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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá otázkou přijatelnosti případně nepřijatelnosti české politické 

strany KSČM a německé politické strany Die Linke z pohledu jejich účasti na celostátní 

vládě. V práci jsou popsány postoje důležitých a pro tuto problematiku klíčových aktérů, tj. 

postoje v rámci samotných zkoumaných stran, poté v rámci sociálnědemokratických stran 

v České republice i v Německu a zároveň i postoje v dalších relevantních stranách v obou 

výše zmíněných státech. Následně jsou poznatky plynoucí z této analýzy vzájemně 

porovnány. Zkoumané období začíná v případě KSČM od roku 2002, kdy se v ČR konaly 

volby do Poslanecké sněmovny a v případě Die Linke od roku 2005, kdy v Německu 

proběhly volby do Spolkového sněmu. Analyzován je vývoj až do roku 2014, přičemž 

posledním rozebíraným vrcholem jsou volby do dolních komor českého i německého 

parlamentu, které proběhly shodně na podzim roku 2013. Během zkoumaného období se 

několikrát zdálo, že podmínky jsou poměrně pozitivně nakloněny tomu, aby se KSČM 

potažmo Die Linke zúčastnila vládnutí, ať již přímo nebo i nepřímo. Nikdy se tak však 

nestalo. Důvodů lze najít víc. Hlavním však je, že nikdy nebyl dostatečný počet aktérů na 

politické scéně přesvědčen o tom, že KSČM potažmo Die Linke je přijatelná k tomu, aby se 

zúčastnila celostátní vlády. Příčina leží především v minulosti těchto stran a jejich 

programovém zaměření. 

 

Abstract 

This thesis focused on the question of the acceptability possibly unacceptability of Czech 

political party KSČM and the German political party Die Linke in terms of their participation 

in the national government. The paper describes attitudes of important and key stakeholders 

for this issue. That means attitudes inside of the researched parties, attitudes within social 

democratic parties in the Czech Republic and in Germany and the attitudes of other relevant 

parties in both above mentioned states. Subsequently, the results of this analysis are 
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compared. Researched period begins in 2002 in the case of KSČM when the elections to the 

Chamber of Deputies were held in the Czech Republic and in the case of Die Linke since 

2005 when there were elections to the Bundestag in Germany. The development is analyzed 

until 2014. The last peak of the analyze are the elections to the lower chambers of the Czech 

and German parliament which were both held in the fall of 2013. During the researched 

period it seemed several times that the conditions are relatively positive for the participation 

of KSČM or Die Linke in the national government, either directly or indirectly. But it never 

happened. There are more reasons for that. However the most important is that there has never 

been a sufficient number of actors on the political scene, which would accept the participation 

of KSČM possibly of Die Linke in national governments. The cause lies mainly in the past of 

these parties and in focus of their platforms. 
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KSČM, Die Linke, stranický systém ČR, stranický systém SRN, vláda 
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Předpokládaný název práce: 

Komparace KSČM a Die Linke z hlediska ne/přijatelnosti jejich účasti na celostátní vládě 

 

Stručná charakteristika tématu: 

KSČM v České republice a Die Linke ve Spolkové republice Německo jsou 

parlamentní politické strany, které se nacházejí nejdále na levé straně pomyslné pravo-levé 

škály orientace politických stran. Obě jsou zároveň následovnicemi vůdčích stran minulého 

režimu. KSČM přímo navázala na činnost KSČ, Die Linke je přes PDS přímou 

pokračovatelkou SED. Především tyto aspekty jsou pro mnohé politické aktéry i osobnosti 

společenského života v obou výše zmíněných zemích zásadní překážkou pro potenciální 

vládní angažmá těchto stran. 

