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Abstrakt 

Předkládaná diplomová práce zkoumá závislost a vztah mezi eurostranami a frakcemi 

Evropského parlamentu a eurostranami a národními stranami. Výzkum konkrétn  probíhá na 

p ti eurostranách: Evropské lidové stran  ĚEPPě, Evropské sociáln demokratické stran  

(PES), Alianci liberálů a demokratů pro Evropu ĚALDEě, Evropské stran  zelených ĚEGPě a 

Stran  evropské levice ĚPELě v období 2004–2013 a soustředí se na tři oblasti: financování 

eurostran, vedení eurostran a autonomii při rozhodování. Práce dochází k n kolika záv rům. 

V otázce financování dochází po roce 2004, kdy vešlo v platnost Nařízení č.2004/2003 

upravující financování eurostran, k osamostatn ní eurostran na frakcích Evropského 

parlamentu a částečn  i národních stranách, zároveň eurostrany disponují stále v tšími 

prostředky. Na druhou stranu jak je ukázáno na příkladu nominace a následné volby 

takzvaných Spitzenkandidátů, tedy kandidátů na předsedu Evropské komise, do 

rozhodovacího procesu jsou stále zapojeny všechny tři zmín né složky, míra hierarchizace je 

přitom podobná hierarchizací členských stran eurostran. Práce také upozorňuje na značné 

personální propojení frakcí Evropského parlamentu a nejvyšších pozic v eurostranách a 

poukazuje na vztah mezi stářím a tedy i mírou institucionalizace eurostran a postavení frakcí 

v jejich orgánech. 

 

 

Abstract 

Presented thesis is focusing on the dependence and relationship between Europarties 

and fractions of the European Parliament and Europarties and national parties. The research is 

carried out on five Europarties: European People's Party (EPP), the Social Democratic Party 

(PES), the Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE), the European Green Party 

(EGP) and the Party of the European Left (PEL) in the period 2004–2013 and it focuses on 

three areas: Europarties’ financing, its leadership and autonomy in decision making. It 

presents several conclusions. Since 2004 Europarties became independent on the EP fractions 



and more independent on the national parties in the area of financing in connection with the 

Regulation No. 2004/2003 regulating financing while their resources have been growing. On 

the other hand, all three organizational structures are still involved in the decision making as 

is shown on the example of nominations and subsequent elections of the so-called 

Spitzenkandidaten (candidates for the President of the European Commission) and the 

hierarchy within the European party families is similar to the hierarchy of its member parties. 

Presented thesis also highlights the considerable personal connections between EP fractions 

and the top positions in the Europarties and it underlines connection between the age and thus 

the level of institutionalization of Europarties and the official position of the EP fractions in 

their bodies. 
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Seznam zkratek 
 

AECR: Aliance evropských konzervativců a reformistů (Alliance of European 

Conservatives and Reformists) 

ALDE: Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (Alliance of Liberals and Democrats 

for Europe Party) 

CSPEC: Konfederace socialistických stran Evropských společenství (Confederation of 

the Socialist Parties of the European Community) 

ECDU: Evropská k esťanskodemokratická unie (European Christian Democratic Union) 

ECR: Evropští konzervativci a reformisté (European Conservatives and Reformists) 

EDS: Evropští demokratičtí studenti (European Democratic Students)  

EFA-DPPE: Evropská svobodná aliance – Demokratická strana národů Evropy 

(European Free Alliance - Democratic Party of the Peoples of Europe)  

EFGP: Evropská federace zelených stran (European Federation of Green Parties)  

EFTA: Evropské sdružení volného obchodu (European Free Trade Association) 

EGP: Evropská strana zelených (European Green Party) 

EHS: Evropské hospodá ské společenství (European Economic Community) 

ELDR: Evropská liberálně demokratická strana (European Liberal Democrat and 

Reform Party) 

EPP: Evropská lidová strana (European People‘s Party) 

EPP-ED: Evropská lidová strana – Evropští demokraté (European People’s Party – 

European Democrats) 

ES: Evropská společenství (European Communities) 

ESU: Evropský svaz seniorů (European Seniors‘ Union)  

ESUO: Evropské sdružení uhlí a oceli (European Coal and Steel Community) 

EU: Evropská unie (European Union) 

EUCDW: Evropský svaz k esťanskodemokratických dělníků (European Union of 

Christian Democratic Workers)  

Euratom: Evropské společenství pro atomovou energii (European Atomic Energy 

Community) 

FEPS: Nadace pro evropská progresivní studia (Foundation for European Progressive 

Studies) 
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FYEG: Federace mladých evropských zelených (Federation of Young European 

Greens) 

GUE/NGL: Evropská sjednocená levice/Severská zelená levice (European United 

Left/Nordic Green Left) 

Lisabonská smlouva: Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a 

Smlouvu o založení Evropského společenství 

LYMEC: Evropská liberální mládež (European Liberal Youth) 

Maastrichtská smlouva: Smlouva o Evropské unii, SEU (Treaty on European Union) 

Na ízení č. 1142/2014: Na ízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 

č. 1142/2014 ze dne 22. íjna 2014, kterým se mění na ízení (EU, Euratom) č. 966/2012, 

pokud jde o financování evropských politických stran 

Na ízení č.1524/2007: Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1524/2007 z 1Ř. 

prosince 2007, kterým se mění a doplňuje na ízení (ES) č.  2004/2003 o statutu a 

financování politických stran na evropské úrovni 

Na ízení č.2004/2003: Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 z 4. 

listopadu 2003 o statutu a financování politických stran na evropské úrovni   

NATO: Severoatlantická organizace (North Atlantic Treaty Organization) 

NEI: Nové organizační skupiny (Nouvelles Equipes Internationales) 

OBSE: Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (Organization for Security and 

Cooperation in Europe)  

PEL: Strana evropské levice (Party of the European Left)  

PES: Strana evropských sociálních demokratů (Party od European Socialists) 

S&D: Pokrokové spojenectví socialistů a demokratů (Progressive Alliance of Socialists 

and Democrats)  

SES: Smlouvy o založení Evropského společenství (Treaty Establishing the European 

Community) 

SME Europe: Svaz malých a st edních podnikatelů (Small and Medium Entrepreneurs 

of Europe)  

WEU: Západoevropská unie (Western European Union) 

YEPP: Mládež Evropské lidové strany (Youth of the European People’s Party)  

YES: Mladí evropští socialisté (Young European Socialists)  

Zelení/EFA: Zelení/Evropská svobodná aliance (Parliamentary Group of The Greens / 

European Free Alliance in the European Parliament) 
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Úvod 

„Tentokrát je to jiné,“ slibovala kampaň Evropského parlamentu voličům, aby je 

na konci května 2014 nalákala k volebním urnám. Od roku 1ř7ř, kdy se konaly první 

p ímé volby do této instituce, se volební účast neustále snižuje, a to i p es fakt, že 

pravomoci Evropského parlamentu postupně rostou. Evropské volby v roce 2014 byly 

první, které se uskutečnily po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Ta nejen že 

zvyšuje pravomoci evropských poslanců rozší ením spolurozhodování, nově 

nazývaným běžná legislativní procedura, do nových oblastí, jako je zemědělství, vnější 

obchod, duševní vlastnictví, rozpočet nebo bezpečnost, ale také jim mimo jiné 

umožňuje „zvolit“ p edsedu Evropské komise (zatím co doteď jej pouze 

„schvalovali“).1 Kandidát navrhovaný Evropskou radou musí být navíc vybírán „s 

p ihlédnutím k výsledku“ voleb do Evropského parlamentu. 

Některé eurostrany se této situace snažily využít a navrhly své vlastní kandidáty 

(takzvané Spitzenkandidáty) na post p edsedy Evropské komise, kte í byli zároveň lídry 

strany pro nadcházející volby do Evropského parlamentu. P estože kandidáti 

na p edsedu Komise nakonec nehráli ve volební kampani významnou roli a neměli 

velký vliv na volební účast ani výběr voličů, jedná se o významný krok p edevším pro 

vnit ní institucionální dynamiku Evropské unie, protože Evropskému parlamentu se 

poda ilo p es odpor některých členských států prosadit svou interpretaci volby.
2
 

Volby do Evropského parlamentu vyhrála Evropská lidová strana (EPP) a 

p edsedou Evropské komise se stal její Spitzenkandidát Jean-Claude Juncker. Jakkoliv 

je nyní odvážné odhadovat, jestli se jednalo o precedent a p edseda Komise bude vždy 

zvolen tímto způsobem, nebo ne, jisté je, že tento krok vyvolal diskuzi o funkci a 

pravomocech eurostran jak uvnit  evropských institucí, tak i mezi odbornou ve ejností. 

Eurostrany se tak opět dostávají do st edu zájmu odborníků a jsou i hlavním tématem 

této diplomové práce.  

Evropská unie je systémem víceúrovňové vlády a to se odráží i na jejím 

stranickém systému. Ten se skládá ze t í druhů stranických organizací. Těmi jsou 

                                                 

 
1
 „Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského 

společenství,“ článek řd, p ístup ř. května 2015, 
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/cs_lisbon_treaty.pdf.  
2
 Sarah B. Hobolt, „A vote for the President? The role of Spitzenkandidaten in the 2014 European 

Parliament elections,“Journal of European Public Policy, roč. 21, č. 10 (2014). 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/cs_lisbon_treaty.pdf
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národní strany, politické skupiny (frakce) Evropského parlamentu3
 a politické strany 

na evropské úrovni.4 V literatu e se pro poslední zmíněná uskupení objevují i další 

názvy: evropské stranické rodiny (European party families), nadnárodní stranické 

federace (Transational party federations), mimoparlamentní stranické organizace 

(Extra-parliamentary party organizations), evropské strany (European parties) či 

eurostrany (Europarties). Tato práce používá pro politické strany na evropské úrovni 

pojem eurostrany, a to jednak kvůli jeho délce a také kvůli odkazu na českou literaturu.5
 

Pokud používá tento pojem v širším smyslu, tedy eurostrany společně s národními 

stranami i frakcemi, nazývá je stranické rodiny. 

V odborné literatu e se auto i shodují na rozdělení současných eurostran do dvou 

skupin. V té první jsou t i eurostrany, které vznikly už v sedmdesátých letech a dnes se 

nazývají Evropská lidová strana (EPP), Strana evropských sociálních demokratů (PES) 

a Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE). Ty jsou právě díky době své 

existence strukturálně vyspělejší a komplexnější a dosahují stabilních výsledků 

v evropských volbách.
6
 Tyto strany bývají také nazývány „trojúhelník podporovatelů 

maastrichtského uspo ádání“.7 Zbylé strany jsou za azovány do druhé, organizačně 

méně vyspělé skupiny, jejíž členové se navíc výrazně mění podle výsledků voleb.8
 Toto 

dělení však nelze brát p íliš rigidně. Organizační struktura eurostran z druhé skupiny se 

prohlubuje a p ibližuje se té první, a to p edevším v reakci na úspěchy ve volbách do 

Evropského parlamentu, tlaku „jejich“ parlamentních frakcí či již zmíněných 

legislativních změnách.9  

Míra institucionalizace stran a složitosti jejich organizační struktury se od 

sedmdesátých let neustále vyvíjí. Dob e to ilustrují mimo jiné i změny názvu eurostran. 

                                                 

 
3
 Do této kategorie bývají někdy za azovány také frakce v dalších evropských institucích, nap íklad ve 

Výboru regionů. 
4
 Politické strany na evropské úrovni (Political parties at European level) je oficiální termín pro 

eurostrany používaný v dokumentech Evropské unie.  
5
 Nejobsáhlejší českou publikací zabývající se politickými stranami na evropské úrovni je kniha nazvaná 

Eurostrany (Petr Fiala, Miroslav Mareš and Petr Sokol, Eurostrany: politické strany na evropské úrovni 
(Brno: Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principal, 2007)). 
6
 Luciano Bardi, „Transnational Trends in European Parties and the 1řř4 Elections of the European 

Parliament,“ Party Politics, roč. 2, č. 1 (1řř4), řř–114; Luciano Bardi, „Parties and Party System in the 

European Union,“ v Political Parties in the New Europe, eds. Kurt Richard Luther and Ferdinand Müler-
Rommel (Oxford: ECPR/Oxford University Press, 2009). 
7
 Fiala, Mareš and Sokol, Eurostrany, 89. 

8
 Luciano Bardi, Transnational Trends: The Evolution of the European Party Systém (Lanham: The 

European Parliament, 2002), 64. 
9
 Bardi, Parties and Party System, 302; Robert Ladrech, „The European Union and Political Parties,“ v 

Handbook of Party Politics (London: Sage Publications, 2006), 496; Aguilera C. de Prat, Political Parties 

and European Integration (New York: Lang, 2009), 34.  
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Zatímco v počátcích evropské integrace měly eurostrany v názvu slovo „konfederace“ 

či „federace“ (nap íklad Konfederace socialistických stran Evropského společenství), 

v devadesátých letech po p ijetí Maastrichtské smlouvy se dostává do většiny názvů 

slovo „strana“. Název může dob e ilustrovat i to, jak funkci eurostrany jednotlivé 

eurostrany vnímají. Nap íklad nep ítomnost slova strana v názvu euroskeptické Aliance 

evropských konzervativců a reformistů (AECR) jistě nelze označit za náhodnou. 

Jak je vysvětleno ve výzkumném rámci této práce, k pochopení fungování 

eurostran je pot eba zkoumat jejich vývoj v kontextu stranických rodin, to znamená 

zkoumat jejich vztah s národními stranami a frakcemi v Evropském parlamentu. Právě 

vztahy mezi těmito t emi druhy stranických organizací jsou hlavním p edmětem 

výzkumu této práce. Vzhledem k faktu, že výzkum evropského stranického systému se 

dosud týkal p edevším frakcí v Evropském parlamentu, p ípadně jejich vztahu 

s národními stranami,
10

 snaží se tato práce doplnit data týkající se „zbylé části tohoto 

trojúhelníku“. Výzkum probíhá ve t ech oblastech, a to financování, složení vedení a 

autonomie p i rozhodování eurostran. Časové vymezení práce je od roku 2004-2013. 

V roce 2004 vešlo v platnost Na ízením č. 2004/2003 o statutu a financování 

politických stran na evropské úrovni, které právně vymezuje současné eurostrany. 

Výzkum nezasahuje do roku 2014, protože rozpočty eurostran za tento rok nejsou ještě 

v době vzniku této práce zve ejněny. Výjimkou je t etí kritérium, autonomie 

p i rozhodování je totiž zkoumána na nominaci a následné volbě takzvaných 

Spitzenkandidátů, která částečně probíhala i v roce 2014. Kvůli t etímu kritériu také 

výzkum probíhá na pěti eurostranách: Evropské lidové straně (EPP), Straně evropských 

sociálních demokratů (PES), Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE), 

Evropská strana zelených (EGP) a Strana evropské levice (PEL). Právě a pouze ty se 

k nominaci a následné volbě Spitzenkandidátů rozhodly. 

Evropská lidová strana sdružuje k esťanskodemokratické strany. Od roku 1řřř 

je nejpočetněji zastoupenou stranou v Evropském parlamentu a od roku 2002 i 

v Evropské radě. Z jejích ad také pochází nejvíce členů současné Junckerovy Evropské 

komise. EPP stála již u zrodu evropské integrace, z této eurostrany pochází velké 

množství takzvaných otců zakladatelů EU včetně Roberta Schumana, Alcida 

de Gasperiho a Konrada Adenauera. Spolupráce k esťanskodemokratických stran se 

                                                 

 
10

 Bardi, Parties and Party System; Jan Rovný, „Umění sebezáchovy: Povaha a fungování politických 
stran na evropské úrovni,“ Politologická revue, roč. ř, č. 2 (2003), 104–115. 
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datuje již do meziválečného období. Po druhé světové válce se začala spolupráce 

k esťanských demokratů prohlubovat a v roce 1947 vnikla organizace s názvem Nové 

organizační skupiny (Nouvelles Equipes Internationales – NEI), která byla na začátku 

sedmdesátých let p ejmenována na Evropskou k esťanskodemokratickou unii 

(European Christian Democratic Union – ECDU). Na půdě EUCD vznikl v roce 1975 

p ípravný výbor, který vypracoval stanovy pro integraci stran z ES. Na základě nich 

vznikla v červnu 1ř76 Evropská lidová strana – Federace k esťanských demokratů 

Evropského společenství, její p edsedou byl vybrán belgický politik Leo Tindemans. 

Podstatnou součástí EPP se stala její frakce v Evropském parlamentu, která má statut 

plnoprávného člena strany. V té zasedali od roku 1řř2 také poslanci, kte í nebyli 

členové EPP, jednalo se p edevším o členy britské Konzervativní strany. Po volbách 

v roce 1999 se frakce EPP spojila s frakcí Evropských demokratů, vznikla tak nová 

frakce Evropské lidové strany (k esťanských demokratů) a Evropských demokratů 

(EPP-ED), která se stala poprvé nejsilněji zastoupenou skupinou. Po evropských 

volbách v roce 200ř však frakci opustila většina p edstavitelů Evropských demokratů 

včetně britských konzervativců a české ODS a založila novou frakci Evropští 

konzervativci a reformisté (ECR). Frakce se proto opět vrátila k názvu Evropská lidová 

strana.
 11

   

Evropská sociálnědemokratická strana sdružuje sociálnědemokratické a 

labouristické strany. Společně s lidovci a liberály pat í PES k nejstarším a v evropských 

institucích dlouhodobě k nejvíce zastoupeným eurostranám. Na rozdíl od obou výše 

zmíněných eurostran ji charakterizuje to, že můžeme v každém členském státě snadno 

najít její členskou stranu, ve většině států funguje právě jedna. Sociálnědemokratická 

rodina je po celou dobu evropské integrace jasně vymezena, jen výjimečně se stalo, že 

by ji některá členská strana opustila, nebo se dodatečně p idala.
12

 Spolupráce 

socialistické stranické rodiny začala už v roce 1864 vznikem První internacionály. 

