

ODS i ČSSD. Malé politické strany nestojí na okraji politického spektra, ale zpravidla 

se pohybují kolem politického středu, čímž mohou být snáze přijatelnými partnery 

na vládní úrovni. S ohledem na tyto skutečnosti je zřejmé, že se jedná o zcela 

relevantní účastníky stranické soutěže. 

     Druhá část hypotézy se pak zaměřovala na dlouhodobou perspektivu malých 

politických stran v českém stranickém systému. Vzhledem ke krátké existenci 

novodobého stranického systému České republiky je obtížné tuto skutečnost 

jednoznačně predikovat. V období 90. let 20. století docházelo ke konsolidaci 

stranického systému, jenž se ustálil na úrovni umírněného pluralismu za účasti pěti 

politických stran. Hlavními aktéry jsou ODS a ČSSD s dosud největší voličskou 

podporou. Na okraji levé části politického spektra se vyskytuje nezreformovaná KSČM. 

Až do sněmovních voleb v roce 2010 malé politické strany tradičně opanovaly dvě 

místa v oblasti politického středu. Volby roku 2010 však tato místa zredukovaly 

na jedno. Nedomnívám se ale, že by malé politické strany ztratily prostor v PS PČR 
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zcela, a to s ohledem na poměrný volební systém a na určitou tradici a podporu těch 

voličů, kterým politika dvou hlavních aktérů nevyhovuje.  

     Příkladem dlouhodobé přítomnosti v PS PČR je jistě KDU-ČSL, která sice v posledních 

sněmovních volbách nepřekročila 5% uzavírací klauzuli, v předchozích dvaceti letech 

ale úspěšně působila v dolní komoře Parlamentu a až na dvě výjimky se účastnila všech 

vládních koalic. KDU-ČSL se obratně pohybovala ve středu poltického spektra, přičemž 

dokázala spolupracovat, jak s pravicovou ODS, tak s levicově orientovanou ČSSD. 

V případě KDU-ČSL je nutné však zmínit, že hovoříme o straně, která má dlouholetou 

tradici a disponuje propracovanou organizační strukturou a stabilní voličskou 

základnou. V průběhu posledních let se však potýkala se stárnutím voličů, přičemž 

se jí současně nedařilo oslovovat voliče nové. Jejímu obrazu též neprospívaly některé 

kauzy, které se kolem jejích čelních představitelů vynořily, a v neposlední řadě ji též 

oslabilo rozštěpení strany, odchod části členské základny a také voličů do nově 

založené strany TOP 09.  

     Pokud se týká US (US-DEU), SZ a VV, u nichž můžeme zkoumat v rámci PS PČR 

maximálně dvě volební období, nalezneme zde několik společných rysů, které tyto 

strany provázejí. Především, pokud hovoříme o SZ a VV, je to jejich nevyzrálost. Přitom 

tyto strany okamžitě vstupují do vládního koaličního projektu, aniž by měly dřívější 

zkušenost se sněmovní politikou. Mnohdy tyto strany pak činí příliš velké ústupky 

na úkor vlastního programu, což nelibě vnímají jejich voliči. Uchýlí-li se však 

k prosazování svých vizí za každou cenu, mohou vládní spolupráci zcela zablokovat, 

přičemž komunikace pak sklouzává k ultimátům a restrikcím, což opět na veřejnost, 

potažmo veřejné mínění a její voliče, nepůsobí pozitivním dojmem. Dalším společným 

rysem těchto stran je vnitřní nestabilita. Ačkoliv tyto strany v rámci předvolebních 

kampaní zdůrazňují, že chtějí vnést do české politiky kultivovaný styl, věcnost, slušnost, 

fair play a politickou kulturu, opouštějí v tomto směru sněmovní lavice s posměchem, 

neboť právě personální spory, štěpení strany nebo skandální kauzy, které vyplují 

ohledně jejich členů na povrch, otřásají tyto strany v základech. Nakonec může dojít 

i k vyčerpání a zániku těchto stran, jako se tomu stalo v případě US-DEU. Výše 

popsanými negativními projevy však ztěžují postavení ostatních malých a menších 

stran a jejich vnímání veřejností, když usilují o hlasy voličů v nadcházejících volbách.  
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     Domnívám se ale, že i přes tyto „dětské nemoci“ mají malé politické strany šanci 

vyzrát a stát se plnohodnotnými a odpovědnými členy PS PČR. Jako zásadní spatřuji 

působení v regionální politice, kde strany mohou načerpat cenné zkušenosti, posílit 

svou regionální pozici a vybudovat si potřebné zázemí. Díky tomu tak mohou získat 

prověřené lídry a další čelní představitele strany. Vzhledem k tomu ale, že Česká 

republika je ještě mladou demokracií, její stranický systém se bude nadále 

krystalizovat, a to i za přispění malých politických stran. 