Často se zmiňuje, že regionální politika je pomyslnou branou k té celostátní. Přestože 

KSČM má zkušenost s účastí v krajských radách a Die Linke na zemských vládách, vlády na 

centrální úrovni se zatím ani jedna z těchto stran neúčastnila, případně ani žádnou centrální 

vládu nepodporovala. Několikrát však podmínky pro vládní účast KSČM/Die Linke či 

toleranci vlády z jejich strany byly z hlediska zastoupení těchto stran v dolních komorách ČR 

potažmo SRN příhodné. V roce 2002 mohla ČSSD utvořit levicovou koalici s KSČM, o čtyři 

roky později přicházela v úvahu vládní koalice těchto stran za účasti ještě třetího subjektu 

(KDU-ČSL či SZ). Ani v jednom případě však KSČM podíl na vládě nezískala. Obdobně se 

v Německu po volbách do Spolkového sněmu v roce 2005 naskytla možnost, aby tzv. rudo-

rudo-zelená koalice SPD, Linkspartei.PDS (společná kandidatura zástupců PDS a WASG, 

které se o dva roky později sloučily v Die Linke) a Zelených utvořila vládní většinu. Ačkoliv 

na ni měla dostatek mandátů, nestalo se tak. Ve všech těchto případech se výše zmíněná 

uskupení nedohodla ani na podpoře vlády ze strany KSČM/Die Linke. 

Vzhledem k aktuálnosti tématu k němu chybí rozsáhlejší odborná literatura. Ta 

existující se věnuje převážně těmto stranám jako celku. V českých podmínkách téměř 

výhradně KSČM, Die Linke zůstává opomíjena. Tematicky blízkým předmětem pozornosti 

české badatelské obce je otázka systémovosti potažmo antisystémovosti KSČM a ústavnosti 

jejího působení. K tomuto tématu byly v ČR sepsány především některé diplomové práce. 

Jejich existence však pro vznik této práce není překážkou, protože jejího samotného hlavního 

Institut politologických studií 

Teze diplomové práce 
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významu, kterým by měla být komparace vládní ne/přijatelnosti KSČM a Die Linke, se 

nedotýkají. Tato práce tak může být jejich vhodným doplněním. 

 

Metoda práce: 

  Autor se hodlá zaměřit na komparaci debaty vedené v ČR i SRN právě o přijatelnosti 

případného podílu KSČM/Die Linke na vládě. Pro potřeby této práce bude podílem na vládě 

vnímána nejen přímá účast ve vládní koalici, ale i podpora menšinové vlády, která by bez této 

tolerance nemohla vzniknout a existovat. Analýze budou podrobeny postoje 

v sociálnědemokratických stranách v obou státech, jakožto velkých relevantních politických 

stranách, které mají ideologicky ke KSČM potažmo Die Linke nejblíže. Otázka spolupráce 

s KSČM/Die Linke je proto pro ně nejožehavější. Zároveň se autor zaměří i na postoje 

v rámci menších politických stran, které by se případně také mohly podílet na vládní 

spolupráci s těmito stranami. V ČR se v nedávné historii jednalo především o KDU-ČSL či 

Stranu zelených, v Německu především o Bündnis 90/Die Grünen. Autor hodlá zanalyzovat i 

postoje oponentních politických stran na pravé straně politického spektra. Nedílnou součástí 

práce zároveň musí být i postoje v rámci KSČM a Die Linke k jejich případné vládní účasti, 

protože jen tyto strany samotné se nakonec mohou pro eventualitu vládní účasti nebo podpory 

rozhodnout. Analýze bude podroben i postoj významných aktérů společenského života v obou 

zemích. Komparovány budou veřejné postoje výše zmíněných aktérů. Autor bude vycházet z 

článků v tištěných i internetových médiích, odborných publikací i programových dokumentů, 

které se věnují problematice vládního angažmá KSČM/Die Linke. 