Na začátku dvacátého století však došlo k rozštěpení socialistického proudu na krajně 

levicový komunistický a reformistický socialistický, který v roce 1923 obnovil svou 

spolupráci vznikem Socialistické internacionály. V souvislosti s evropskou integrací 

vznikla pot eba institucionalizovat spolupráci evropských politických stran. Na konci 

padesátých let vznikla Koordinační kancelá  socialistických stran Evropských 

                                                 

 
11„Who we are,“ EPP, p ístup ř. května 2015, http://www.epp.eu/who-are-we. 
12

 Fiala, Mareš and Sokol, Eurostrany, 71. 

http://www.epp.eu/who-are-we
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společenství. Postupně se prohlubující spolupráce společně s blížícími se prvními 

p ímými volbami do Evropského parlamentu vedly v roce 1974 ke vzniku vůbec první 

skutečné evropské nadnárodní organizace politických stran - Konfederace 

socialistických stran Evropských společenství (CSPEC).
13

 Jejím prvním p edsedou se 

stal Němec Wilhelm Dröscher. P estože socialisté pat ili mezi hlavní podporovatele 

vzniku Evropské unie a zmínky „stran na evropské úrovni“ v Maastrichtské smlouvě, 

změně konference ve stranu bránili p edevším britští labouristé, kte í se báli, že by tento 

krok mohl negativně ovlivnit britskou kampaň podporující p ijetí této smlouvy. I p esto 

však na konci roku 1řř2 vznikla Evropská sociálně demokratická strana. 

Aliance liberálů a demokratů pro Evropu je eurostrana sdružující klasicky 

liberální a sociálně liberální strany. Jakkoliv je ALDE označovaná za stranu st edu, její 

členské strany se pohybují ve všech částech politického spektra. Celosvětová organizace 

liberálních stran, která existuje dodnes, vznikla již v roce 1ř47 a nazývá se Liberální 

internacionála. Poté, co se na konci šedesátých let začalo hovo it o p ímých volbách 

do Evropského parlamentu, p ijal kongres Liberální internacionály deklaraci, podle 

které měla vzniknout federace liberálních stran ES jako regionální pobočka 

internacionály. Federace evropských liberálů a demokratů, která byla založena v roce 

1ř76, však nakonec vznikla jako organizace nezávislá na internacionále. Jejím prvním 

p edsedou byl bývalý lucemburský premiér a pozdější p edseda Evropské komise 

Gaston Thorn. Svůj současný název nese Aliance liberálů a demokratů pro Evropu 

teprve od listopadu roku 2012. Od roku 1993 do konce roku 2012 se jmenovala 

Evropská liberální, demokratická a reformní strana (ELDR).
 14

    

Evropská strana zelených sdružuje ekologické strany. Kromě své 

environmentální orientace je tato strana známá mimo jiné důsledným dodržováním 

rovnováhy pohlaví v orgánech EGP. Stejně jako její členské strany se snaží EGP 

fungovat na antihierarchickém a participativním základu a podporuje princip 

subsidiárního fungování strany s prvky p ímé demokracie. Na rozdíl od liberálních, 

k esťanskodemokratických a socialistických evropských politických stran začala 

spolupráce zelených stran na evropské úrovni až v sedmdesátých letech dvacátého 

století. Důvod je prostý – první ekologické strany se v Evropě objevily až na začátku 

sedmdesátých let a navazovaly na levicová sociální hnutí, která měla často studentský, 

                                                 

 
13

 Ibid., 75–76. 
14

 Ibid., 91. 
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protijaderný a pacifistický charakter. Spolupráce ekologických stran se vyvinula 

nejd íve v rámci Evropského parlamentu, teprve poté se rozší ila mimo tuto instituci. 

Evropská koordinace stran zelených vznikla krátce po druhých p ímých volbách 

do Evropského parlamentu v roce 1řŘ4. Na rozdíl od EPP, PES a ALDE stanovy této 

eurostrany povolovaly členství i stranám mimo Evropská společenství. Postupná 

institucionalizace strany vedla i ke změnám názvu této eurostrany – v roce 1993 byla 

založena Evropská federace stran zelených a o jedenáct let později v roce 2004 

Evropská strana zelených. Samostatná frakce ekologických stran v Evropském 

parlamentu funguje od roku 1řŘř. Po volbách v roce 1999 se europoslanci EGP spojili 

v Evropském parlamentu s regionalisty p edevším z eurostrany Evropská svobodná 

aliance a vytvo ili frakci Zelení/ Evropská svobodná aliance (Zelení/EFA).
15

 

Strana evropské levice sdružuje p edevším eurokomunistické a socialistické 

strany, jedná se o značně heterogenní uskupení. P estože na rozdíl od zelených stran 

mají některé krajně levicové strany dlouhou historii, vytvá ení transnacionální 

spolupráce na evropské úrovni je u nich začalo ještě později, a to až na začátku tohoto 

tisíciletí. Důvodem je fakt, že krajně levicové strany se dlouhodobě stavěly k procesu 

integrace velmi negativně, a odmítaly proto podobné struktury vytvo it. Současná krajní 

levice má své ko eny v marxistickém hnutí devatenáctého století a následně vzniklých 

dělnických internacionálách, i když současnou PEL nelze považovat za p ímou 

pokračovatelku těchto tradic. Po druhé světové válce se jak komunistické strany 

zastoupené v Informbyru tak západoevropští komunisté stavěli k evropské integraci 

negativně. Změna p išla až v sedmdesátých letech s nástupem eurokomunismu, který se 

vzdává leninského principu revoluce. Od roku 1ř6ř se v Evropském parlamentu začali 

objevovat poslanci z komunistických stran. Po volbách v roce 1994 vznikla 

v Evropském parlamentu skupina Sjednocená evropská levice sdružující nesocialistické 

levicové strany, která se p ihlásila k evropské integraci, ale odmítla její současný model. 

K té se o rok později p ipojily krajně levicové strany s ekologickým zamě ením 

ze severských zemí seskupené pod názvem Severská zelená levice, čímž vznikla dodnes 

existující frakce Sjednocená evropská levice/Severská zelená levice (GUE/NGL). Na 

konci devadesátých let p edevším v souvislosti s chystanou reformou financování 

eurostran začaly některé krajně levicové strany iniciovat vznik eurostrany a v květnu 

                                                 

 
15

 „History,“ European Greens, p ístup ř. května 2015, http://europeangreens.eu/content/history.  

http://europeangreens.eu/content/history
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2004 vznikla Strana evropské levice, jejímž p edsedou byl zvolen Ital Fausto 

Bertinotti.
16

 

 

Právní vymezení eurostran 

Jak vyplývá z p edchozích odstavců, vznik p edchůdců dnešních eurostran lze 

hledat již v polovině devatenáctého století, kdy vznikaly transnacionální organizace 

spojující politické strany s podobnou ideovou orientací, tedy takzvané internacionály. 

Jedním z hlavních orgánů Evropského sdružení uhlí a oceli (ESUO), které vzniklo 

na začátku padesátých let, bylo Shromáždění, kde se poslanci sdružovali podle ideové 

orientace, nikoliv své národnosti. Shromáždění bylo na konci padesátých let spojeno 

s obdobnými orgány EHS a Euratomu. Jeho členové byli až do konce sedmdesátých let 

delegováni národními parlamenty, a to i p es fakt, že výzvu vypracovat návrh p ímých 

voleb obsahovaly již ímské smlouvy podepsané v roce 1ř57. „Akt k zavedení 

všeobecných p ímých voleb poslanců do Shromáždění“ byl p ijat v roce 1ř76 a první 

p ímé volby se konaly 7.–10. června 1ř7ř. 

V souvislosti s p ípravou těchto voleb začaly na začátku sedmdesátých let 

vznikat konfederativní organizace ideově blízkých stran na úrovni Evropského 

společenství (ES), které byly navázané také na spolupráci v ideově blízkých politických 

frakcích. Prohlubování spolupráce bylo nejintenzivnější mezi největšími evropskými 

rodinami. První vznikla v roce 1ř74 Konfederace socialistických stran Evropského 

společenství, kterou o dva roky později následovala Evropská lidová strana – Federace 

k esťanskodemokratických stran ES a Federace liberálů a demokratických stran v ES. 

Na začátku osmdesátých let vznikla volné sdružení regionálních stran Evropská 

svobodná aliance a v roce 1řŘ3 pak Zelená koordinace, která však nesdružovala pouze 

státy ES.    

Z pohledu evropského práva byl pro eurostrany klíčový článek 13ŘA SEU 

(takzvaný stranický článek, anglicky Party Article), který zněl: „Politické strany na 

evropské úrovni jsou významným faktorem integrace uvnit  Unie. P ispívají k vytvá ení 

evropského povědomí a k vyjad ování politické vůle občanů Unie.“17
 V reakci na tento 

článek tato uskupení z ídila nové a koherentnější organizační struktury. Vznikla tak 

Evropská lidová strana, Sociálnědemokratická strana, Evropská liberální demokratická 

                                                 

 
16

 „History,“ European Left, p ístup ř. května 2015, http://www.european-left.org/about-el/history.  

http://www.european-left.org/about-el/history
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reformní strana, Evropská federace zelených stran (EFGP) a Evropská svobodná aliance 

– Demokratická strana národů Evropy (EFA-DPPE). Vnitrostranická integrace těchto 

skupin však byla značně rozdílná. Bardi v této souvislosti mluví o dvourychlostním 

charakteru stranických skupin, kdy na vrcholu můžeme vidět EPP těsně následovanou 

PES a ELDR, naopak „pouhé volné organizace“ EFGP a EFA-DPPE za nimi výrazně 

zaostávaly.18
 

Stranický článek (p ečíslovaný na 1ř1 SES) byl doplněn Niceskou smlouvou 

o ustanovení týkající se financování eurostran, které stanovuje, že „Rada stanoví 

postupem podle článku 251 pravidla,
19

 kterými se ídí politické strany na evropské 

úrovni, a zejména pravidla pro jejich financování.“ Na tomto základě bylo p ijato 

Na ízení č. 2004/2003 o statutu a financování politických stran na evropské úrovni, 

které je právním vymezením současných eurostran.20
 To definuje politickou stranu jako 

„sdružení občanů, které sleduje politické cíle a je buď uznáváno, nebo z ízeno v souladu 

s právním ádem alespoň jednoho členského státu.“ Eurostrana pak musí mít „právní 

subjektivitu v členském státě, v němž se nachází její sídlo, být alespoň v jedné čtvrtině 

členských států zastoupena členy Evropského parlamentu nebo v celostátních 

parlamentech či regionálních parlamentech nebo v regionálních shromážděních, nebo 

obdržet alespoň v jedné čtvrtině členských států alespoň t i procenta hlasů odevzdaných 

v každém z nich p i posledních volbách do Evropského parlamentu.“ Dále musí 

„dodržovat zejména ve svém programu a p i svých činnostech zásady, na kterých je 

založena Evropská unie, tj. zásadu svobody, demokracie, dodržování lidských práv a 

základních svobod a právního státu.“ V neposlední adě se pak musí účastnit voleb 

do Evropského parlamentu, nebo alespoň vyjád it úmysl, že se jich zúčastní. Na ízení 

dále určuje podmínky financování stran.
21

 

Lisabonská smlouva rozdělila 191 SES na dvě části. Právní základem 

pro zakotvení eurostran tedy zůstává jeho část (nyní článek 10, odst. 4 SEU). Zde se 

uvádí, že politické strany na evropské úrovni p ispívají k utvá ení evropského 

                                                                                                                                               

 
17

 „Smlouva o Evropské unii,“ článek 13Řa, p ístup ř. května 2015, 
http://www.euroskop.cz/gallery/2/758-smlouva_o_eu_puvodni_verze.pdf.  
18

 Bardi, Transnational Trends, 111. 
19

 Odkaz na článek 251 znamená, že bude rozhodováno procedurou spolurozhodování, která staví na 
stejnou úroveň Evropský parlament a Radu EU.   
20

 „Na ízení č.2004/2003: Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 z 4. listopadu 2003 
o statutu a financování politických stran na evropské úrovni,“ p ístup ř. května 2015, http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R2004&from=CS.  
21

 Ibid. 

http://www.euroskop.cz/gallery/2/758-smlouva_o_eu_puvodni_verze.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R2004&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R2004&from=CS
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politického  vědomí a k vyjád ení vůle občanů Unie. Lisabonská smlouva také zavádí 

právní závaznost Listiny základních práv Unie, která v ustanovení článku 12, odst. 2 

uvádí, že „Politické strany na úrovni Unie p ispívají k vyjad ování politické vůle 

občanů“, který odpovídá článku 10, odst. 4 SEU. Na konci roku 2007 bylo p ijato 

Na ízení č. 1524/2007 týkající se statutu financování politických stran na evropské 

úrovni, které široce upravuje postavení evropských politických nadací a jejich 

financování.22
  

 

 

Rozbor literatury 

Zkoumání stranické politiky na úrovni Evropské unie (respektive Evropských 

společenství) se dostalo do st edu zájmu až v posledních dvaceti letech. P esto můžeme 

práce týkající se této problematiky v omezeném množství nalézt již od počátků 

evropské integrace. Jeden z klíčových poválečných politických teoretiků Ernst Haas 

ve své práci The Uniting of Europe
23

 p edpovídal, že soutěž politických stran na domácí 

a evropské úrovni může být klíčovou podporou evropské integrace. Důležitým 

podnětem pro první širší zájem o roli politických stran v Evropském společenství však 

p ineslo až rozhodnutí o uspo ádání prvních p ímých voleb do Evropského parlamentu 

z kraje sedmdesátých let.24
 Autory první práce, která se snažila analyzovat vztahy 

mezi eurostranami, frakcemi v Evropském parlamentu a národními stranami, jež nesla 

název Transnational Party Cooperation and European Integration: The Process 

Towards Direct Elections,
25

 byli na začátku osmdesátých let Geoffrey a Pippa 

Pridhamové.   

Pro vývoj eurostran a tedy i intenzitu jejich výzkumu, bylo důležité p ijetí 

takzvaného stranického článku,26
 tedy článku 13ŘA Maastrichtské smlouvy, který 

zakotvil eurostrany v primárním právu. Specifickým typem prací, které v té době 

vznikají, jsou studie zabývající se právním vymezením eurostran, jakými je nap íklad 

                                                 

 
22

 „Na ízení č.1524/2007: Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1524/2007 z 1Ř. prosince 
2007, kterým se mění a doplňuje na ízení (ES) č.  2004/2003 o statutu a financování politických stran na 
evropské úrovni,“ p ístup ř. května 2015, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=CELEX:32007R1524.  
23

 Ernst Haas, The Uniting of Europe (Stanford: Stanford University Press, 1958). 
24

 Simon Hix and Christopher Lord, Political Parties in the European Union (New York: St. Martin’s 
Press, 1997), 9. 
25

 Geoffrey Pridham and Pippa Pridham, Transnational Party Cooperation and European Integration: 

The Process Towards Direct Elections (Londýn: Allen & Unwin, 1981). 
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článek Dmitrise Tsatsose Evropské politické strany? Právní úvahy k výkladu článku 

o politických stranách Maastrichtské smlouvy – čl. 138a.27
 Na konci devadesátých let 

vzniká p elomová a dnes již klasická publikace Simona Hixe a Christophera Lorda 

Political Parties in the European Union.
28

 Auto i v ní hned v úvodu uvádějí, že 

Evropská unie je „ ízena politickými stranami“ (což bylo v té době zcela nové tvrzení), 

protože členové Evropské komise, Rady EU, Evropské rady i Evropského parlamentu 

jsou skoro ve všech p ípadech politici, kte í strávili většinu své kariéry ve straně, která 

je pro danou pozici vybrala a které jsou nyní odpovědní. Kniha se proto snaží 

o systematickou analýzu role stran p i evropské integraci i dennodenního fungování EU. 

Na to navazuje Hix i v jiných publikacích, nap íklad knihou The Political System of the 

European Union,
29

 ve kterém Hix společně s Bjørnem Høylandem konstatují, že se 

Evropská unie v mnoha ohledech podobá modernímu politickému systému, a k jejímu 

zkoumání by tudíž měly být používány politickovědní teorie, což také oba auto i 

následně dělají.  

Od počátku devadesátých let vychází také několik děl italského politologa 

Luciana Bardiho. Podle tohoto autora sice v rozhodujících momentech evropské 

integrace stále hraje prim mezivládní úroveň, tedy Evropská rada a Rada EU, v období 

„mezi smlouvami“ jsou však mezivládní úroveň i nadnárodní úroveň, tedy Evropský 

parlament a Evropská komise, na stejné úrovni. Proto je podle něj nutné se zabývat 

eurostranami i frakcemi.
30

 Významná je jeho kapitola Transnational Party Federations 

in the European Community z knihy Richarda Katze a Petera Maira Party 

Organizations. A Data Handbook,
31

 která slouží mimo jiné jako z ejmě nejlepší zdroj 

dat o eurostranách týkajících se jejich organizace, členů či financování od jejich vzniku 

do roku 1991. V navazující knize stejné editorské dvojice How Parties Organize: 

                                                                                                                                               

 
26

 Obsah a význam takzvaného stranického článku je více popsán v části zabývající se právním 
vymezením eurostran, která je součástí úvodu.  
27

 Dmitris Tsatsos, „Evropské politické strany? Právní úvahy k výkladu článku o politických stranách 
Maastrichtské smlouvy – čl. 138a,“ Politologický časopis, roč. 1, č. 2 (1994), 40–57. 
28

 Hix and Lord, Political Parties. 
29

 Simon Hix and Bjørn Høyland, The Political System of the European Union (Basingstoke: Palgrave 

MacMillan, 2011). 
30

 Bardi, Parties and Party System. 
31

 Luciano Bardi, „Transnational Party Federations in the European Community z knihy Richarda Katze a 

Petera Maira Party Organizations. A Data Handbook“, v Party Organization. A Data Handbook, eds. 

Richard Katz and Peter Mair (Londýn: Saga Publications, 1992). 
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Change and Adoption in Party Organizations in Western Democracies
32

 dochází Bardi 

mimo jiné k závěru, že vztahy eurostran a frakcí Evropského parlamentu jsou velmi 

slabé. Dále se Bardi ve svém výzkumu věnuje také institucionalizaci eurostran, 

v kapitole Parties and Party System in the European Union z knihy Political Parties in 

the New Europe
33

 mimo jiné upozorňuje na souvislost mezi stá ím eurostran a mírou 

jejich institucionalizace. 