     Zásadním tématem pro malé politické strany je nastavení parametrů volebního 

systému. Jak říká Giovanni Sartori: „Volební systémy představují nejvšestrannější 

politický nástroj, jímž lze mimo jiné utvářet i stranický systém a ovlivňovat spektrum 

reprezentace.“230 Protože se v průběhu 90. let 20. století objevovaly stále větší obtíže 

při sestavování vlády, neboť volební výsledky nenabízely komfort pohodlných většin, 

rozhodli se političtí představitelé ODS a ČSSD na základě společně sepsané opoziční 

smlouvy k volební reformě, která ovšem měla za cíl zmenšit prostor malým politickým 

stranám.  

     Efekt změny počtu volebních obvodů a zavedení D´Hondtova dělitele se projevil 

až ve volbách 2006, kdy SZ byla na základě přepočtu volebních výsledků značně 

podreprezentována.  V této souvislosti vláda připravila novou reformu volebního 

systému, její předčasný pád však tyto snahy zabrzdil. Ačkoliv probíhá na toto téma živá 

diskuse, odborníci se doposud neshodli, který volební mechanismus by byl ten správný. 

Zřejmě takový ani neexistuje. Vždy se bude jednat o kompromisní řešení. Je však 

zřejmé, že malým politickým stranám by minimálně prospělo narovnání mezi 

velikostmi jednotlivých volebních obvodů. 

     Poslední část práce se věnuje mediálnímu prostředí ve vztahu k malým politickým 

stranám a vypichuje zásadní momenty předvolebních kampaní a voleb do PS PČR 

samotných. Je zřejmé, že v průběhu posledního desetiletí se mediální komunikace 

a předvolební strategie stran značně zmodernizovaly. Strany si najímají profesionální 

agentury a konzultanty na vedení kampaní, komunikují nejen prostřednictvím 

tradičních médií, ale začaly také hojně využívat internet a sociální sítě.  

     Zvláštním fenoménem jsou předvolební průzkumy, které mohou ve značné míře 

ovlivnit uvažování voličů právě ve vztahu k malým politickým stranám. Na základě 
                                                           
230

 SARTORI, G.: c. d., s. 9. 
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mnohdy špatně interpretovaných dat voliči zvažují, které straně dají svůj hlas, aby 

nevyšel vniveč. Předvolební průzkumy taktéž mohou posunout některé malé subjekty 

do popředí většího mediálního zájmu, tak jak tomu bylo např. před volbami v roce 

2006 v případě SZ. Experti na tuto problematiku nicméně upozorňují, že není radno 

tyto průzkumy přeceňovat a dogmaticky se jimi řídit.  

     V posledních letech je také patrná tzv. amerikanizace zpravodajství, což doprovází 

větší důraz na zábavu. V důsledku toho je více referováno o zajímavostech, kritických 

momentech a skandálech daných politických subjektů, než o jejich programech 

a politických cílech.  

     Jako zajímavý a značně kreativní prvek mohou v rámci předvolebního klání 

zapůsobit nejrůznější občanské iniciativy, které volají po obměně politické 

reprezentace a volí neotřelé způsoby, jak malým politickým stranám pomoci 

k úspěchu.  

     Se všemi těmito nástrahami a úskalími se nejen malé poltické strany musí vyrovnat. 

Politický systém je živý organismus, který se v průběhu času vyvíjí a modifikuje, a jeho 

vlastnosti není možné do budoucna stoprocentně predikovat. Je však možné zachovat 

jeho demokratické rysy a pluralitu nejen ve stranické soutěži. Malé politické strany 

právě k pluralitě názorů přispívají, čímž jsou pro ostatní nemalou inspirací. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

ABL – Agentura bílého lva 

BF – Brandýské fórum 

ČSSD – Česká strana sociálně demokratická 

KDS – Křesťanskodemokratická strana 

KDU – ČSL – Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 

KSČM – Komunistická strana Čech a Moravy 

ODA – Občanská demokratická aliance 

ODS – Občanská demokratická strana 

OF – Občanské fórum 

PSP ČR – Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky 

SNK ED – SNK Evropští demokraté 

SOS – Strana pro otevřenou společnost 

SPR – RSČ – Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa 

STAN – Starostové a nezávislí 

SZ – Strana zelených 

VV – Věci veřejné 

 

 

 

 