Autor se v případě KSČM zaměří na vývoj od roku 2002, kdy se v ČR poprvé reálně 

otevřela možnost vládní spolupráce KSČM a ČSSD. V případě Die Linke bude výchozím 

bodem rok 2005. Tato strana sice tehdy ještě neexistovala, ale PDS a WASG, neboli subjekty, 

z kterých později vznikla, již společně kandidovaly pod názvem Linkspartei.PDS do 

Spolkového sněmu a ve volbách uspěly. Dokonce se tehdy nabízela eventualita vzniku vládní 

koalice s SPD a Zelenými. Jako finální časový bod komparace autor pojme konec března 

2014. V té době bude v ČR v plném proudu předvolební debata před volbami do poslanecké 

sněmovny, které jsou plánovány na konec května 2014.  V případě Německa, kde se volby do 

Spolkového sněmu budou konat pravděpodobně v září 2013, bude možné zapracovat i 

povolební vývoj. Dá se však očekávat, že v březnu 2014 již budou povolební vyjednávání 

uzavřena a spolu s existencí nové vlády se zmírní i intenzita debat o vládní přijatelnosti Die 

Linke. Samozřejmě, že dnes neznámý výsledek může podobu této práce velmi ovlivnit. 
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Výzkumná otázka, na kterou se autor pokusí najít odpověď, zní: Je vládní angažmá 

KSČM/Die Linke přijatelné? Pro koho a za jakých podmínek? Budou ověřovány tyto 

hypotézy: A) V Německu vzhledem k slabší historické vazbě celého státu na NDR                   

(v porovnání s vazbou ČR na ČSSR) otázka problematičnosti Die Linke rezonuje méně.        

B) Přímé vládní angažmá KSČM v ČR potažmo Die Linke v Německu není vzhledem 

k převažujícím postojům možné. C) Avšak tzv. tichá podpora neboli tolerance vlády bez 

přímé účasti na ní je reálná. D) Pravice v obou státech využívá problematiku vládního 

angažmá KSČM/Die Linke ke kritice sociální demokracie. E) Sociální demokracie v obou 

státech se na případné vládní spolupráci s KSČM/Die Linke zásadně štěpí. 

 

Předpokládaná struktura: 

1. Úvod 

2. Teoretický základ 

3. Stručný historický vývoj 

4. Ne/přijatelnost vládní účasti Die Linke 

3.1. Vývoj od roku 2005 

3.2. Postoje k případnému vládnímu angažmá v rámci samotné Die Linke 

3.3. Postoje ostatních politických a společenských aktérů 

5. Ne/přijatelnost vládní účasti KSČM 

4.1. Vývoj od roku 2002 

4.2. Postoje k případnému vládnímu angažmá v rámci samotné KSČM 

4.3. Postoje ostatních politických a společenských aktérů 

6. Komparace 

7. Závěr 

 

Základní literatura a zdroje: 

Auseinandersetzung mit der totalitären Vergangenheit.: Deutsche und tschechische Wege 

nach 1989 – ein Vergleich: Dokumentation der Tagung, 18.–19. Januar 2007, Botschaft 

der Tschechischen Republik, Berlin = Vyrovnání se s totalitní minulostí.: Srovnání 

situace v Německu a v České republice po roce 1989: Sborník z konference, konané ve 

dnech 18. –19. ledna 2007 v prostorách Velvyslanectví České republiky v Německu. 

Berlín: BWV, 2008. 

Bureš, J.; Charvát, J.; Just, P.: Levice v České republice a na Slovensku 1989-2009. Plzeň:  

Aleš Čenek, 2010. 



10 

 

Čaloud, D.; Foltýn, T.; Havlík, V.; Matušková, A. (eds.): Volby do poslanecké sněmovny 

v roce 2006. Brno: CDK, 2006. 

Decker, F.; Neu, V.: Handbuch der deutschen Parteien. Wiesbaden: VS Verlag für 

Sozialwissenschaften, 2007. 

Drda, A.; Dudek, P.: Kdo ve Stínu Čeká na Moc. Praha; Litomyšl: Ladislav Horáček – 

Paseka, 2006. 