Po roce 2000 p ichází další vlna literatury, kterou vyvolalo několik podnětů. 

Na podepsání Smlouvy z Nice upravující mimo jiné existenci a financování eurostran 

reaguje nap íklad Wojciech Gagatek a Steven Van Hecke studiemi Towards policy-

seeking Europarties? The development of European Political Fundations,
34

 na kterou 

navazuje druhá práce této autorské dvojice zabývající se vznikem nadací náležících 

k eurostranám The development of European Political Fundations and their role in 

Strengthening Europarties
35

. Na p ijetí nových členských států v letech 2004–2007 

reaguje svým článkem Europarties and party development in EU-candidate states: The 

case of Bulgaria Maria Sparova. Další oblast výzkumu pak tvo í texty zabývající se 

volbami do Evropského parlamentu a programy eurostran, jako je nap íklad kniha 

Aguilera de Prata Political Parties and European Integration
36

 nebo Pavla Šaradína a 

kolektivu Volby do Evropského parlamentu v České republice.
37

 Zatím posledním 

impulzem pak bylo p ijetí Lisabonské smlouvy a následný výběr kandidátů eurostran 

na p edsedy Evropské komise, který je spojen také s diskuzí o demokratické legitimitě 

Evropské unie. O vlivu volby Spitzenkandidáta na politický systém Evropské unie píší 

Roberto Baldoni, Stefan Gänzle a Michael Shackleton v Overthrowing Secrecy: The 

Spitzenkandidaten experiment and a new chance for a European party system
38

 a 

dopadu tohoto způsobu volby na vztah Evropské komise a Evropského parlamentu se 

                                                 

 
32

 Luciano Bardi, „Transnational Party Federations, European Parliamentary Groups, and the Building of 

Europarties,“ v How Parties Organize: Change and Adoption in Party Organizations in Western 

Democracies (Londýn: Sage Publications, 1řř4). 
33

 Bardi, Parties and Party System. 
34

 Wojciech Gagatek and Steven Van Hecke, „Towards policy-seeking Europarties? The development of 

European Political Fundations,“ EUI Working Paper RSCAS (2011/58).  
35

 Wojciech Gagatek a Steven Van Hecke, „The development of European Political Fundations and their 

role in Strengthening Europarties,“ Acta Politica, roč. 4ř, Ř6–104. 
36

 De Prat, Political Parties. 
37

 Pavel Šaradín et al., Volby do Evropského parlamentu v České republice (Olomouc: Periplum, 2004). 
38

 Roberto Baldoni, Stefan Gänzle a Michael Shackleton, „Overthrowing Secrecy: The Spitzenkandidaten 

experiment and a new chance for a European party systém,“ CEPS Commentary, 14. srpna 2014, p ístup 
20. dubna 2015, http://aei.pitt.edu/53004/. 
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věnuje nap íklad práce Antónia Vitorina European Commission and European 

Parliament: What Relations?.
39

 

V českém prost edí se díla věnující se problematice stranické politiky 

na evropské úrovni začala objevovat až na začátku nového tisíciletí v návaznosti 

na p ípravy České republiky na vstup do Evropské unie. Nejrozsáhlejší dílo věnující se 

eurostranám p edstavuje publikace Petra Fialy, Miroslava Mareše a Petra Sokola 

Eurostrany: politické strany na evropské úrovni.40
 Ta se věnuje jak obecným vymezení 

eurostran a jejich definici, tak i fungováním, vývojem a programatikou konkrétních 

eurostran.  

Tato publikace vychází částečně z p edchozích děl těchto autorů, a to p edevším 

publikace Evropské politické strany Petra Fialy a Miroslava Mareše41
 a článků 

o jednotlivých eurostranách publikovaných Petrem Sokolem, jako je nap íklad Evropská 

lidová strana. Rozšiřující se blok pravého středu42
 nebo Rozšiřování Evropské unie a 

politické strany.
43

 V dalších článcích se pak čeští politologové zabývají různým 

aspektům existence eurostran, jako je vymezení eurostran, které nalezneme ve článku 

Jana Rovného Umění sebezáchovy: Povaha a fungování politických stran na evropské 

úrovni44
 nebo vztah národních stran k eurostranám v kontextu europeizace, který 

zkoumá ve svém textu Prospects of Political Partnership at the European Level 

Ladislav Cabada.
45

  

V neposlední adě jsou pak eurostranám věnované části knih, které se detailně 

zabývají více aspekty evropské integrace, a to v částech věnujících se Evropskému 

parlamentu či evropským volbám. Vzhledem k velkému množství této literatury ve 

světě a omezenému rozsahu p edložené práce zde není dostatek prostoru k jejímu 

kompletnímu výčtu. Z českého prost edí by měla být zmíněna rozsáhlá publikace 

                                                 

 
39

 António Vitorino, „European Commission and European Parliament: What Relations?,“ Notre Europe 

– Jacques Delores Institute, 2ř. ledna 2014, p ístup 20. dubna 2015, http://www.notre-

europe.eu/media/eceprelations-vitorino-ne-jdi-jan14.pdf?pdf=ok.  
40

 Fiala, Mareš and Sokol, Eurostrany. 
41

 Petr Fiala a Miroslav Mareš (eds.). Evropské politické strany (Brno: Masarykova univerzita v Brně, 
2001). 
42

 Petr Sokol, „Evropská lidová strana. Rozši ující se blok pravého st edu,“ Europeum, 22. června 2000, 
p ístup 20. dubna 2015, http://www.europeum.org/cz/integrace/25-integrace--3/558-evropska-lidova-

strana--rozsirujici-se-blok-praveho-stredu. 
43

 Petr Sokol, „Rozši ování Evropské unie a politické strany,“ v Východiska rozšíření Evropské unie. 
Východiska – stav – perspektiva, Michal Kubát (ed.). (Brno, Praha: Fakulta sociálních věd Univerzity 
Karlovy, Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, Občanské sdružení Europeum, 2001). 
44

 Rovný, Umění sebezáchovy. 
45

 Ladislav Cabada, „Prospects of Political Partnership at the European Level,“ v Europeanisation of 

National Political Parties (Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004). 
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Evropská unie46
 Petra Fialy a Markéty Pitrové, či kniha Evropský parlament,

47
 ve které 

její auto i Vít Dočkal, Petr Kaniok a Jan Závěšický uvádějí, že eurostrany, jimi 

nazývané transnacionální stranické kooperace, jsou v rámci evropského stranického 

systému na ústupu. Literatura věnující se stranickým systémům a teoretickým 

konceptům víceúrovňových stran je rozebrána níže v samostatné podkapitole. 

 

Struktura práce 

Tato práce je rozdělena do čty  kapitol. První kapitolou je výzkumný rámec, 

který nejd íve shrnuje rozdíly mezi eurostranami a politickými stranami, následně pak 

analyzuje jednotlivé p ístupy ke zkoumání struktury politických stran. Na základě 

těchto poznatků definuje cíl práce, teze práce, kritéria výzkumu a metodologii. Následné 

t i kapitoly odpovídají jednotlivým kritériím výzkumu. Druhá kapitola se věnuje 

financování eurostran, a to jak na základě legislativních změn, tak i na konkrétních 

datech z rozpočtů eurostran. Zkoumá p edevším velikost rozpočtu a zdroje p íjmů. T etí 

kapitola se zabývá organizační strukturou eurostran a p edevším složení jejich vedení. 

Analyzuje tak personální propojení eurostran, frakcí Evropského parlamentu a 

národních stran. Čtvrtá kapitola se věnuje rozhodování uvnit  eurostran a to 

na konkrétním p ípadě nominace a následné volby kandidátů eurostran na p edsedu 

Evropské komise. Zkoumá tak zapojení všech t ech složek stranických rodin 

na rozhodovacím procesu a identifikuje důvody různého fungování eurostran. 

                                                 

 
46

 Petr Fiala a Markéta Pitrová, Evropská unie (Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009). 
47

 Vít Dočkal, Petr Kaniok a Jan Závěšícký, Evropský parlament (Brno: Masarykova univerzita, 2007). 



 

 

17 

 

1.  Výzkumný rámec 
 

Na to, jakým způsobem nahlížet na Evropskou unii a jak ji zkoumat, neexistuje 

v akademické obci jednotný názor. Nejrozší enější jsou v současné době dva proudy 

výzkumu.48,49
 Na jedné straně je Evropská unie označována jako mezinárodní 

organizace p ípadně mezinárodní režim. Tento p ístup je v teoretickém výzkumu spojen 

s teoriemi mezinárodních vztahů. Auto i pomocí nich zkoumají p edevším chování 

národních aktérů p i prohlubující se evropské integraci, není však dostatečný 

pro výzkum vnit ního vývoje evropských institucí.50
 

Alternativu k tomuto p ístupu p ináší výzkum pomocí srovnávací politologie, 

podle které lze Evropskou unii zkoumat jako politický systém. Zkoumání politického 

systému Evropské unie a jejích p edchůdců a p edevším stranických struktur 

na evropské úrovni je možné pozorovat ve větší i menší intenzitě už od počátku 

evropské integrace. Klíčová je v této otázce práce Simona Hixe a Bjørna Høylanda The 

political system of the European Union. Podle těchto autorů lze Evropskou unii 

zkoumat jako politický systém,
51

 protože Evropská unie splňuje klasickou definici 

politického systému Gabriela Almonda a Davida Eastona.
52

 P i zkoumání evropské 

integrace používá srovnávací politologie nástroje pro zkoumání komponentů politických 

systémů národních států.  

Zjednodušeně ečeno zatímco teorie mezinárodních vztahů se snaží 

u vysvětlování evropského vývoje odpovědět na otázku „proč?“, srovnávací politologie 

se ptá spíše „jak?“53
 Z tohoto hlediska je pro tuto práci jednoznačně vhodnější druhá 

zmíněná teorie, která musí být p izpůsobena specifikům evropského stranického 

systému.  Také v otázce teoreticko-metodologických nástrojů výzkumu se auto i vesměs 

                                                 

 
48

 Diskuze týkající se podstaty a výzkumu Evropské unie je daleko širší, kvůli rozsahu práce je však 
hlavní důraz kladen na hlavní dva proudy. Další směr nahlíží na Evropskou unii jako na konfederaci či 
federaci (Hix a Høyland, Political System, 12). Tomu však odporuje jednak malý rozpočet Unie, dále také 
fakt, že členské státy jsou suverénními signatá i evropských smluv, či suverenita států v mnoha politikách 
včetně podpisu mezinárodních smluv. Jiný pohled zkoumá Evropskou unii jako sui generis entitu, která 
vyžaduje alternativní výzkum (Bardi, Parties and Party System, 293; Giandomenico Majone, Regulating 

Europe (Londýn: Routledge, 1996).  
49

 Bardi, Parties and Party System, 293. 
50

 Ibid., 294. 
51

 Hix a Høyland, Political System, 12. 
52

 Gabriel Almond, „Comparing Political Systems,“ Journal of Politics, roč. 1Ř, č. 2, 3ř1–409; Davis 

Easton, „An Approach to the Study of the Political Systems,“ Word Politics, roč. ř, č. 5, 3Ř3–400. 
53

 Bardi, Politics and Party System, 294. 
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shodují na tom, že politický systém Evropské unie a eurostrany jako takové p edstavují 

specifický typ, a p i jejich výzkumu je proto nutné tato specifika zohlednit a p izpůsobit 

jim „tradiční“ politologické p ístupy.54
 

1.1 Rozdíl mezi eurostranou a politickou stranou 
 

Jak vyplývá z p edchozích odstavců této práce, k analýze eurostran je možné 

použít teoreticko-metodologické nástroje srovnávací politologie, které je nicméně nutné 

p izpůsobit specifikům, které mají eurostrany oproti „běžným“ politickým stranám. Je 

proto nutné jednak tyto rozdíly rozklíčovat, zároveň pak zjistit, jak je organizační 

struktura zkoumána u politických stran a upravit ji pro výzkum eurostran. 

Auto i odborné literatury používají různé definice eurostran. Podle Hixe a Lorda 

lze eurostrany obecně vnímat jako koordinační struktury podobné úst edním kancelá ím 

národních stran. Proto by na ně mělo být nahlíženo jako na „zast ešující organizace, 

které slučují stranické organizace na národní a evropské úrovni.“55
 Fiala, Mareš a Sokol 

definují eurostrany jako „organizace s evropskou působností, které sdružují politické 

strany z několika zemí Evropské unie a p ípadně i dalších evropských zemí. Tyto 

členské strany jsou si ideově blízké a společně prosazují své zájmy. P i své činnosti 

disponují konzistentní organizační strukturou.“56
 Podle Rovného jde 

o „mimoparlamentní nadnárodní deštníkové organizace, jež sjednocují různé, nejen 

evropské, strany s podobnými ideologickými i pragmatickými cíli“, které propojují 

jednotlivé národní strany a stranické skupiny v Evropském parlamentu.57
  

Ladrech dodává, že jednou z klíčových funkcí eurostran je spojit a prohloubit 

vztah mezi politickými frakcemi a národními stranami, jinými slovy spojit národní a 

nadnárodní dimenzi.58
 Devin uvádí, že minimalistickou definicí lze politické strany 

označit jako „místa setkání“. V maximalistickém pojetí jde o arény, které umožňují 

politickou koordinaci mezi stranickými elitami uznávající se navzájem jako jedna 

politická rodina, která má za cíl ovlivnit evropské rozhodování.59
 Delwit, Külahci a van 

de Walle doplňují, že podle nich stranické rodiny vytvá ejí síť vztahů (formálních a 

                                                 

 
54

 Ibid., 302-303; Fiala, Mareš a Sokol, Eurostrany, 10. 
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 Hix a Lord, Political Parties, 63. 
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 Fiala, Mareš a Sokol, Eurostrany, 24. 
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 Ladrech, European Union, 492. 
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 Guillaume Devin, „L’Internationale socialiste en Europe centrale-orientale: définition et rôle  des amis 

politiques,“ v La gauche face aux mutations en Europe, Pascal Delwit a Jean-Michel De Waele (eds.) 

(Brusel: Editions de l’Université de Bruxelles, 1řř3). 
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neformálních), kde se proplétají vertikální úroveň (evropská, národní, regionální,…) a 

horizontální (vlády, parlamenty,…) okolo specifických témat. Eurostrany jsou p ímo 

jádrem těchto sítí.60
 

Eurostrany lze tedy v zásadě chápat dvěma způsoby. Prvním způsobem je 

sdružení ideově blízkých národních politických stran z několika členských států 

Evropské unie (v některých p ípadech i nečlenských zemí), které je na unijní úrovni 

určitým způsobem organizováno a může i nemusí mít neoficiální vztahy s některou 

frakcí Evropského parlamentu. Druhým způsobem je p ístup, podle kterého jsou tato 

uskupení chápána jako zast ešující a koordinující organizační struktury spojující celé 

stranické rodiny na úrovni Evropské unie. 

První eurostrany vznikly v druhé polovině sedmdesátých let v reakci na blížící se 

první p ímé volby do Evropského parlamentu a právě p íprava a průběh p edvolební 

kampaně, a stejně tak i tvorba a schválení volebních programů či v posledních volbách 

(2014) dění okolo kandidátů na p edsedu Evropské komise, pat í k jejich hlavním 

úkolům. Kromě toho eurostrany také mimo jiné po ádají summity lídrů, kde jsou 

nap íklad koordinovány postoje hlav států pocházejících z dané stranické rodiny 

p ed nadcházejícím zasedání Evropské rady, a koordinují i další podobná setkání na 

nižší úrovni. 

Národní strany nelze brát v kontextu evropského stranického systému pouze jako 

součásti eurostran, jejich funkce v evropském politickém systému je daleko větší. 

Na evropské úrovni nap íklad vybírají kandidáty pro volby do Evropského parlamentu a 

mají klíčový vliv na Evropskou radu, Radu Evropské unie i Evropskou komisi, protože 

členové těchto orgánů pocházejí z národních politických stran a p edevším v p ípadě 

prvních dvou zmíněných institucí je vliv jejich národní strany na jejich postoje 

nesporný.
61

  

Politické frakce na rozdíl od eurostran fungují uvnit  Evropského parlamentu. 

P estože jsou europoslanci voleni na kandidátkách národních stran, analýzy 

jmenovitého hlasování (roll-call votes) v Evropském parlamentu ukazují, že poslanci 

hlasují stále častěji stejně se svými kolegy z frakce, nikoliv podle národnosti.62
 Frakce 
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proto mohou být označeny za hlavní hybatele rozhodování Evropského parlamentu, a 

proto je jim také v odborné literatu e věnováno více prostoru než eurostranám.63
 

Ani na otázku, co je to politická strana, jednoznačná odpověď neexistuje. 

Explicitní podobě definice se vyhýbají klasici výzkumu politických systémů, jako je 

Maurice Duverger či Klaus von Beyme.
64

 Na začátku minulého století definoval 

Wilhelm Hasbach politické strany jako „organizace lidí se stejnými politickými názory 

a cíli, kte í se snaží získat politickou moc, jež by jim umožnila uskutečnit jejich 

záměry.“65
 Tuto definici zp esnil o několik let později Max Weber,66

 podle nějž jde 

o „dobrovolně vytvá ené skupiny s cílem poskytnout svým p edákům moc uvnit  

skupiny a aktivním členům (ideové nebo materiální) možnosti prosazení věcných cílů 

nebo dosažení osobních výhod nebo obojího zároveň“. Jako takzvaná „minimální 

definice“, tedy minimální charakteristika platná pro všechny strany, je nazývána 

definice Giovanniho Sartoriho, podle nějž jde o „politické skupiny, jež se účastní voleb 

a jež je jejich prost ednictvím své kandidáty umístit do ve ejných ú adů“. 

V americké literatu e bývá často citovaná takzvaná „pragmatická definice“ 

Roberta Hucksorna, podle kterého je politická strana „autonomní skupina občanů, která 

má za cíl nominace a volební soutěž s cílem získat kontrolu nad vládou prost ednictvím 

získání ve ejných funkcí a utvo ení vlády.“67
 Podobný názor má i jeho americký kolega 

Kenneth Janda, podle kterého jsou strany „organizace, které sledují za cíl získat pro své 

reprezentanty vládní pozice.“68
  

P estože se definice různí a každá z nich by jistě našla svého kritika, většina 

odborníků se shoduje, že jedním z hlavních cílů politických stran je prost ednictvím 

voleb prosadit své reprezentanty do ve ejných funkcí. Podle ady autorů69
 je právě v této 

otázce zásadní rozdíl mezi politickými stranami a eurostranami. Ty totiž s volebním 

procesem prakticky propojeny nejsou, protože europoslanci jsou voleni z kandidátek 

národních stran. Van Hecke dodává, že tento stav způsobuje, že eurostrany prakticky 

postrádají elektorát a členskou základnu, protože tito akté i na nadnárodní úrovni témě  
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 Petr Fiala a Maxmilián Strmiska, Teorie politických stran (Brno: Barristel & Principal, 1998), 26. 
65

 Wilhelm Hasbach, Die Moderne Democratie. Eine Politische Beschreibung (Jena: Verlag von Gustav 
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nejsou, čímž eurostrany ztrácejí p ímé spojení se společností.70
 Tento stav měl být 

částečně zmírněn během posledních květnových voleb prost ednictvím již zmíněné 

volby Spitzenkandidátů. Voliči měli podle zastánců tohoto systému p i výběru národní 

strany zohledňovat i to, jaké eurostrany je členem a kdo by se v p ípadě jejího vítězství 

stal p edsedou Evropské komise.  

Druhým argumentem, který je mezi odborníky uváděn,
71

 je velmi malé propojení 

mezi eurostranami a frakcemi Evropského parlamentu. P edseda frakce blízké některé 

z eurostran sice bývá členem některého z orgánů eurostran, nicméně o větším vlivu 

eurostran na Evropský parlament se p íliš mluvit nedá.
72

 Nap íklad europoslanec 

zvolený na kandidátce národní strany, která je součástí určité eurostrany, se nemusí stát 

automaticky členem jí „blízké“ parlamentní frakce. Frakci může navíc tvo it několik 

eurostran (jako je tomu nap íklad u skupiny Zelení – Evropská svobodná aliance). 

Daleko větší propojení lze nalézt mezi frakcemi a národními stranami, a to zejména 

z důvodu, že jsou europoslanci a tedy i členové frakcí voleni z kandidátek těchto stran.   

Bardi na druhou stranu dodává, že samotná organizační struktura eurostran se 

do značné míry podobá té u národních stran. P estože se její komplikovanost liší 

p edevším v souvislosti se stá ím strany, dá se íct, že eurostrany organizují určité 

formy stranických kongresů, které reprezentují členskou základnu a určují obecné 

politické smě ování eurostrany. Dále mají jeden nebo více výkonných orgánů, 

p edsednictvo a sekretariát. Tyto orgány mají úkoly a funkce, které korespondují s těmi, 

jež mají srovnatelné orgány národních stran.
73

  

Závěrem je nutné podotknout, že pokud mluvíme o organizační struktu e 

eurostran, lze na ni nahlížet ze dvou úhlů pohledů. Eurostranu lze vnímat buď jako 

soubor jednotlivých národních politických stran, nebo organizaci složenou 

z jednotlivých stranických orgánů a ú adů. V této práci je organizační struktura chápána 

a zkoumána v druhém popsaném smyslu. 
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1.2 Organizační struktura politických stran 
 

Základní dělení politických stran na základě jejich organizace p ináší Maurice 

Duverger ve své publikaci Political Parties: Their Organisation and Activity in the 

Modern State.
74

 Ten rozdělil strany na kádrové (cadre party) a masové (mass party). 

Kádrové strany jsou institucionálně slabší bez propracované územní organizace a 

stranického aparátu. Jedná se spíše o politické platformy skupin lídrů, které jsou vůči 

voličům aktivní prakticky pouze v období p ed volbami. Naopak masové strany 

disponují početnou členskou základnou a silnými stranickými institucemi, které 

rozsáhlé členstvo vedou. Jedná se tedy o daleko rozsáhlejší organizační strukturu. 

V reakci na to, že po druhé světové válce u některých masových stran začala 

oslabovat ideologická orientace,
75

 vzniká t etí koncept takzvané univerzální nebo 

volební strany (catch-all party), jež ve své práci The Transformation of the Wesern 

European Party Systems p edstavuje Otto Kirchheimer.
76

 Jejím cílem je oslovit co 

největší voličské publikum a kvůli tomu se zvyšuje úloha a význam lídrů, kte í jsou 

k tomuto úkonu pot ební. 

V polovině devadesátých let p išli ve článku Changing models of Party 

Organization a Party Democracy: The emergence of the cartel party se čtvrtým 

modelem politické strany – strany kartelu (cartel party) politologové Peter Mair a 

Richard Katz.
77

 Auto i upozorňují na to, že výsledkem poklesu vazeb mezi voliči a 

členy stran viditelným od sedmdesátých let je i ztráta finančních prost edků z vnit ních 

zdrojů stran. Strany proto shánějí jiné zdroje, kterým je p edevším stát. P íspěvky státu 

p inášejí stranám jistotu a volební boj pro ně začíná být méně důležitý. Strany spolu sice 

nadále soutěží, zároveň se však snaží zajistit společné p ežití omezováním stranické 

soutěže a sbližováním programů.  

Tito auto i navíc p icházejí s komplexnějším p ístupem ke zkoumání organizační 

struktury politických stran (Katz a Mair, 1řř4).78
 Politika strany je podle nich 
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výsledkem vzájemných vztahů mezi t emi „tvá emi“ strany a jejich boje o relativní vliv 

v organizaci jako celku. Těmito „tvá emi“, respektive aspekty politického stranictví, 

jsou fungování stranické základny (party on the ground), činnost centrálních orgánů 

strany (party in the central office) a působení p edstavitelů strany ve ve ejné politice 

(party in the public police) – tedy stranickou organizaci ve vládě a parlamentu. Auto i 

tuto analýzu používají pro vysvětlení funkce politických stran od sedmdesátých let. 

V této souvislosti se totiž mluví o úpadku stran, teorii, která pochází z amerického 

prost edí. Katz s Mairem však upozorňují, že p esnější je mluvit o „měnících se 

stranách“ (changing parties), ve kterých oslabuje pouze stranická základna. Naopak 

úst ední orgány a stranické aparáty uvnit  stran posilují a dominantní se stávají strany 

ve ve ejné politice.
79

 Mluví tedy o takzvané parlamentarizaci nebo governmentalizaci 

politických stran.
80

 Jednotlivé t i tvá e se stávají autonomnějšími, centralizovaná 

hierarchicky uspo ádaná struktura se mění a uvnit  strany jsou relevantní vztahy spíš 

stratarchické než hierarchické, což v Katzově a Mairově pojetí znamená, že strana se 

člení na určité vrstvy, které mezi sebou komunikují, ale zároveň se snaží získat určitou 

míru svobody.81
  

Tito auto i ve své práci zkoumali měnící se vztahy a charakteristiky jednotlivých 

„tvá í“ stran82
 a na základě těchto zjištění poté došli k několika závěrům. Pro složení 

centrálních orgánů strany je podle nich typické, že narůstá poměr zástupců z ad 

p edstavitelů z ve ejné politiky na úkor zástupců stranické základny. Velkou část 

klíčové práce v centrálních orgánech zastávají profesionálové a konzultanti spíše než 

tradiční straničtí byrokraté. Ti se však více soust edí na mobilizaci voličů, než 

mobilizaci členské základny, jak tomu bylo u masových stran. Dochází tak buď k větší 

autonomii centrálních orgánů, alternativou může být jejich větší kontrole ze strany 

stranické organizace ve ve ejné politice.
83
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Stratarchické uspo ádání strany Katze a Maira bylo východiskem pro další 

koncept, a to model franšízové strany (franchise party) Kennetha Cartera, který tento 

autor p edstavil ve článku Parties as Franchise Systems: The Stratarchical 

Organizational Imperative.
84

 Carter upozorňuje na to, že ideologie je pro členské 

základny stále méně důležitá a p izpůsobuje se aktuálním požadavkům, které jsou 

identifikovány stranickými experty p ed volbami. Reakci stran vysvětluje takzvaným 

politickým franšízingem, tedy teorií pocházející z oblasti businessu. U politických stran 

to konkrétně znamená, že centrum strany (národní úroveň) definuje základní politickou 

linii a strategii kampaně a regionální pobočky následně tuto linii aplikují a p izpůsobí 

konkrétním lokálním podmínkám.  

Dalším autorem, který se zabýval měnící se organizační strukturou v politických 

stranách, je italský politolog Angelo Panebianco. Podle tohoto autora musí každá strana 

projít institucionalizací, aby se stala „organizačně dospělou“.
85

 Tento proces probíhá 

podle dvou kritérií. První z nich je rozvoj strany a její pronikání do společnosti. Zde je 

rozlišováno mezi penetrací, kdy se silné stranické vedení snaží o rozší ení svého vlivu 

do různých aspektů běžného života, a difúzí, kdy hnutí vznikne nejprve na lokální 

úrovni a teprve poté se snaží vytvo it centrální vedení. Druhý popsaný typ stran je 

institucionálně slabší a fragmentovanější. Druhým Panebiancovým kritériem 

institucionalizace je zdroj legitimity. Ta může být buď interní, tedy pocházející p ímo 

zevnit  strany bez zásahu t etí strany, nebo externí, kdy je vedení ovlivňováno vnějšími 

zdroji (tedy nap íklad lobbisty či finančními kruhy). Na základě svých zjištění analyzuje 

Panebianco organizační strukturu na základě několika ukazatelů: rozsah placeného 

personálu strany, zdroj financování strany, složení stranického vedení, kontrola 

nad regionálními organizacemi politické strany a způsob identifikace se stranou.
86

 

Tím, jak míra demokracie ve vnitrostranickém fungování souvisí s organizací 

strany, se zabývala ve svém článku Political Parties and Democracy in Theoretical and 

Practical Perspectives? Implementing intra-party democracy Susan Scarrow.
87

 Tato 

autorka vytvo ila typologii vnitrostranické organizace na základě t í kritérií: 
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centralizace strany, inkluze a institucionalizace. Scarrow dochází k závěru, že čím více 

se mohou členové strany zapojit do fungování strany, tím je míra demokracie ve straně 

větší. Jako klíčové aspekty chodu strany pro popis míry demokracie určuje výběr 

volebních kandidátů, proces volby vedení strany a tvorbu stranického programu. 

Také další auto i zkoumají vztah mezi dvěma organizačními složkami 

politických stran, tedy centrem strany (národní úrovní) a lokálními pobočkami 

(regionální úrovní). Pieter van Houten zkoumá vztah mezi těmito složkami pomocí 

teorie racionální volby, konkrétně prost ednictvím modelu pán - správce (principal - 

agent). Podle něj centrum strany (= pán) oprávní lokální pobočky (= správce) 

k vykonávání těch aktivit, z jejichž spravování regionální úrovní bude mít výhody, 

protože je kvůli nedostatečným zdrojům samo spravovat nemůže.88
  

Nicole Bolleyer p ichází v článku New Party Organization in Western Europe: 

Of party hierarchies, stratarchies and federations
89

 s typologií politických stran 

založenou na tom, jak jsou rozděleny kompetence mezi národní a regionální úrovní. 

Jejími modely jsou strana hierarchická, stratarchická a federální. Pro hierarchickou 

stranu je typická silná koncentrace moci v úst edním vedení, naopak ve federální straně 

dominuje regionální složka. Stratarchická strana má rozdělené pravomoci mezi obě tyto 

úrovně, které jsou vzájemně závislé a žádná z nich straně nedominuje. 

Fungování eurostran je nezbytné sledovat v kontextu jejich vztahu s národními 

stranami a frakcemi Evropského parlamentu. V tomto směru je tedy vhodnější použít 

jako základní rámec pro výzkum organizační strukturu zohledňující všechny t i tyto 

složky a ne pouze národní a regionální úroveň. Rámcem, který tato kritéria splňuje, je 

teorie Maira a Katze rozlišující t i aspekty politického stranictví, kterou později 

aplikoval Luciano Bardi na evropskou stranickou strukturu.
90

 Národní strany Bardi 

p irovnává ke stranické základně, eurostrany k centrálním orgánům strany a strany 

ve stranickou strukturu ve ve ejné police k parlamentním frakcím.  

Podle Bardiho je pro evropský vývoj plná integrace těchto t í tvá í nezbytná, 

nicméně ta zatím možná není, protože mezi národními stranami a společností (občany 

z jejich státu) existuje daleko bližší vztah, než je tomu u eurostran a parlamentních 
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frakcí a národní strany tohoto využívají jako své výhody.
91

 Naopak v původní teorii 

Katze a Maira se lidé stále více ztotožňují buď s lídry stran, nebo s p edstaviteli 

ve ve ejné politice. Obecně pozice členské základny (tedy v p ípadě stranického 

systému Evropské unie národních stran) je v Katzově a Mairově teorii a v evropské 

realitě velmi rozdílná. Zatímco Katz a Mair hovo í o úpadku členské základny a 

dominanci p edstavitelů ve ve ejné politice, v unijním politickém systému můžeme stále 

vidět p evahu národních stran.
92

 Dalším problémem p i aplikaci této teorie, který by měl 

být zdůrazněn, může být fakt, že jak už bylo v úvodu zdůrazněno, neexistuje jednotná 

skupina frakce, eurostrany a národních stran, to znamená jednotná „evropská politická 

strana“ skládající se ze všech těchto komponentů. To nap íklad znamená, že 

europoslanec zvolený na kandidátce národní strany, která je součástí určité eurostrany, 

se nemusí stát automaticky členem „její parlamentní frakce“. Frakci může navíc tvo it 

několik eurostran nebo také nemusí být spojena s žádnou eurostranou. I p es některé 

problémy však Bardi dodává, že Katzova a Mairova typologie může být pro analýzu 

stranického systému Evropské unie užitečným teoretickým rámcem. 

1.3 Kritéria výzkumu  
 

1. Financování eurostran 

Současné financování eurostran se ídí Na ízením č. 2004/2003 o statutu a 

financování politických stran na evropské úrovni, které zároveň slouží i jako právní 

vymezení současných eurostran.
93

 To je revidováno Na ízením č. 1524/2007 týkající se 

financování nadací p idružených k eurostranám.94
 Díky tomuto na ízení jsou eurostrany 

financovány p edevším z rozpočtu Evropského parlamentu, tyto prost edky mohou 

dosáhnout až 75 % rozpočtu eurostrany. Část prost edků také putuje od členských stran, 

tato částka ale nesmí p esáhnout 40 % ročního rozpočtu eurostrany. Kromě 

parlamentního grantu a členských poplatků mohou eurostrany získávat další prost edky 

nap íklad skrze úroky nebo prost ednictvím daru. Pro účely této práce je klíčový také 

pozměňovací návrh Na ízení 2004/2003 z roku 2007, podle kterého musí být finanční 
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zprávy eurostran a nadací od roku 200Ř p ístupné na webových stránkách Evropského 

parlamentu.
95

 

P ed rokem 2004 byly eurostrany financované z členských poplatků eurostran i 

z prost edků frakcí. Od roku 2004 už frakce eurostrany nefinancují, většinu p íjmů 

získávají z grantu Evropského parlamentu, který závisí p edevším na tom, kolik 

poslanců z ad členských stran dané eurostrany bylo zvoleno do Evropského 

parlamentu. Podle Katze a Maira u tradičních politických stran narůstají p íjmy jak 

centrálních orgánů, tak p edstavitelů ve ve ejné politice. Zároveň klesá závislost 

financování úst edních orgánů na členské základně. V souvislosti s eurostranami to 

znamená, že by měly jejich p íjmy narůstat, zároveň by se měl snižovat poměr 

prost edků od národních stran. V kontextu celé práce výše a zdroje prost edků ukazují, 

jak jsou eurostrany závislé na národních stranách a frakcích Evropského parlamentu. 

Tato práce zkoumá financování eurostran na základě jejich auditních zpráv, 

z nichž získává data o p íjmech eurostran, konkrétně o výši grantu Evropského 

parlamentu, členských poplatků a dalších položek.  Na základě těchto zjištění zkoumá, 

jak se mění absolutní výška těchto položek a také jejich poměr v celkové hodnotě 

p íjmů. Testuje tak hypotézu, podle které by měly celkové p íjmy jednotlivých 

eurostran narůstat, zároveň by se však měl snižovat poměr prost edků od národních 

stran. 

 

2. Složení vedení eurostrany 

Dalším kritériem je složení vedení centrálních orgánů, tedy eurostran. 

Pro zjednodušení práce rozlišuje pouze dvě oblasti, ze kterých členové vedení pocházejí 

– z frakcí Evropského parlamentu nebo národních stran.
96

 Vedení strany rozhoduje 

o důležitých otázkách týkajících se vývoje a smě ování eurostrany. Dá se tedy 

p edpokládat, že pokud je ve vedení eurostrany větší množství europoslanců, a 

eurostrana s frakcí v Evropském parlamentu jsou tudíž personálně propojenější, může to 

vést i k větší spolupráci a podobnému smě ování obou těchto entit. Jednou z hypotéz 

této práce, vycházející z vývoje politických stran v posledních letech, je, že ve vedení 
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eurostran narůstá poměr zástupců z Evropského parlamentu na úkor zástupců národních 

stran. 