Fajmon, H.; Balík, S.; Hloušková, K. (eds.): Dusivé objetí: Historické a politologické pohledy 

na spolupráci sociálních demokratů a komunistů. Brno: CDK, 2008. 

Fiala, P.; Strmiska, M.: Teorie politických stran. Brno: Barrister & Principal, 1998. 

Fülberth, G.: „Doch wenn sich die Dinge ändern“ – Die Linke. Kolín nad Rýnem: PapyRossa, 

2009. 

Gjuričová, A.; Kopeček, M.; Roubal, P.; Suk, J.; Zahradníček, T.: Rozděleni minulostí: 

Vytváření politických identit v České republice po roce 1989. Praha: Knihovna Václava 

Havla, 2011. 

Jesse, E.; Lang, J., P.: Die Linke – smarte Extremismus einer deutschen Partei. Mnichov: 

Olzog, 2008. 

Kalous, J.; Kocian, J. (eds.):   Český a slovenský komunismus (1921-2011). Praha: ÚSD; 

ÚSTR, 2012. 

Knabe, H.: Honeckers Erben: Die Wahrheit über DIE LINKE. Berlin: Ullstein Buchverlage, 

2009. 

Kost, A.; Rellecke, W.; Weber, R. (Hrsg.): Parteien in den deutschen Ländern. Mnichov: 

C.H.Beck, 2010. 

Kubát, M.: Teorie antisystémovosti a Komunistická strana Čech a Moravy. In: Němec, J.; 

Šůstková, M. (eds.):  III. Kongres českých politologů, Olomouc 8.-10.9.2006. Praha: 

Česká společnost pro politické vědy, 2006. Str. 548-556. 

Lebeda, T.; Linek, L.; Lyons, P.; Vlachová, K. (et al.): Voliči a volby 2006. Praha: 

Sociologický ústav AV ČR, 2007. 

Linek, L. (ed.): Voliči a volby 2010. Praha: SLON, 2012. 

Linek, L.; Mrklas, L.; Seidlová, A.; Sokol, P. (eds.): Volby do poslanecké sněmovny 2002. 

Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2003. 

Malycha, A.; Winters, P., J.: Die SED: Geschichte einer deutschen Partei. Mnichov: 

C.H.Beck, 2009. 

Ruf, Ch.: Was ist links? Reportagen aus einem politischen Milieu. Mnichov: C.H. Beck, 2011 

Sartori, G.: Strany a stranické systémy. Brno: CDK, 2005. 



11 

 

Významná média v ČR a SRN a jejich internetové edice: 

Hospodářské noviny, Lidové noviny, Mladá fronta DNES, Právo a další 

Frankfurter allgemeine Zeitung,  Süddeutsche Zeitung, Der Spiegel, die tageszeitung, Die Zeit 

a další 

 

Média blízká KSČM 

Haló noviny, Naše pravda (příloha Haló novin) 

 

Média blízká Die Linke 

Junge Welt, Neues Deutschland 

  



12 

 

Obsah 

Bibliografický záznam: .............................................................................................................. 3 

Abstrakt ...................................................................................................................................... 3 

Abstract ...................................................................................................................................... 3 

Klíčová slova .............................................................................................................................. 4 

Key words .................................................................................................................................. 4 

Rozsah práce .............................................................................................................................. 4 

Prohlášení ................................................................................................................................... 5 

Poděkování ................................................................................................................................. 6 

Teze diplomové práce ................................................................................................................ 7 

1. Úvod .................................................................................................................................. 15 

2. Teoretický základ .............................................................................................................. 19 

2.1. Teorie koalic .............................................................................................................. 19 

2.2. Teoretické vymezení antisystémové strany ............................................................... 21 

2.3. Teoretické uchopení transformace bývalých monopolistických komunistických stran 

  ................................................................................................................................... 23 

3. Historický vývoj Die Linke (potažmo PDS/WASG/Linkspartei) .................................... 25 

4. Historický vývoj KSČM (potažmo KSČ/KSČS) od listopadu 1989 ................................ 37 

5. Program Die Linke ............................................................................................................ 46 