Kvůli rozdílné organizační struktu e má vedení jednotlivých eurostran různý 

název a složení. Tato práce označuje jako vedení eurostran jejich p edsedy a 

místop edsedy, nebo funkce, které tomuto postu odpovídají.97
 V p ípadě ALDE se jedná 

o jednoho p edsedu a sedm místop edsedů volených na dva roky kongresem. Evropská 

strana zelených má dva p edsedy (muže a ženu) a pět členů Výboru, kte í jsou voleni 

kongresem na t íleté období. Kongres Evropské lidové strany volí p edsedu a deset 

místop edsedů jednou za t i roky. V čele Evropské strany levice stál od jejího vzniku 

v roce 2004 p edseda a místop edseda volení na t i roky sjezdem. To se změnilo v roce 

2010, kdy počet místop edsedů vzrostl na čty i. Nejsložitější situace je v PES, ve které 

se počet místop edsedů často mění. V letech 2004–2006 měla strana pouze p edsedu a 

jednoho místop edsedu. V letech 2006–2012 byl post místop edsedy úplně zrušen. Proto 

tato práce pro toto období v p ípadě PES zkoumá členy p edsednictva, tedy zástupce 

všech členských stran.98
 Poslední kongres v roce 2012 ú ad místop edsedy opět zavedl a 

PES má od tohoto roku 4 místop edsedy. 

Na základě primárních dokumentů eurostran a informací získaných od členů 

eurostran je vytvo en seznam výše vyjmenovaných p edstavitelů eurostran v období 

2004–2013. Protože za stranu ve ve ejné politice je v kontextu evropských politických 

rodin považována parlamentní frakce, tato práce zkoumá, zda stejně, jako u běžných 

politických stran, roste mezi p edsedy a místop edsedy podíl těch, kte í zároveň působí 

v Evropském parlamentu. Práce proto určuje, zda tito p edsedové a místop edsedové 

byli (1) europoslanci v době vykonávání tohoto postu, (2) europoslanci, ale v jiném 

období, než vykonávali tento post, nebo (3) nikdy europoslanci nebyli.  

 

3. Autonomie při rozhodování 

Zatímco první dvě kritéria jsou poměrně snadno mě itelná, v p ípadě autonomie 

p i rozhodování se s jednoznačnými čísly pracovat nedá. Podle Katze a Maira dochází 
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k větší autonomii centrálních orgánů. Tato teze tedy musí být u eurostran aplikována 

na rozhodování, do kterého jsou zapojeny všechny t i části evropských stranických 

rodin, tedy eurostrany, národní strany a frakce. Problémem je, že takových rozhodnutí 

není mnoho a týkají se p edevším voleb do Evropského parlamentu.  

Jako nejvhodnější pro tento výzkum označuje tato práce volbu Spitzenkandidátů 

pro volby do Evropského parlamentu v květnu 2014, a to z několika důvodů. Zaprvé se 

jedná o poměrně nedávnou volbu, takže odráží nejaktuálnější situaci. Ta proběhla 

v reprezentativním vzorku pěti eurostran, a to jak těch, které jsou označovány jako 

tradiční, tak i nových. Navíc p estože se jednalo oficiálně o kandidáty eurostran, 

do jejich nominace a schválení byly zapojeny i další tvá e stranického systému. Nutné je 

ale zdůraznit i nevýhody tohoto výběru. Podobná volba zatím nemá v historii 

stranického systému Evropské unie precedent, nemůžeme proto u ní sledovat vývoj, ale 

pouze srovnání mezi jednotlivými eurostranami. Volba navíc neproběhla ve všech 

eurostranách, ale pouze v pěti. P estože nemůže toto kritérium ukázat změnu v určitém 

časovém období, může p inést srovnání mezi jednotlivými eurostranami a ukázat, která 

eurostrana je nejvíce autonomní na ostatních složkách stranického systému Evropské 

unie.  

Tato práce nejd íve p edevším na základě primárních dokumentů eurostran a 

osobních rozhovorů s p edstaviteli eurostran určuje, kdo rozhodoval o nominaci 

kandidátů, mezi kterými byl vybírán Spitzenkandidát, i konečném výběru 

Spitzenkandidáta. Podle těchto údajů určuje, zda o této volbě rozhodovaly pouze 

eurostrany, nebo i další druhy stranických organizací na evropské úrovni, p ípadně i 

někdo další (nap íklad členské státy či občané). S použitím typologie Nicole 

Bolleyerové dělí eurostrany na hierarchické (koncentrace moci na centrální úrovni), 

stratarchická (rozdělení pravomocí mezi národní a regionální úroveň) a federální 

(pravomoci v rukou regionální úrovně).99
 

 

1.4 Metodologie 
 

Tato práce kombinuje kvantitativní a kvalitativní metodu výzkumu. Využívá jak 

primárních, tak i sekundárních zdrojů. Sekundární zdroje jsou využity zejména 

ve výzkumném rámci, v samotném výzkumu slouží p edevším jako zdroj doplňujících 
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informací. Primární zdroje lze rozdělit na dokumentové, které tvo í hlavní zdroj dat, a 

nedokumentové – tedy rozhovory, kterými byly získány chybějící informace, které 

nebylo možné získat z p ístupných dokumentů. 

Jednotlivá kritéria jsou zkoumána pomocí rozdílných dokumentových 

primárních zdrojů. Financování eurostran je zkoumáno na základě auditních zpráv. 

Zprávy z roku 200Ř a novější jsou volně p ístupné na internetu na stránkách Evropského 

parlamentu, starší zprávy z let 2004–2007 byly získány z ve ejného registru dokumentů 

archivu Evropského parlamentu. Z nich práce získává data o p íjmech eurostran, 

soust edí se p edevším na položky výše grantu Evropského parlamentu, členské 

poplatky a celková výše rozpočtu. Ke složení vedení eurostran jsou používány 

p edevším tiskové zprávy a další výstupy kongresů a obdobných orgánů, které nová 

vedení volily. Samotné organizační struktury eurostran jsou popsány p edevším 

na základě informací, které eurostrany uvádějí na svých internetových stránkách. Jako 

zdroj dat t etího kritéria – autonomie p i rozhodování slouží p edevším tiskové zprávy 

eurostran týkající se postupu eurostran p i volbě Spitzenkandidátů.  

Mezi 1ř. a 24. b eznem 2015 proběhlo celkem pět rozhovorů. Dva strukturované 

rozhovory s p edstaviteli eurostran slouží k doplnění dat druhého kritéria. Šlo 

o rozhovory prost ednictvím emailu s vedoucí statutárního oddělení PES Annou Morin 

a Ann Verheyen, členkou sekretariátu EGP. K doplnění informací k prvnímu kritériu 

proběhly další t i rozhovory. První byl strukturovaný rozhovor s Olgou Gajda-Lüpke 

z Oddělení financování politických struktur DG Finance a další dva byly 

polostrukturované a proběhly s Danielem Freundem z bruselské pobočky Transparency 

International a Ronnym Patzem z Ludwig-Maxmilians-Universität v Mnichově. 

 

1.5 Cíl a vymezení práce 

 

Tato práce vychází z p edpokladu formulovaného Lucianem Bardim,
100

 který 

aplikoval t i aspekty politického stranictví Maira a Katze na evropskou stranickou 

strukturu: národní strany p irovnával ke stranické základně, eurostrany k centrálním 

orgánům strany a strany ve ve ejné police k frakcím Evropského parlamentu. Z toho 

mimo jiné vyplývá, že eurostrany nelze chápat jako politické strany, ale jako součást 

stranických rodin, a k pochopení fungování eurostran je pot eba zkoumat všechny t i 
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složky evropského stranického systému. Pro vývoj eurostran je totiž jejich vztah 

s národními stranami a frakcemi v Evropském parlamentu klíčový. I p esto je však 

v literatu e zatím pozornost věnována p edevším národním stranám a frakcím 

v Evropském parlamentu a jejich vzájemnému vztahu, naopak výzkumu eurostran a 

jejich vztahů s frakcemi a národními stranami je věnováno daleko méně pozornosti.101
 

Tato práce se proto snaží tento deficit napravit. Podle Katze a Maira dochází 

k „parlamentarizaci“ či „governmentalizaci“ politických stran. To v p ípadě aplikace 

jejich teorie na eurostrany znamená, že se všechny t i evropské stranické struktury 

stávají autonomnějšími a snaží se získat určitou míru svobody. Hlavním cílem 

p edkládané práce je proto odpovědět na otázku: Stávají se eurostrany stále více 

nezávislé na frakcích Evropského parlamentu a národních stranách?  

T i hlavní teze práce pokrývající t i oblasti výzkumu, které vycházejí z výše 

popsaných prací Petera Katze a Richarda Maira,
102

 Angela Panebianca,
103

 Susan 

Scarrow
104

 a Luciana Bardiho
105, zní: 

(1) Celkové p íjmy eurostran rostou, zároveň klesá závislost eurostran 

na prost edcích národních stran a frakcí Evropského parlamentu. 

(2) Ve vedení eurostran narůstá poměr zástupců z Evropského parlamentu 

na úkor zástupců národních stran. 

(3) Starší a více institucionalizované eurostrany jsou p i rozhodování více 

autonomní na národních stranách a frakcích v Evropském parlamentu, než nové 

eurostrany. 

Časové vymezení práce je od roku 2004–2013
106

 a bylo vybráno z několika 

důvodů. V roce 2004 bylo jednak p ijato Na ízením č. 2004/2003 o statutu a 

financování politických stran na evropské úrovni, které eurostrany právně vymezuje a 

zároveň radikálně mění systém financování eurostran. Ve stejném roce navíc vznikla 

nejmladší ze zkoumaných eurostran Strana evropské levice. Výzkum nezasahuje 

do roku 2014, protože rozpočty eurostran za tento rok nejsou ještě v době vzniku této 
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práce zve ejněny. Ve všech t ech kritériích je výzkum proveden celkem na pěti 

eurostranách – Evropské lidové straně, Straně evropských sociálních demokratů, 

Alianci liberálů a demokratů pro Evropu, Straně evropských zelených a Straně evropské 

levice. Důvodem omezení se na těchto pět eurostran je mě ení t etího kritéria, které se 

zabývá autonomií eurostran p i volbě Spitzenkandidátů. Ta totiž proběhla pouze 

v těchto pěti eurostranách, ostatní se k tomuto kroku nep ipojily. Rozsah této práce 

neumožňuje provádět výzkum na všech existujících eurostranách. 
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2. Financování eurostran 
 

Současné financování eurostran se ídí Na ízením č. 2004/2003 o statutu a 

financování politických stran na evropské úrovni107
 sloužící zároveň jako právní 

vymezení současných eurostran, jak je popsáno výše. Aby eurostrana obdržela finanční 

prost edky z rozpočtu Evropské unie, musí o ně každý rok požádat Evropský parlament. 

Ten musí prově it, zda daná eurostrana splňuje několik p esně daných podmínek108
 

včetně těch stanovených v článku 3 výše zmíněného Na ízení č. 2004/2003 týkající se 

její právní subjektivity a zastoupení jejích členů v Evropském parlamentu, celostátních a 

regionálních parlamentech. Dostupné rozpočtové položky jsou následně rozděleny mezi 

eurostrany, které splnily podmínky, tak, že 15 % je rozděleno rovným dílem a zbylých 

Ř5 % na základě poměru zastoupení zvolených poslanců v Evropském parlamentu. 

Na ízení dále uvádí, že p íspěvky od členských stran nesmí p esáhnout 40 % ročního 

rozpočtu eurostrany a finanční prost edky z rozpočtu Evropské unie nesmí p esáhnout 

75 % rozpočtu eurostrany. Získané prost edky ze zdrojů Evropské unie musí být použity 

výhradně na výdaje spojené s cíli vytyčenými v politickém programu eurostrany.109
 

Revize tohoto na ízení, tedy Na ízení č. 1524/2007,110
 dodává, že o finanční 

prost edky mohou požádat také politické nadace na evropské úrovni, které jsou 

p idružené k eurostranám. Poslední na ízení týkající se problematiky financování 

eurostran bylo p ijato v íjnu 2014 a v účinnost by mělo vejít 1. ledna 2017. Toto 

Na ízení č. 1142/2014 p edevším dává eurostranám a jejich nadacím evropský právní 

status. Dále nap íklad upravuje výši daru, kterou může fyzická nebo právnická osoba 

věnovat eurostraně nebo její nadaci, a to z původní maximální hranice 12.000 eur 

na 18.000 eur.
111

  

Oficiální rozpočty eurostran mají dvě části – grant Evropského parlamentu a 

vlastní zdroje. Grant Evropského parlamentu nesmí podle Na ízením č. 2004/2003 
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p esáhnout 75 % celkového rozpočtu. Vlastní zdroje se skládají z několika částí: kromě 

členských poplatků (od stran i jednotlivců), které jsou p edmětem výzkumu, jej tvo í 

dary, p ebytky z p edešlého roku, p íspěvky v naturáliích, úroky a další prost edky. 

Ve ve ejně p ístupných rozpočtech, které jsou součástí auditních zpráv, ovšem 

v některých p ípadech některé položky chybí – jde zejména o p ebytek z p edešlého 

roku, který p itom v některých p ípadech dosahuje desítek tisíc eur. Z tohoto důvodu 

mohou být výše celkového rozpočtu ve skutečnosti mírně vyšší, než ukazuje graf, to 

však nijak neovlivňuje další dvě položky – grant Evropského parlamentu a členské 

p íspěvky, ani celkový trend vývoje rozpočtu.  

 

Vzhledem k tomu, že výše grantu Evropského parlamentu p ímo souvisí se 

zastoupením eurostrany v Evropském parlamentu, není p ekvapením, že po celou dobu 

výzkumu má Evropská lidová strana ze všech eurostran nejvyšší rozpočet, což se týká i 

grantu Evropského parlamentu a členských poplatků. V tomto ohledu je následována 

PES, ALDE, EGP a PEL. Členské poplatky rostou u evropských lidovců s výjimkou 

roku 200Ř, kdy poklesly, rovnoměrně. Z 1.046.888 eur v roce 2005 se postupně zvýšily 

na 1.358.675 v roce 2013. Grant Evropského parlamentu u Evropské lidové strany rostl 

od roku 2005 (2.ŘŘ5.712 eur) do roku 2012 (6.4Ř2.715 eur) s výrazným navýšením 

po volbách v roce 200ř. Také v roce 2013 tato částka vzrostla, ale eurostraně se 

nepoda ilo ji celou vyčerpat a došlo tedy k mírnému poklesu. Celkový rozpočet roste od 

roku 2005 (3.ř7Ř.4ŘŘ eur) až do roku 2013 (ř.72ř.3ř7 eur). Celkově došlo u členských 

poplatků k nárůstu 1,3násobek, u grantů na 2,25násobek a celkového rozpočtu 

na 2,45násobek.112
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Graf č. 1: Vývoj rozpočtu EPP v eurech v období 2005–2013 

 

 
Zdroj: Autorka na základě auditních zpráv EPP 2005–2013. 

 

Jak ukazuje graf číslo 2, u Strany evropských sociálních demokratů docházelo 

u členských poplatků, grantu Evropského parlamentu i celkového rozpočtu mezi lety 

2005 a 2013 k postupnému nárůstu s výjimkou celkového rozpočtu v roce 2008. 

Členské poplatky vzrostly z 638.500 eur v roce 2005 na 1.085.757 eur, tedy na 

1,7násobek, výše prost edků z Evropského parlamentu z 2.489.175 v roce 2005 na 

4.985.352 v roce 2013 a celkový rozpočet z 3.385.119 v roce 2005 na 6.840.718 v roce 

2013, to znamená v obou p ípadech na dvojnásobek.113
  

 

Graf č. 2: Vývoj rozpočtu PES v eurech v období 2005–2013 

 

 
Zdroj: Autorka na základě auditních zpráv PES 2005–2013 
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Na rozdíl od dvou největších eurostran u financí získaných z členských poplatků 

ALDE nelze sledovat nárůst. Ve sledovaném období se členské poplatky pohybovaly 

kromě posledního sledovaného roku p ibližně mezi t emi sty a t emi sty padesáti tisíci 

eur. Nejméně bylo vybráno v roce 200ř (2ř6.řř1 eur), nejvíce v roce 2014 (412.263) a 

200Ř (354.002). Výše grantu Evropského parlamentu, stejně jako celého rozpočtu 

od roku 2004 neustále roste. Zatímco v roce 2005 získalo ALDE z prost edků 

Evropského parlamentu Ř7Ř.Ř00 eur, v posledních dvou letech to bylo 1.ř60.334 (v roce 

2012) a 2.232.476 (v roce 2013) eur. Celkový rozpočet pak vzrostl z 1.228.293 eur 

v roce 2005 na 3.009.421 eur v roce 2013. Z těchto dat je tedy jasné, že výše prost edků 

z členských poplatků se p íliš neměnila a kolísala v rozpětí t i sta a t i sta padesát tisíc 

eur, zatímco u grantu Evropského parlamentu i celkové výše rozpočtu můžeme sledovat 

postupný nárůst p ibližně na dvou a půl násobek původní hodnoty.114
 

 

Graf č. 3: Vývoj rozpočtu ALDE v eurech v období 2005–2013 

 

 
Zdroj: Autorka na základě auditních zpráv ALDE 2005–2013 

 

Jak členské poplatky tak i výše grantu Evropského parlamentu u Evropské strany 

zelených od roku 2005 roste (s výjimkou členských poplatků v roce 2007 a 2012). 