6. Program KSČM ................................................................................................................ 50 

7. Okolnosti voleb do Spolkového sněmu 2005 ................................................................... 52 

7.1. Před volbami .............................................................................................................. 52 

7.1.1. Postoje v Linkspartei .......................................................................................... 52 

7.1.2. Postoje v SPD ..................................................................................................... 56 

7.1.3. Postoje Zelených ................................................................................................ 58 

7.1.4. Postoje pravicových stran ................................................................................... 58 

7.1.5. Shrnutí předvolebního dění ................................................................................ 59 

7.2. Po volbách ................................................................................................................. 60 

8. Okolnosti voleb do Spolkového sněmu 2009 ................................................................... 63 

8.1. Před volbami .............................................................................................................. 63 

8.1.1. Postoje v Die Linke ............................................................................................ 63 

8.1.2. Postoje v SPD ..................................................................................................... 64 

8.1.3. Postoje Zelených ................................................................................................ 65 



13 

 

8.2. Po volbách ................................................................................................................. 66 

9. Okolnosti voleb do Spolkového sněmu 2013 ................................................................... 68 

9.1. Před volbami .............................................................................................................. 68 

9.1.1. Postoje v Die Linke ............................................................................................ 69 

9.1.2. Postoje v SPD ..................................................................................................... 71 

9.1.3. Postoje Zelených ................................................................................................ 73 

9.1.4. Postoje pravicových stran ................................................................................... 73 

9.2. Po volbách ................................................................................................................. 74 

9.2.1. Postoje v Die Linke ............................................................................................ 76 

9.2.2. Postoje v SPD ..................................................................................................... 78 

9.2.3. Postoje Zelených ................................................................................................ 80 

9.2.4. Shrnutí povolebního dění ................................................................................... 82 

10. Volby do Poslanecké sněmovny 2002 .......................................................................... 83 

10.1. Před volbami .......................................................................................................... 83 

10.1.1. Postoje v KSČM ................................................................................................. 83 

10.1.2. Postoje v ČSSD .................................................................................................. 84 

10.1.3. Postoje ostatních politických subjektů ............................................................... 85 

10.1.4. Shrnutí předvolebního dění ................................................................................ 86 

10.2. Po volbách .............................................................................................................. 86 

10.2.1. Postoje v KSČM ................................................................................................. 86 

10.2.2. Postoje v ČSSD .................................................................................................. 87 

10.2.3. Postoj prezidenta Václava Havla ........................................................................ 88 

10.2.4. Shrnutí povolebního dění ................................................................................... 88 

11. Volby do Poslanecké sněmovny 2006 .......................................................................... 90 

11.1. Před volbami .......................................................................................................... 90 

11.1.1. Postoje v KSČM ................................................................................................. 91 

11.1.2. Postoje v ČSSD .................................................................................................. 91 

11.1.3. Postoj ODS ......................................................................................................... 93 

11.1.4. Postoj prezidenta Václava Klause a bývalého prezidenta Václava Havla ......... 93 

11.1.5. Postoje KDU-ČSL a SZ ..................................................................................... 94 

11.1.6. Postoje v rámci občanské společnosti ................................................................ 94 

11.1.7. Shrnutí předvolebního dění ................................................................................ 95 

11.2. Po volbách .............................................................................................................. 96 

12. Okolnosti voleb do Poslanecké sněmovny 2010 ........................................................... 99 



14 

 

12.1. Před volbami .......................................................................................................... 99 

12.1.1. Postoje v KSČM ................................................................................................. 99 

12.1.2. Postoje v ČSSD ................................................................................................ 101 

12.1.3. Postoj ODS ....................................................................................................... 102 

12.1.4. Postoje ostatních relevantních politických stran .............................................. 102 

12.1.5. Postoje v rámci občanské společnosti .............................................................. 103 

12.1.6. Shrnutí předvolebního dění .............................................................................. 103 

12.2. Po volbách ............................................................................................................ 103 