Zatímco u členských poplatků jde o pomalý stejnoměrný růst (ze 152.2ř6 eur v roce 

2005 na 298.182 eur v roce 2013), u grantu Evropského parlamentu je v grafu číslo 4 

dob e vidět dobrý výsledek EGP v evropských volbách v roce 200ř, po kterém se díky 

nárůstu zelených europoslanců v Evropském parlamentu grant zvýšil o víc jak 60 % 
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z 654.365 eur v roce 2009 na 1.054.999 eur v roce 2010. Tento fakt ovlivnil i výši 

celkového rozpočtu, kde však ke značnému nárůstu došlo již o rok d ív v důsledku 

získávání prost edků pro p edvolební kampaň. U členských p íspěvků došlo mezi lety 

2005 a 2013 k nárůstu na skoro dvojnásobek, u grantu Evropského parlamentu 

na 2,75násobek a celkového rozpočtu na 2,Ř5násobek.115
 

 

Graf č. 4: Vývoj rozpočtu EGP v eurech v období 2005–2013 

 

 
Zdroj: Autorka na základě auditních zpráv EGP 2005–2013  

 

U Strany evropské levice lze vidět podobný trend jako u ALDE. Její členské 

poplatky také v letech 2005 a 2013 kolísaly, a to mezi 175.00 a 225.000 eur s výjimkou 

prvního roku, kdy dosáhly pouze 121.ř56 eur, nejvyšší hodnoty dosáhly v roce 2011 

(225.222 eur). U grantu Evropského parlamentu dochází k růstu od roku 2005 (365.Ř6Ř 

eur) do současnosti (ř47.500 eur) s výjimkou v roce 2012. Celkový rozpočet rostl od 

roku 2005 (4Ř7.Ř24 eur) až do roku 2012 (1.263.337 eur), poté mírně klesl na 1.1Ř0.354 

eur. Celkově došlo u členských p íspěvků PEL o nárůst na 1,7 násobek, ten však nebyl 

postupný, od prudšího nárůstu mezi lety 2005–2006 způsobeného tím, že PEL byla 

novou eurostranou, která své členy teprve získávala, se tato částka pohybovala 

mezi 175.000 a 225.000 eur. Grant Evropského parlamentu se zvýšil na 2,6násobek a 

celková hodnota rozpočtu na 2,4násobek.116
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 Autorka na základě auditních zpráv EGP 2005–2013. 
116

 Autorka na základě auditních zpráv PEL 2005–2013. 
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Graf č. 5: Vývoj rozpočtu PEL v eurech v období 2005–2013 

 

 
Zdroj: Autorka na základě auditních zpráv PEL 2005–2013 

 

P i testování hypotézy, podle které by celkové p íjmy jednotlivých eurostran 

měly narůstat a zároveň by se měl snižovat poměr prost edků od národních stran a 

frakcí Evropského parlamentu, je částečnou odpovědí už samotná legislativa Evropské 

unie. Do roku 2004 byly eurostrany financovány z prost edků národních stran a frakcí 

v Evropském parlamentu. S Na ízením č. 2004/2003 o statutu a financování politických 

stran na evropské úrovni získávají v p ípadě, že splní všechna kritéria, většinu financí 

z grantu Evropského parlamentu, jedná se konkrétně o položku, která může dosáhnout 

až 75 % rozpočtu. Výše grantu je zcela závislá na počtu europoslanců z národních stran 

spadajících pod eurostranu v Evropském parlamentu (15 % je rozděleno rovným dílem a 

zbylých Ř5 % na základě poměru zastoupení zvolených poslanců v Evropském 

parlamentu). Jaké jeho množství eurostrana vyčerpá, už záleží čistě na ní. Vzhledem 

k tomu, že prost edky Evropského parlamentu na granty eurostran neustále narůstají, 

roste i hodnota grantů. Díky tomu, jak velkou položku celkových rozpočtů granty tvo í, 

znamená to i nárůst celkové hodnoty těchto rozpočtů. Tento fakt je výše ově en daty, 

která ukazují, že výše celkového rozpočtu mezi lety 2005 a 2013 u všech pěti 

sledovaných eurostran vzrostla na dvou až trojnásobek, což platí i o grantech 

Evropského parlamentu. Hypotéza, že rozpočty eurostran narůstají, je navíc podpo ena i 

faktem, že od roku 200Ř získávají finanční prost edky od Evropského parlamentu také 

nadace, které jsou na eurostrany p ímo navázané. 

Nicméně potvrzení druhé části hypotézy, podle které se poměr prost edků 

od národních stran snižuje, je komplikovanější. Podle zmiňovaného Na ízení 2004/2003 
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nesmí p íspěvky od členských stran p esáhnout 40 % rozpočtu, u sledovaných eurostran 

tvo í členské poplatky průměrně mezi 15 a 25 % celkového rozpočtu. Zatímco u EGP, 

EPP a PES docházelo mezi lety 2005 a 2013 k poměrně rovnoměrnému nárůstu těchto 

prost edků, které za toto období narostly na 1,3 až 1,řnásobek, u ALDE a PEL se 

pohybují okolo p ibližně stejné hodnoty. Pokud na základě výše p edstavených dat 

srovnáme nárůst hodnot finančních p íspěvků u členských poplatků a celkového 

rozpočtu, je z ejmé, že nárůst celkového rozpočtu je rychlejší, než členských poplatků, 

poměr této částky se tedy zmenšuje. Vzhledem k tomu, že nárůst grantu Evropského 

parlamentu a celkového rozpočtu je p ibližně stejně rychlý, je evidentní, že v rozpočtu 

narůstá poměr dalších položek, jako jsou dary, p ebytky z p edešlého roku, p íspěvky 

v naturáliích nebo úroky. 
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3.  Vedení eurostran 
 

Propojení eurostran s frakcemi se u jednotlivých eurostran liší. V některých 

p ípadech p edseda frakce nebo i další členové jsou zároveň členy kongresu p ípadně i 

p edsednictva či jiného výkonného orgánu. Stanovy některých eurostran také umožňují 

frakci členství v eurostraně na úrovni národních stran. Některé stranické kongresy 

mohou dávat nezávazná doporučení „svým“ frakcím. Národní strany kromě toho, že 

jsou členy eurostran, mají své zástupce v kongresech, p ípadně dalších orgánech. 

Tato práce se však snaží propojení frakcí, eurostran a národních stran zkoumat 

ještě hlouběji a zamě uje se na zastoupení europoslanců a členů národních stran 

ve vedení eurostran, které není stanovami nijak upravováno. Katz a Mair ve svém 

výzkumu došli k závěru, že u vedení tradičních politických stran roste zastoupení 

p edstavitelů působících ve ve ejné politice. V p ípadě evropských stranických rodin by 

to tedy znamenalo, že mezi p edsedy a místop edsedy stran, nebo funkcí, které těmto 

postům odpovídají, narůstá počet europoslanců.  

 

Organizační struktura EPP 

Evropskou lidovou stranu v současné době tvo í 7Ř politických stran z 3ř zemí. 

52 z nich má statut plnoprávného člena, tuto pozici má i frakce EPP. Zbylé jsou buď 

p idruženými členy (jedná se o strany, které nejsou ze zemí Evropské unie, ale jinak 

splňují všechny podmínky plnoprávného členství), nebo mají statut pozorovatele. EPP 

také umožňuje individuální členství a statut podporovatele. 

Nejvyšším rozhodovacím orgánem strany je kongres, který se schází jednou 

za t i roky a mezi jeho nejdůležitější práva pat í volba p edsednictva a určování 

hlavních linií stranické politiky prost ednictvím schvalování hlavních politických 

dokumentů a volebních manifestů. Kongres tvo í členové p edsednictva, p edsedové 

členských a p idružených stran a další delegáti těchto stran, hlavy států a vlád ze stran, 

které jsou členy EPP, individuální členové z ad frakce EPP, delegáti z uznaných 

asociací, členové Evropské komise pat ící k členským stranám EPP a zástupci skupiny 

EPP ve Výboru regionů, Parlamentního shromáždění Rady Evropy, WEU, OBSE a 

NATO.
117

 

                                                 

 
117

 „Structure,“ EPP, p ístup 23. dubna 2015, http://www.epp.eu/structure.  

http://www.epp.eu/structure
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Výkonným orgánem EPP je p edsednictvo. Skládá se z p edsedy, kterým je 

v současnosti Francouz Joseph Daul, čestného p edsedy či p edsedů zvolených 

politickým byrem, deseti místop edsedů, p edsedy frakce EPP, pokladníka, generálního 

tajemníka a pokud se jedná o členy EPP, tak i p edsedy Evropské komise, p edsedy 

Evropské rady, Vysokého p edstavitele pro zahraniční a bezpečnostní politiku a 

p edsedy Evropského parlamentu.118
 

Dalším orgánem, který se schází minimálně čty ikrát ročně, a rozhoduje tak o 

smě ování strany mezi kongresy, je politické byro, které také rozhoduje o členství 

ve straně nebo schvaluje rozpočet EPP. To tvo í členové p edsednictva strany a frakce 

EPP, p edsedové (nebo pově ení zástupci) členských a p idružených stran a asociací, 

p edsedové národních delegací EPP v Evropském parlamentu, členové p edsednictva 

Evropského parlamentu, Evropské komise a Výboru regionů, kte í jsou členy členských 

stran EPP a p edsedové EPP frakce ve Výboru regionů, Rady Evropy, OBSE a 

NATO.
119

 

Zvláštním orgánem EPP je summit EPP, který se koná vždy p ed zasedáním 

Evropské rady a setkávají se na něm hlavy států a vlád náležící k členským stranám EPP 

p ípadně další vysocí p edstavitelé zemí (nap íklad místop edseda vlády či leader 

největší opoziční strany náležící k EPP), každá země je zastoupena jedním člověkem. 

Kromě toho se summitu účastní i p edsednictvo EPP a další vysocí zastupitelé z ad 

EPP v evropských institucích. Summit p ipravuje stanoviska pro hlavy států 

na Evropské radě, slouží také k diskuzi významných p edstavitelů o strategickém 

smě ování EPP.
120

 

 Již výše bylo zmíněno, že k EPP také pat í několik asociací, které mají své 

zástupce v orgánech EPP. Těmi jsou Mládež Evropské lidové strany (YEPP), Evropští 

demokratičtí studenti (EDS), Evropský svaz seniorů (ESU), Evropský svaz 

k esťanskodemokratických dělníků (EUCDW), Svaz malých a st edních podnikatelů 

(SME Europe) a Ženy Evropské lidové strany (EPPW). 
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Organizační struktura PES 

Statut PES uznává t i druhy členství: plnoprávné členství – takových stran je 

v současnosti 32 ze všech 2Ř členských států a Norska. Dále pak p idružené členství 

náležící stranám ze zemí EFTA a kandidátských zemí (v současnosti 11 politických 

stran) a statut pozorovatele (10 stran). Kromě politických stran náleží statut člena také 

několika organizacím: parlamentní frakci Pokrokové spojenectví socialistů a demokratů 

(S&D), socialistické skupině ve Výboru regionů, Ženskému stálému výboru (PES 

Women), Mladým evropským socialistům (YES) a Nadaci pro evropská progresivní 

studia (FEPS). P idruženými organizacemi je Socialistická internacionála, a sociálně 

demokratické skupiny v Radě Evropy a OBSE. Statut PES nezná institut individuálního 

členství. 

P edsednictvo strany se setkává jednou za dva až čty i měsíce a stará se 

o každodenní chod strany. Je tvo eno p edsedou, kterým je v současnosti bývalý 

bulharský premiér Sergej Stanišev, 4 místop edsedů,
121

 jednoho zástupce z každé 

členské strany a asociace, generálního tajemníka a p edsedy socialistické frakce. Ty 

může doplnit také zástupce p idružené strany a organizace, eurokomisa i z ad PES a 

p edseda Evropského parlamentu, pokud je ze strany náležící k PES.
122

 

Kongres PES se koná dvakrát za 5 let. Kongres volí p edsedu, místop edsedy a 

další členy p edsednictva PES, rozhoduje o členství v PES, p ijímá změny stanov a 

volební manifest. Sdružuje lídry členských stran PES, delegáty stran, zahraniční hosty a 

PES aktivisty. V letech, kdy se nekoná kongres, zasedá rada PES, která rozhoduje 

o prioritách eurostrany pro nadcházející rok. Její složení odpovídá jedné čtvrtině členů 

kongresu, což činí okolo 500 účastníků.
123

 Pod záštitou PES se koná také konference 

p edsedů, v rámci které se p i p íležitosti evropského summitu schází p edsedové 

členských stran, aby koordinovali své postoje. 

 

Organizační struktura ALDE 

Alianci liberálů a demokratů pro Evropu v současnosti tvo í 40 plnoprávných 

členů - 3ř politických stran a organizace Evropská liberální mládež LYMEC. Stanovy 

                                                 

 
121

 4 místop edsedy má PES až od kongresu v roce 2012. V letech 2006–2012 post místop edsedy v PES 

neexistoval a v p edchozích letech se jejich počet značně měnil (Anya Skrzypek, Europe, our common 

future (Brusel: FEPS, 2013)). 
122

 „About us,“ PES, p ístup 23. dubna 2015, http://www.pes.eu/about_us.  
123

 Ibid. 
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ALDE dále uznávají p idružené členství pro politické strany ze zemí mimo Evropskou 

unii (těch je v současnosti 17), které se mohou účastnit zasedání stranických orgánů a 

vyjád it zde své postoje, ale nemají právo hlasovat, a také individuální členství. 

Nejvyšším orgánem ALDE je kongres. Ten se koná každý rok a tvo í ho delegáti 

členských stran, frakce ALDE v Evropském parlamentu, liberální eurokomisa i, minist i 

poslanci a zástupci LYMEC. Kongres volí stranické bureau, p ijímá politické rezoluce a 

program pro volby do Evropského parlamentu.124
 

Dalším orgánem ALDE je rada, která se schází minimálně dvakrát ročně. Tu 

tvo í zástupci plnoprávných a p idružených členů, mládežnické organizace LYMEC, 

bez hlasovacího práva se rady účastní členové výboru, frakce ALDE v Evropském 

parlamentu a Liberální internacionály. Rada se schází minimálně dvakrát ročně a 

schvaluje nap íklad nové členy, roční rozpočet a jmenuje generálního tajemníka.
125

 

V čele výboru, který ídí činnost strany mezi radami, stojí p edseda strany, 

kterým je v současnosti Brit Graham Watson. Dále jej tvo í sedm místop edsedů a 

pokladník. Bez hlasovacího práva se výboru mohou účastnit generální tajemník, 

p edseda Liberální internacionály, lídr frakce ALDE v Evropském parlamentu, 

Parlamentním shromáždění Rady Evropy a Výboru regionů a p edseda LYMEC.
126

 

Výbor také nejméně dvakrát ročně svolává setkání politických lídrů a ministrů, 

kterého se účastní jak p edseda a místop edsedové eurostrany, tak i líd i členských 

stran, p edsedové frakce ALDE v Evropském parlamentu a Výboru regionů, minist i a 

komisa i z ad ALDE a p edseda LYMEC. Tento orgán se stará o koordinaci postojů 

p edevším s ohledem na nadcházející zasedání Evropské rady. 

 

Organizační struktura EGP 

Stanovy EGP určují t i druhy členství: členskou stranu, pozorovatele a 

individuální členy. EGP má v současnosti 41 členských stran a 7 p idružených, z nichž 

šest jsou politické strany a sedmá je Federace mladých evropských zelených (FYEG).127
 

Kongres se schází jednou za t i roky a tvo í ho okolo 400 delegátů členských 

stran a europoslanců z ad členských stran. Bez hlasovacího práva se kongresu účastní 
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 Ibid. 
126
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 „Learn about the EGP,“ European Greens, p ístup 23. dubna 2015, http://europeangreens.eu/learn-
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také členové výboru, pozorovatelé a členové p edsednictva frakce Zelených 

v Evropském parlamentu. 120 delegátů členských stran tvo í radu EGP, která 

koordinuje aktivity EGP v období mezi kongresy a volí výbor.128
 

Výbor je tvo en generálním tajemníkem, dvěma spolup edsedy – mužem a 

ženou (těmi současnými je Němec Reinhard Bütikofer a Monica Frassoni), 

pokladníkem a pěti dalšími členy. 

 

Organizační struktura PEL 

Stanovy PEL uznávají plnoprávné členství (v současnosti se týká 2Ř evropských 

stran), statut pozorovatele (7 stran) a individuální členství. Podíl žen a mužů ve všech 

stranických orgánech, kromě rady p edsedajících, musí být 50 %. 

Sjezd se koná nejméně jednou za dva roky. Tvo í jej delegáti členských stran, 

jako pozorovatelé bez hlasovacího práva se ho účastní také zástupci pozorovatelských 

stran, organizací, členové výkonného výboru a další hosté.
129

 Sjezd mimo jiné p ijímá 

dokumenty a stanovy, ratifikuje rozhodnutí o p ijetí stran a volí p edsedu, 

místop edsedy a pokladníka.
130

 

Rada p edsedajících se schází nejméně dvakrát ročně a jejími členy jsou 

p edsedové členských stran, p edseda a místop edsedové PEL. Rada nap íklad p ijímá 

rezoluce a doporučení, která následně putují k výkonnému výboru, a rozhoduje 

o p ihláškách k členství v PEL.
131

 

Výkonný výbor je tvo en p edsedou, místop edsedy, pokladníkem a dalšími 

členy zvolenými sjezdem, kte í zastupují členské strany. Výbor se schází nejméně 

čty ikrát ročně a určuje politiku PEL mezi sjezdy.
132

 

PEL sama sebe označuje jako „síťovou stranu“ a snaží se o propojení 

s levicovými hnutími různého zamě ení. Ta spolupracují prost ednictvím pracovních 

skupin, mezi kterými najdeme nap íklad Ženskou síť (EL FEM), Síť LGBT (LGBT 

Queer), dále mládežnickou organizaci a síť sdružující odbory. Další pracovní skupiny se 

zabývají ekonomikou, vzděláváním, energetikou a klimatem, svobodou a občanskými 

právy a oblastmi Latinské Ameriky a St edního východu. 
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Organigramy eurostran zkoumaných v této práci mají několik společných rysů. 

Eurostrany organizují pravidelné kongresy, které reprezentují členskou základnu. Dále 

p edsednictvo a jeden nebo několik výkonných orgánů, které se starají o politický chod 

strany mezi kongresy. O běžné fungování eurostran se pak stará sekretariát. Ke každé 

eurostraně je také p idružená nadace, což je podmínka pro její financování. EPP, PES a 

ALDE také organizují p ed Evropskými radami setkání lídrů členských stran, na kterých 

probíhá koordinace postojů p ed nadcházejícím summitem. V tomto p ípadě se ale 

nejedná o důsledek stá í eurostrany, ale fakt, že mezi členy Evropské rady a Rady 

Evropské unie nalezneme jednoznačně nejvíce zástupců z ad těchto eurostran.  

Organizační struktura eurostran se liší p edevším v závislosti na jejich stá í. 

Eurostrany, které vznikly na konci sedmdesátých let, tedy dnešní EPP, PES a ALDE, 

jsou oproti ostatním eurostranám strukturálně vyspělejší a komplexnější.133
 Staré a nové 

eurostrany se také výrazně liší v tom, nakolik je formálně zapojena frakce Evropského 

parlamentu do struktury eurostran. V EPP a PES je p edseda frakce členem 

p edsednictva eurostrany, v ALDE se zasedání výboru může účastnit ovšem bez 

hlasovacího práva. Naopak v EGP ani PEL není p edseda frakce členem p edsednictva, 

respektive obdobných orgánů odpovídajících p edsednictvu. V PES a EPP má frakce 

statut člena stejně, jako jej mají národní strany, jsou proto automaticky zastoupeny i 

v kongresu a radě respektive politickém byru EPP, kde jsou p edsedové národních 

delegací. Členové frakce ALDE jsou členy kongresu, bez hlasovacího práva jsou pak 

zástupci frakce i v radě. U Evropské strany zelených je situace komplikovanější tím, že 

frakce Evropského parlamentu, ve které zpravidla zasedají europoslanci zvolení 

z členských stran EGP, tedy Zelení/Evropská svobodná aliance, je, jak už název 

napovídá, složená z členů více eurostran. V kongresu EGP tak zasedají pouze 

europoslanci z členských stran EGP, bez hlasovacího práva se kongresu mohou 

zúčastnit i další členové p edsednictva této frakce. Europoslanci ze Strany evropské 

levice mohou být pozvání jako pozorovatelé bez hlasovacího práva na sjezd. 

 

 

 

                                                 

 
133

 Bardi, Parties and Party System, 295. 



 

 

46 

 

3.1 Zástupci Evropského parlamentu ve vedení eurostran 

 

V p edsednictvu EPP, které je voleno na t íleté období, najdeme kromě dalších 

funkcí také p edsedu a deset místop edsedů. V čele strany stál většinu sledovaného 

období Wilfried Martens, kterého po jeho smrti v roce 2013 nahradil tehdejší p edseda 

frakce EPP v Evropském parlamentu Joseph Daul. Jak můžeme vidět na grafu číslo 6, 

ve sledovaném období počet členů, kte í byli europoslanci, narostl, i když můžeme vidět 

v tomto vývoji výkyvy. 

 

Graf č. 6: Procentuální zastoupení europoslanců ve vedení EPP v období 2004–
2013 

 
Zdroj: Autorka na základě tiskových zpráv z volebních kongresů EPP 

 

Počet místop edsedů PES se v historii této strany často měnil. Ve sledovaném 

období stáli v čele strany v letech 2004–2006 p edseda a jeden místop edseda, poté post 

místop edsedy v PES neexistoval a v roce 2012 opět vznikl a od té doby jsou v čele 

strany kromě p edsedy čty i místop edsedové. V období mezi lety 2006–2012 z důvodu 

neexistence postu místop edsedy práce tato práce zkoumá členy p edsednictva, tedy 

zástupce všech členských stran. Ve sledovaném období byl p edsedou eurostrany Poul 

Nyrup Rasmussen, kterého v roce 2012 vyst ídal Sergei Stanishev. Oba tito p edsedové 

vykonávali post europoslanců. Ve sledovaném období lze zaznamenat mezi členy 

vedení PES pokles poměru těch, kte í byli zároveň europoslanci, což ukazuje i graf 

číslo 7. 
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Graf č. 7: Procentuální zastoupení europoslanců ve vedení PES v období 2004–
2013 

 

 
zdroj dat: Tiskové zprávy z volebních kongresů PES. 

 

P edseda a sedm místop edsedů jsou voleni na dvouleté období kongresem, 

mandát mohou dvakrát obhájit. V roli p edsedů se ve sledovaném období vyst ídali 

Werner Hoyer (2004), Annemie Neyts (2005–2010) a Graham Watson (2011–

současnost). Zatímco Hoyer, který je v současnosti prezidentem Evropské investiční 

banky, dosud nikdy funkci v Evropském parlamentu neměl, Neyts i Watson byli 

po celou sledovanou dobu jejich funkce europoslanci. Jak ukazuje graf číslo Ř, můžeme 

ve sledovaném období u vedení ALDE vidět nárůst (s občasnými výkyvy) poměru 

členů, kte í jsou nebo byli europoslanci. 

 

Graf č. 8: Procentuální zastoupení europoslanců ve vedení ALDE v období 2004–
2013 

 

 
Zdroj: Autorka na základě tiskových zpráv z kongresů ALDE 
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Ve vedení EGP není p edseda a místop edseda, jako je tomu u většiny ostatních 

sledovaných eurostran. V čele jsou dva spolup edsedové, a to opačného pohlaví. Post 

místop edsedy u Evropské strany zelených neexistuje, a výzkum se proto soust edí 

na členy výboru. Celý výbor je volen na t íleté období. V roli spolup edsedů strany se 

vyst ídaly tyto dvojice: Grazia Francescato a Pekka Haavisto (2003-2006), Ulrike 

Lunacek a Philippe Lamberts (2006–2009), Philippe Lamberts a Monica Frassoni 

(2009–2012) a Reinhartd Bütikofer a Monica Frassoni (2012–současnost). S výjimkou 

první zmíněné dvojice byli všichni spolup edsedové v době vykonávání této funkce či 

v jiném období europoslanci. Naopak mezi ostatními členy výboru vyjma Frithjofa 

Schmidta, který byl ve vedení EGP v letech 2003–2006, žádné europoslance nenajdeme 

(kromě Philippeho Lambertse, který byl p edtím, než se stal spolup edsedou EGP, také 

běžným členem výboru). Z toho mimo jiné vyplývá, že celkový poměr členů vedení 

EGP z ad europoslanců se prakticky nemění, což dob e ilustruje i graf číslo ř, a 

ze sledovaných eurostran je navíc nejnižší.  

 

Graf č. 9: Procentuální zastoupení europoslanců ve vedení EGP v období 2004–

2013 

 

 
Zdroj: Autorka na základě tiskových zpráv z volebních kongresů EGP. 

 

Počet p edsedů a místop edsedů v čele PEL se ve sledovaném období měnil. 

Zatímco do roku 2010 stál v čele strany p edseda a jeden místop edseda, v roce 2010 

byl počet místop edsedů zvýšen na čty i. Voleni jsou na t i roky. Na pozici p edsedy 

PEL se vyst ídali Fausto Bertinotti (2004–2007), Lothar Bisky (2007–2010) a Pierre 
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Laurent (2010–současnost). Zatímco první dva jmenovaní byli europoslanci, Laurent 

s touto pozicí osobní zkušenost nemá. Malý počet členů (konkrétně dva) vedení strany 

v prvních šesti sledovaných letech je p íčinou poměrně velkých procentuálních změn 

zastoupení členů vedení PEL, kte í byli europoslanci. Graf číslo 10 ukazuje poměrně 

rovnoměrný pokles poměru členů vedení PEL, kte í byli europoslanci.  

 

Graf č. 10: Procentuální zastoupení europoslanců ve vedení PEL v období 2004–
2013 

 

 
Zdroj: Autorka na základě tiskových zpráv z volebních sjezdů PEL 

 

Jak je vidět v grafech číslo 11 a 12, u zkoumaných eurostran v období 2004–

2013 nenajdeme jednotný vývoj v tom, jak se proměňovalo procentuální zastoupení 

členů vedení eurostran, kte í byli v době vykonávání této funkce zároveň europoslanci, 

ani kte í byli europoslanci kdykoliv do tohoto roku. Zatímco u ALDE a Evropské lidové 

strany tento poměr rostl, u Strany evropské levice a Evropské sociálně demokratické 

strany klesal a u Strany evropských zelených zůstával konstantní. Hypotéza, podle které 

mezi p edsedy a místop edsedy stran, nebo funkcemi, které těmto postům odpovídají, 

narůstá počet europoslanců, se tak potvrdila pouze u liberálů a lidovců, pro ostatní 

eurostrany neplatí, celkově je tedy chybná. 
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Graf č. 11: Procentuální zastoupení členů vedení eurostran, kteří byli v době 
vykonávání této funkce europoslanci v období 2004–2013 

 

 
Zdroj: Autorka na základě tiskových zpráv z volebních kongresů eurostran 

 

Zajímavý je p ípad zelených. Zatímco mezi spolup edsedy strany nalezneme 

kromě jedné dvojice vždy politiky, kte í měli zároveň zkušenost z Evropského 

parlamentu, mezi ostatními členy výboru naopak kromě jednoho p ípadu žádného 

europoslance nenajdeme. Celkový poměr členů vedení z ad europoslanců je tak nižší, 

konstantně se pohybuje okolo 10 %, zatímco u ostatních sledovaných eurostran 

dosahoval průměr za celé období 2004–2013 mezi 25–28 %. 

 

Graf č. 12: Procentuální zastoupení členů vedení eurostran, kteří byli někdy 
europoslanci v období 2004–2013 

 

 
Zdroj: Autorka na základě tiskových zpráv z volebních kongresů eurostran  
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4. Autonomie při rozhodování 
 

Americký politolog Samuel Eldersveld na začátku šedesátých let v knize 

Political Parties: A Behavioral Analysis uvedl, že každá strana je uvnit  a sama o sobě 

„miniaturní politický systém. Má mocenskou strukturu (…) zastupitelský proces, 

volební systém a vnit ní procesy pro doplnění vůdců, definování cílů a ešení vnit ních 

systémových sporů. Strana je p edevším rozhodovací systém.“134
 Také jeho kolegové 

Richard Katz a Peter Mair hovo í o politické straně jako o politickém systému samu 

o sobě. V každé z jeho tvá í je podle nich rozehrávána nekonečná hra individuálních 

aktérů, kte í hledají své vlastní zájmy.
135

 Stejná situace je i uvnit  evropských 

stranických rodin. Na rozhodování eurostran se podílejí jak národní strany, tak i další 

členské organizace nebo nap íklad členové frakce Evropského parlamentu. Míra 

zapojení jednotlivých aktérů a tedy i hierarchizace strany je p itom značně rozdílná. 

Jak uvádí Bardi,136
 pokud mluvíme o institucionalizaci eurostran, musíme vzít 

v potaz nejen to, zda je stabilnější a hodnotnější (jak tomu je u běžných politických 

stran), ale také to, co ji dělá „specifičtěji evropskou“. Větší institucionalizace je podle 

Bardiho proto spojovaná nejen s upevňováním jejich stranických atributů, ale eurostrana 

tak musí činit osamostatňováním se od národních stran. Z toho vyplývá, že tradiční 

strany mají vyspělejší organizační strukturu, její orgány mají tedy více pravomocí a 

můžeme očekávat větší blízkost k hierarchické organizaci, naopak nové eurostrany by 

měly mít blíže k federální organizaci. Toto dělení je odvozeno od typologie Nicole 

Bolleyerové dělící politické strany na hierarchické (koncentrace moci na centrální 

úrovni), stratarchická (rozdělení pravomocí mezi národní a regionální úroveň) a 

federální (pravomoci v rukou regionální úrovně).137
 Jako centrální úroveň je p itom 

v kontextu evropských stranických rodin myšlena eurostrana, jako regionální úroveň 

pak další akté i, jako jsou nap íklad národní strany. 

Pro výzkum míry centralizace p i rozhodování tato práce používá p íklad volby 

takzvaných Spitzenkandidátů, tedy kandidátů eurostran na p edsedu Evropské komise 

2014–2019.
138

 Zatímco do poslední volby byl p edseda Evropské komise volen 
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 Samuel Eldersveld, Political Parties: A Behavioral Analysis (Chicago: Rand McNally, 1964). 
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 Katz a Mair, Party organizations, 6–7. 
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 Bardi, Parties and Party System, 302–303. 
137

 Bolleyer, New Party. 
138

 Důvod výběru je vysvětlen ve Výzkumném rámci této práce. 
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Evropskou radou a „schvalován“ Evropským parlamentem, podle Lisabonské smlouvy 

je Evropským parlamentem nově také „volen“. Členské státy mají navíc p i nominaci 

kandidáta „p ihlédnout k výsledku voleb do Evropského parlamentu“. P edsedu Komise 

volí europoslanci většinou svých hlasů, musí tedy získat minimálně 376 hlasů. Na tom, 

jak moc p ímá linka bude mezi výsledky evropských voleb a zvoleným p edsedou 

Komise, však p ed volbami shoda nepanovala. V b eznu 2013 vydala Evropská komise 

doporučení 2014 European Parliament elections: Commission recommends that 

political parties nominate candidate for Commission president,
139

 podle kterého by 

v nadcházejících evropských volbách měly evropské politické strany navrhnout 

kandidáta na pozici p edsedy Komise a politické strany členských států by měly 

deklarovat svou p íslušnost k některé evropské politické straně. Sám Evropský 

parlament p ijal v b eznu 2014 zprávu o provádění Lisabonské smlouvy s ohledem 

na Evropský parlament (2013/2130(INI)).140
 Podle ní Lisabonská smlouva nabízí 

potenciál posílení demokratické legitimity Evropské unie právě prost ednictvím určení 

kandidátů na post p edsedy Komise evropskými stranami. P edseda Evropské komise 

by se měl podle poslanců Evropského parlamentu chovat více autonomně p i procesu 

výběru dalších eurokomisa ů. Podle Parlamentu by mělo pocházet „co možná nejvíce“ 

nových komisa ů z ad nově zvolených poslanců Evropského parlamentu. Ti také 

vyzvali Evropskou radu, aby ujasnila, jakým způsobem bude brát v popisovaném 

procesu v potaz výsledek evropských voleb. P edsedou Evropské komise se nakonec 

stal kandidát vítězné eurostrany Jean-Claude Juncker.  

P estože Evropský parlament podporoval tento způsob výběru p edsedy 

Evropské komise, ne všechny eurostrany se k tomuto kroku rozhodli. Nap íklad Aliance 

evropských konzervativců a reformistů (AECR) se na svém summitu rozhodla žádného 

kandidáta nenominovat, protože by šlo podle ní o „zneužití“ stávajícího smluvního 

rámce.
141

 Zvolit Spitzekandidáta se rozhodlo pět eurostran: k esťansko-demokratická 
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EPP, sociálnědemokratická PES, liberální ALDE, Evropská strana zelených a krajně 

levicová PEL.  

 

Kandidát EPP pot eboval ke své nominaci podporu od své vlastní strany a 

písemný souhlas od členských stran EPP z alespoň dvou dalších členských států 

Evropské unie.
142

 Nominace byly uzav eny na začátku února 2014 a oficiálními 

kandidáty se stali lotyšský premiér Valdis Dombrovskis, tehdejší eurokomisa  

pro vnit ní trh Michel Barnier a bývalý lucemburský premiér a p edseda Eurogroup 

Jean-Claude Juncker. 

O Spitzenkandidátovi EPP rozhodl volební summit strany v b eznu 2014. Těsně 

p ed jeho začátkem se vzdal své kandidatury Dombrovskis ve prospěch Junckera.
143

 

Kongres poté zvolil Junckera 3Ř2 hlasy, Barnier získal 245 hlasů.144
 

Stejně jako v ostatních sledovaných eurostranách vyjma PEL byli kandidáti 

na p edsedu Komise nominování členskými stranami. Evropská lidová strana byla ale 

jedinou eurostranou, ve které Kongres volil Spitzenkandidáta z několika kandidátů. 

Regionální a centrální úroveň měly proto p i volbě nejvíce rovnocenné pozice. Vztahy 

se tedy dají jednoznačně označit za stratarchické. 

 

Nominace Evropská sociálnědemokratická strana otev ela 1. íjna 2013 a 

kandidát pot eboval k nominování podporu plnoprávného člena PES – tedy politické 

strany, frakce S&D v Evropském parlamentu, či některé z dalších organizací. Kandidát 

dále pot eboval podporu 15 % plnoprávných členů včetně jeho vlastní strany nebo 

strany z jeho země původu, pokud by nebyl členem členské strany PES. Každý člen 

p itom mohl navrhnout nebo podpo it pouze jednoho nominovaného.
145

  

Nominace byly uzav eny 31. íjna a jediným nominovaným kandidátem byl 

německý politik a p edseda Evropského parlamentu Martin Schulz. V následných 
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měsících probíhala uvnit  struktur plnoprávných členů PES interní rozhodování o jeho 

podpo e a na mimo ádném kongresu eurostrany v b eznu 2013 získal Schulz 91 % 

hlasů.
146

 

Navrhovat kandidáty mohly v PES kromě členských stran a mládežnické 

organizace také frakce socialistů v Evropském parlamentu a několik dalších organizací, 

což je dáno tím, že tyto struktury jsou plnými členy PES stejně, jako členské strany. 

Spitzenkandidáta zvolil kongres, ten ale stejně, jako v p ípadě ALDE a PEL, neměl 

možnost výběru z více kandidátů. Stejně, jako u EPP, je možné označit vztahy v PES 

p i tomto procesu za stratarchické, na rozdíl od Evropské lidové strany však u sociálních 

demokratů p evládala regionální úroveň, v tomto p ípadě jak národní strany, tak i 

frakce. 

 

Situace u Strany evropských sociálních demokratů do značné míry p ipomínala 

volbu v ALDE. Kandidáti na Spitzenkandidáta ALDE museli být nominováni buď 

minimálně dvěma plnoprávnými členy strany z více než jedné členské země, nebo 

alespoň 20 % delegátů kongresu s volebním právem. Nominace byly otev eny 

na kongresu v Londýně, který se konal 28.–30. listopadu 2013, a uzav eny 20. prosince 

2013.
147

 

Nominaci získali dva kandidáti: finský politik Olli Rehn, který byl v té době 

komisa em pro oblast hospodá ské a měnové politiky EU, a bývalý belgický premiér 

Guy Verhofstadt, jenž v té době p edsedal frakci ALDE v Evropském parlamentu. 