13. Okolnosti voleb do Poslanecké sněmovny 2013 ......................................................... 105 

13.1. Před volbami ........................................................................................................ 105 

13.1.1. Postoje v KSČM ............................................................................................... 105 

13.1.2. Postoje v ČSSD ................................................................................................ 106 

13.1.3. Postoje dalších stran ......................................................................................... 107 

13.1.4. Postoj prezidenta Miloše Zemana .................................................................... 108 

13.1.5. Shrnutí předvolebního dění .............................................................................. 108 

13.2. Po volbách ............................................................................................................ 109 

14. Komparace KSČM a Die Linke z hlediska ne/přijatelnosti jejich účasti na celostátní 

vládě  ..................................................................................................................................... 110 

14.1. Porovnání historického vývoje KSČM a Die Linke ............................................ 110 

14.2. Programové porovnání KSČM a Die Linke ......................................................... 112 

14.3. Porovnání vládní ne/přijatelnosti KSČM a Die Linke ......................................... 112 

15. Závěr ............................................................................................................................ 122 

Summary ................................................................................................................................ 125 

Seznam použité literatury a zdrojů ......................................................................................... 126 

Seznam využitých internetových stránek ............................................................................... 128 

Seznam zkratek ...................................................................................................................... 130 

Seznam příloh ......................................................................................................................... 132 

 



15 

 

1. Úvod 

 Die Linke v německém politickém systému i KSČM v českém jsou politické strany 

s nezanedbatelnou parlamentní silou. Otázka jejich vládní přijatelnosti potažmo 

nepřijatelnosti je proto zásadního charakteru. Zajímavé je zkoumat příčiny a důvody toho, 

proč se zatím ani jedno z těchto uskupení od pádu komunistických režimů v bývalých NDR a 

ČSSR neúčastnilo žádné vládní spolupráce a to v jakékoliv její podobě. V případě, že tyto 

strany jsou pro ostatní partnery principielně nepřijatelné k vládní spolupráci, vzniká v systému 

výrazná skupina, jejíž existence komplikuje možná vládní uspořádání a snižuje počet reálných 

řešení. Naopak pokud by Die Linke a KSČM byly za určitých podmínek pro ostatní politické 

subjekty přijatelné z hlediska jejich účasti na celostátní vládě, otevřely by se v českém 

potažmo německém politickém systém nové možnosti vládních koalic, které by mohly 

zásadním způsobem změnit dosavadní podobu vyjednávání o vládách i jejich následné 

fungování. Vzhledem k tomu, že přímo otázka vládní ne/přijatelnosti KSČM a Die Linke 

zůstává v politologické obci poměrně opomenuta, vnímáme tuto předkládanou práci jako 

vhodné doplnění dosavadních, již existujících publikací. Zanalyzování otázky vládní 

ne/přijatelnosti Die Linke a KSČM může mimo to osvětlit některé aspekty politického života 

v  ČR i Německu. 

Obě zkoumané strany jsou nástupnickými subjekty bývalých monopolistických stran 

v ČSSR a NDR. KSČM navazuje na činnost bývalé KSČ přímo, Die Linke je propojena 

s dřívější SED před svoji předchůdkyni PDS. I díky své minulosti se tato uskupení nacházejí 

v porovnání s ostatními relevantními politickými stranami nejdále na pomyslné pravo-levé 

škále orientace politických stran. Právě jejich minulost a ideologická vyhraněnost jsou 

hlavními důvody, proč se tyto strany zatím nikdy nezúčastnily celostátní vlády ve svých 

domovských zemích a to i přesto, že několikrát byly okolnosti této možnosti poměrně 

příznivě nakloněny. V případě České republiky disponovala KSČM spolu s ČSSD většinou 

mandátů po volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2002, po následujících volbách v roce 

2006 zase mohly vládnímu angažmá KSČM napomoci extrémní povolební podmínky 

způsobené tzv. volebním patem. V Německu vygenerovaly výsledky voleb do Spolkového 

sněmu levicovou většinu v letech 2005 a 2013. Přes výše zmíněné však KSČM i Die Linke 

dosud stojí vně celostátní exekutivy. 