P estože měl Rehn na konci prosince podporu 14 členských stran (z celkových 32 + 

mládežnické organizace LYMEC), a vypadalo to, že jsou jeho naděje větší, 148
 na konci 

ledna došlo mezi těmito dvěma kandidáty k dohodě, podle které vedli volební kampaň 

oba společně a kandidátem na Spitzenkandidáta, který se zároveň účastnil i debat 
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kandidátů, se stal Verhofstadt.149
 Únorový kongres strany, který měl původně vybrat 

vítěze mezi těmito dvěma kandidáty, tak pouze potvrdil toto rozhodnutí.  

V p ípadě ALDE lze jako hlavního aktéra volby určit národní strany, které byly 

společně s mládežnickou organizací LYMEC jedinými, kdo mohl navrhnout kandidáty. 

Eurostrana se volby účastnila jednak jako autor pravidel, kterými se volba ídila, a 

kongres měl také zvolit vítězného kandidáta. V p ípadě ALDE, podobně jako PES a 

PEL, však šlo pouze o potvrzení p edem domluveného kandidáta. Vzhledem k zapojení 

jak centrální tak regionální úrovně můžeme mluvit o stratarchických vztazích, p evahu 

měla v tomto p ípadě stejně jako u PES regionální úroveň, u ALDE jde pouze o národní 

strany. 

 

Evropská strana zelených otev ela nominace na začátku zá í. 33 členských stran 

z Evropské unie a mládežnická organizace FYEG mohly nominovat svého kandidáta, a 

to do 1ř. íjna.
150

 Nominováno bylo šest kandidátů: José Bové, Monica Frassoni, 

Rebecca Harms, Ska Keller, Ulrike Lunacek a Jolanda Verburg. Ti se následný měsíc 

ucházeli o p ízeň dalších členských stran. Aby se dostali do dalšího kola, museli získat 

podporu minimálně čty  stran, maximálně mohli usilovat o p ízeň osmi stran.
151

  

Této podpory se poda ilo dosáhnout čty em kandidátům: Josému Bové, Monice 

Frassoni, Rebecce Harms a Ska Keller. Od poloviny listopadu do konce ledna pak 

probíhalo hlasování o dvojici, která stranu povede, na internetových stránkách EGP. 

Zúčastnit se ho mohli všichni občané Evropské unie starší 16 let, kte í podporují zelené 

hodnoty, hlasovat mohli pro jednoho nebo dva kandidáty. Podle EGP se těchto online 

primárních voleb zúčastnilo 22.676 lidí a nejvíce hlasů získali Ska Keller a José 

Bové.
152

 P estože některá média uváděla, že kandidátkou EGP na p edsedu Komise je 
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Ska Keller,
153

 strana nikdy nerozhodla, který z těchto dvou kandidátů by se v p ípadě 

vítězství EGP ve volbách stal jejím kandidátem,
154

 v p edvolebních debatách se oba tito 

nominovaní st ídali. 

Ze sledovaných pěti eurostran byla Evropská strana zelených zapojená v celém 

procesu nejméně. Její členové odsouhlasili pravidla, kterými se volba Spitzenkandidátů 

ídila. Navrhovat kandidáty však mohly pouze členské strany a mládežnická organizace 

FYEG. P i samotné volbě kandidátů navíc jako v jediné eurostraně rozhodovali občané. 

V rámci typologie Nicole Bolleyerové má tedy EGP ze všech pěti zkoumaných 

eurostran nejblíže k federální straně, vzhledem k částečnému zapojení eurostrany však 

lze tyto vztahy označit stále za stratarchická. 

 

Jediného nominovaného Strany evropské levice vybrala rada p edsedajících 

v íjnu 2013. Ta navrhla kongresu místop edsedu eurostrany a p edsedu ecké strany 

Syriza Alexise Tsiprase,
155

 jehož podpora byla podle Syrizy v radě p edsedajících 

jednomyslná.
156 

Tsiprasova nominace byla oficiálně potvrzena na kongresu PEL, který se konal 

v polovině prosince 2013. V rámci něj nejprve delegáti potvrdili 7ř,6 % hlasů, že 

Spitzenkandidáta zvolí.157
 V následné volbě pak získal jediný kandidát Tsipras Ř4 % 

hlasů.
158
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Strana evropské levice byla jedinou, která do volby nezapojila regionální úroveň. 

O kandidátech bylo rozhodnuto radou p edsedajících a vybraného kandidáta posléze 

potvrdil kongres, který zpětně posvětil i celý proces volby. Vztahy v PEL p i této volbě 

proto můžeme označit za hierarchické.  

 

P edchozí analýza ukazuje, že na nominaci a volbu Spitzenkandidátů měla silný 

vliv jak regionální, tak i centrální úroveň stran. Centrální úroveň, tedy eurostrany, 

vytvá ely a schvalovaly postup, jakým bude volba probíhat. V p ípadě ALDE, EGP, 

EPP a PES navrhovala kandidáty regionální úroveň, tedy v tomto p ípadě národní 

strany, p ípadně další organizace. V PEL navrhovala kandidáta rada p edsedajících. 

Volba kandidáta měla být v p ípadě ALDE, EPP, PEL a PES v rukou kongresu, 

nicméně pouze v p ípadě EPP p edstoupili p ed kongres alespoň dva kandidáti, a mohlo 

tedy dojít k opravdové volbě, nikoliv k pouhému potvrzení kandidáta. EGP se rozhodla 

ke zcela odlišnému p ístupu a oba kandidáti na p edsedu Komise byli zvoleni v online 

referendu, kterého se mohli zúčastnit všichni občané Evropské unie starší 16 let 

uznávající hodnoty této eurostrany. 

Pokud se tedy na tento rozhodovací proces podíváme skrz typologii Nicole 

Bolleyerové, můžeme v p ípadě PEL mluvit o hierarchické straně, u ostatních p ípadů 

pak o stratarchické straně. Nicméně i v rámci této skupiny nalezneme značné rozdíly. 

Na pomyslné škále, na jejíž jedné straně by byly strany, kde je moc čistě na centrální 

úrovni, tedy hierarchické, a na druhé ty, kde je moc čistě na regionální úrovni, tedy 

federativní, se PEL nachází nejblíže hierarchické a EGP federální straně. EPP by se 

nacházelo uprost ed a ALDE a PES blíže federální straně. 

Jak je uvedeno v úvodu této kapitoly, podle Bardiho teorie by tradiční strany 

měly mít vyspělejší organizační strukturu, a tím pádem by u nich šlo p edpokládat větší 

blízkost k hierarchické organizaci. Tato teorie se nepotvrdila. Nejvíce hierarchické 

vztahy se naopak ukázaly u nejmladší ze zkoumaných eurostran – Strany evropské 

levice. Z výsledků výzkumu je z ejmé, že vztahy v eurostranách odrážejí p edevším 

institucionální chování jejich členských stran. Stranu evropské levice tvo í 

eurokomunistické a socialistické strany, pro které je tradiční centralizované ízení 

strany, naopak pro členské strany Evropská strana zelených, která je na druhé straně 
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výše popsané škály, je tradiční fungování na antihierarchickém a participativním 

základu a podpora principu subsidiárního fungování s prvky p ímé demokracie.
159

  

Dalším zajímavým zjištěním týkajícím se vztahu eurostran, frakcí a národních 

stran, je, že p estože byly do kandidatury a volby Spitzenkandidátů zaangažovány 

p edevším eurostrany a národní strany (frakce se účastnily nominace pouze v PES), 

velké množství kandidátů je spojeno s Evropským parlamentem. Spitzenkandidát PES 

Martin Schulz byl v době zvolení p edsedou Evropského parlamentu a p edešlým 

dlouholetým p edsedou socialistické frakce v Evropském parlamentu. Kandidát ALDE 

Guy Verhofstadt byl v době svého zvolení p edsedou frakce ALDE v Evropském 

parlamentu a všichni čty i nominovaní EGP, mezi kterými vybírali voliči, byli v té době 

europoslanci. Naopak jediný Spitzenkandidát, který měl funkci v eurostraně, byl 

kandidát PEL Alexis Tsipras, který byl místop edsedou eurostrany. Z nominovaných 

pak zastával stejnou funkci Michel Barnier v EPP a Monica Frassoni byla 

spolup edsedkyní EGP. 

Poměrně velké diskuze vyvolal průběh volby p edevším u Evropské 

sociálnědemokratické strany. Zpochybňována byla demokratičnost a transparentnost 

celého procesu p edevším z důvodu, že členské strany nominovaly pouze jednoho 

kandidáta, který neměl během nadcházejícího kongresu žádného konkurenta.
160

 

Podobná situace nastala i v ALDE. Podle teorie Susan Scarrow
161

 popsané v první 

kapitole této práce je nejdemokratičtější ta strana, ve které se do jejího fungování může 

zapojit nejvíce členů strany. Z tohoto hlediska lze jednoznačně za nejdemokratičtější 

označit Evropskou stranu zelených, za kterou se na pomyslném druhém místě umístila 

Evropská lidová strana. Naopak p estože PES jako první propagoval myšlenku, že 

proces výběru Spitzenkandidáta musí být p edevším „demokratický, transparentní a 

inkluzivní“,
162

 p i samotném výběru tato strana p íliš nástrojů pot ebných 

k demokratickému procesu výběru nepoužila.
163
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Závěr 
 

Hlavním cílem této práce je odpovědět na otázku, zda-li se eurostrany stávají 

stále více nezávislé na frakcích Evropského parlamentu a národních stranách, a to 

na základě výzkumu v období 2004–2013ve t ech konkrétních oblastech. První z nich je 

financování eurostran, jehož výzkum se odráží od první teze práce, podle které celkové 

p íjmy eurostran rostou, zároveň klesá závislost eurostran na prost edcích národních 

stran a frakcích Evropského parlamentu. Výzkum prokázal, že tato hypotéza je 

pravdivá. Celkové rozpočty eurostran vzrostly od roku 2004 na dvojnásobek až 

trojnásobek, členské poplatky naopak rostly pouze u t í z pěti zkoumaných eurostran, a 

to o 1,3 až dvojnásobek. Důvody lze hledat p edevším v na ízení z roku 2004, díky 

kterému už nemohou být eurostrany financovány frakcemi Evropského parlamentu, ale 

až 75 % jejich rozpočtu tvo í peníze z grantu Evropského parlamentu. Část rozpočtu je 

sice stále tvo ena členskými p íspěvky, které tvo í průměrně mezi 10–25 % celkového 

rozpočtu eurostran, jejich poměr v rozpočtu se však postupně snižuje. Od roku 200Ř 

navíc získávají grant Evropského parlamentu také nadace, které jsou s eurostranami 

p ímo propojeny. Z těchto zjištění lze udělat první jednoznačný závěr, že nová 

legislativa z roku 2004 vede k osamostatnění eurostran od frakcí v Evropském 

parlamentu a částečně i národních stran v otázce jejich financování. Finanční 

prost edky, se kterým eurostrany hospoda í, navíc neustále rostou.     

Druhá oblast výzkumu bylo personální propojení vedení eurostran, frakcí 

Evropského parlamentu a národních stran. Jak vyplývá z oraganigramů eurostran, 

nalezneme v tomto směru u zkoumaných eurostran rozdíly mezi takzvanými starými a 

novými eurostranami. Starší jsou strukturálně vyspělejší a komplexnější. V jejich 

orgánech odpovídajících p edsednictvu je zastoupen p edseda frakce Evropského 

parlamentu, i když v p ípadě ALDE bez hlasovacího práva. To pro EGP ani PEL 

neplatí. V EPP a PES jsou zástupci frakce ve všech orgánech eurostrany a frakce jsou 

plnoprávnými členy eurostrany na úrovni národních stran. Také v ALDE jsou zástupci 

frakce zastoupeni také v kongresu a bez hlasovacího práva i v radě. U EGP, kde je 

situace zkomplikovaná faktem, že frakce Evropského parlamentu, ve které zpravidla 

zasedají europoslanci zvolení z členských stran EGP, tedy Zelení/Evropská svobodná 

aliance, je, jak už název napovídá, složená z členů více eurostran, zasedají v kongresu 

pouze europoslanci z členských stran EGP, bez hlasovacího práva se kongresu mohou 
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zúčastnit i další členové p edsednictva této frakce. Bez možnosti hlasování se mohou 

sjezdu PEL účastnit také europoslanci členských stran. 

Personální propojení eurostran, národních stran a frakcí však nelze 

zjednodušovat na fakta vycházející z organigramů eurostran. Druhá teze této práce 

tvrdí, že ve vedení eurostran narůstá poměr zástupců z Evropského parlamentu na úkor 

zástupců národních stran. Tato teze se ukázala jako chybná. Mezi jednotlivými 

eurostranami se nedá najít jednotný trend vývoje zastoupení europoslanců a členů 

národních stran ve vedení, u dvou eurostran podíl europoslanců rostl, u dalších dvou 

klesal a u jedné zůstával p ibližně stejný. Jako zajímavý lze v této otázce označit p ípad 

Evropské strany zelených, u které nejenže se zastoupení europoslanců a členů národních 

stran prakticky nemění, ale zastoupení europoslanců je výrazně nižší, než u zbylých 

stran, pohybuje se okolo 10 %, zatímco u ostatních sledovaných eurostran dosahoval 

průměr za celé období 2004–2013 mezi 25–2Ř %. Daleko vyšší poměr zastoupení 

europoslanců je mezi p edsedy eurostran, během sledovaného období 2004–2013 

zasedlo někdy v lavici Evropského parlamentu 12 ze 17 mužů a žen, tedy 71 %.  

Poslední oblastí, které se výzkum věnoval, je autonomie eurostran p i 

rozhodování, a to na konkrétním p ípadu výběru kandidátů a následné volby 

Spitzenkandidátů. Teze tvrdí, že starší a více institucionalizované eurostrany jsou p i 

rozhodování více nezávislé na národních stranách a frakcích v Evropském parlamentu, 

než nové eurostrany. To v typologii Nicole Bolleyerové znamená, že starší a tedy i 

organizačně vyspělejší eurostrany by měly mít blíže k hierarchickému uspo ádání, 

naopak nové strany k federálnímu. Ani tato teze se nepotvrdila. Nejblíže se 

k hierarchické straně blíží PEL, naopak nejvíce federální stranou je EGP. EPP se 

nachází p ibližně uprost ed mezi federální a hierarchickou strukturou a ALDE a PES 

mají blíže k federální straně. Vysvětlením této skutečnosti může být, že způsob 

rozhodování eurostran odráží institucionální chování jejich členských stran. 

Eurokomunistické a socialistické strany, které tvo í Stranu evropské levice, mají 

tradičně více centralizované ízení strany, naopak pro členské strany Evropská strana 

zelených je typické  antihierarchickém fungování s prvky p ímé demokracie.  

Zajímavé je soust edit se na role eurostran, národních stran a frakcí Evropského 

parlamentu během zkoumaného rozhodovacího procesu. Eurostrana ve všech pěti 

p ípadech rozhodovala o způsobu, jakým bude volba probíhat. V p ípadě EPP, PES, 

ALDE a EGP měl být kongres eurostrany také schvalovacím orgánem, nicméně pouze 

v EPP měl kongres možnost volby mezi více kandidáty. V PEL byla rada p edsedajících 
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navíc orgánem, který kandidáta nominoval. Národní strany kandidáty ve všech 

p ípadech, kromě PEL, nominovaly. Do nominací a volby byly nejméně zaangažované 

frakce Evropského parlamentu, které byly během nominačního procesu na stejné úrovni 

s národními stranami pouze v PES, což je dáno tím, že S&D má statut člena PES. 

P estože role frakcí byla v celém procesu formálně nejmenší, je pot eba brát také 

v úvahu fakt, že velké množství kandidátů na Spitzenkandidáta je spojeno s Evropským 

parlamentem. Z šesti Spitzenkandidátů nebyli spojeni s Evropským parlamentem pouze 

dva – Alexis Tsipras a Jean-Claude Juncker. Pokud je v této situaci brána také v úvahu 

výše zmíněná skutečnost, že 71 % p edsedů sledovaných eurostran bylo členy 

Evropského parlamentu, vypovídá to o poměrně velkém personálním propojení 

eurostran a frakcí Evropského parlamentu, a to p edevším na nejdůležitějších postech 

eurostran. Tato skutečnost však neimplikuje malé personální propojení eurostran a 

národních stran, protože europoslanci pocházejí z národních stran a mohou být silně 

napojeni jak na národní strany, tak i na frakce v Evropském parlamentu. Může však 

rozporovat tezi některých p edních politologů zabývajících se eurostranami, kte í 

uvádějí, že mezi eurostranami a frakcemi Evropského parlamentu je jen velmi malé 

propojení, které se omezuje na zastoupení p edsedy frakce v některém z orgánů 

eurostran. P íčiny a důsledky, které může mít tento fakt, by měly být p edmětem dalšího 

výzkumu. 
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Summary 

2014 EP elections have been the first since the Lisbon treaty came into force. 

The new provisions prompted some Europarties to involve into the election of new 

Commission President and nominate their own candidates (the so-called 

Spitzenkandidaten) for this position. This new activity moved them into the centre of 

interest of many analytics as well as this thesis. Presented thesis examines Europarties 

on Richard Katz and Peter Mair’s typology and compares Europarties to parties in the 

central office, national parties to party on the ground and EP groups to parties in the 

public office. It focuses on their mutual dependence 2004 onwards. The research is 

carried out on five Europarties: European People's Party (EPP), the Social Democratic 

Party (PES), the Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE), the European 

Green Party (EGP) and the Party of the European Left (PEL). 

The research is carried out in three areas. Regulation No. 2004/2003 regulating 

financing made Europarties independent on the EP groups and more independent on the 

national parties. Moreover since the EP grants have grown 2–3 times since 2004 the 

resources of Europarties are continuously increasing. Second, the research focuses on 

the personal connections between EP groups and the top positions in the Europarties. It 

concludes that there is a remarkable connection between the age and thus the level of 

institutionalization of Europarties and the official position of the EP groups within 

Europarties’ bodies. Finally the research focuses on the decision making and is carried 

out on the process of nomination and election of Spitzenkandidaten within the 

Europarties. It concludes that all three party organizational structures – Europarties, 

national parties and EP groups are still involved in the decision making and the 

hierarchy within the European party families is similar to the hierarchy of its member 

parties. 
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