 Proč tomu tak je, na to se pokouší najít odpověď výzkumná otázka této práce. Zní: Je 

vládní angažmá KSČM/Die Linke přijatelné? Pro koho a za jakých podmínek? Ověřovány 

jsou tyto hypotézy: A) V Německu vzhledem k slabší historické vazbě celého státu na NDR 
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(v porovnání s vazbou ČR na ČSSR) otázka problematičnosti Die Linke rezonuje méně. B) 

Přímé vládní angažmá KSČM v ČR potažmo Die Linke v Německu není vzhledem k 

převažujícím postojům možné, avšak tzv. tichá podpora neboli tolerance vlády bez přímé 

účasti na ní je za určitých podmínek reálná. C) Hlavní překážkou vládní účasti KSČM jsou 

postoje menších středových stran, hlavní překážkou vládní účasti Die Linke naopak postoj 

sociální demokracie. D) Pravice v obou státech využívá problematiku vládního angažmá 

KSČM/Die Linke ke kritice sociální demokracie. E) Sociální demokracie v obou státech se na 

případné vládní spolupráci s KSČM/Die Linke zásadně štěpí. 

 Ve vztahu ke KSČM se tato práce zaměřuje na vývoj od roku 2002, kdy se v ČR 

poprvé reálně otevřela možnost vládní spolupráce KSČM a ČSSD. V případě Die Linke je 

výchozím bodem rok 2005. Tehdy sice tato strana ještě neexistovala, ale PDS a WASG, 

neboli subjekty, z kterých později vznikla, již společně kandidovaly pod názvem Die 

Linkspartei do Spolkového sněmu a ve volbách uspěly, díky čemuž se tehdy nabízela 

eventualita vzniku levicové vládní koalice s SPD a Zelenými. Právě kandidatura právně 

jiného subjektu v roce 2005 oproti následujícím volbám do Spolkového sněmu způsobuje pro 

tuto práci drobný zádrhel. Někdy je proto názvu Die Linke v textu užito obecně a myšlena je 

tím i Linkspartei po roce 2005. Finální časový bod komparace je otevřený. Ohraničený je 

v podstatě jen časovými možnostmi této práce. Posledními celostátními volbami, které jsou 

do komparace zahrnuty, jsou v případě obou zemí hlasování konaná na podzim roku 2013. 

 Studie je strukturována do 4 hlavních částí. V první z nich (kapitola 2) je krátce 

osvětleno nejdůležitější teoretické zázemí nutné k uchopení této práce. Následně v kapitolách 

3-6 stručně popisujeme dosavadní vývoj Die Linke potažmo PDS potažmo Linkspartei od 

pádu Berlínské zdi a navazujícího znovusjednocení Německa a historickou genezi KSČM 

potažmo KSČ od listopadu 1989. V tomto úseku je krátce zrekapitulováno i programové 

zázemí obou zkoumaných stran. Třetí a nejrozsáhlejší část této práce se zaměřuje především 

na předvolební diskuze ohledně vládní ne/přijatelnosti KSČM potažmo Die Linke a následná 

povolební vyjednávání. V České republice to znamená roky 2002, 2006, 2010 a 2013, 

v Německu roky 2005, 2009 a 2013. Jedná se o kapitoly 7-13. V návaznosti na tento úsek je 

poté předložena v kapitole 14 samotná komparace KSČM a Die Linke z hlediska 

ne/přijatelnosti jejich účasti na celostátní vládě. 

 Vzhledem k aktuálnosti zvoleného tématu k němu chybí rozsáhlejší zdroje. Existující 

literatura je spíš popisného charakteru a zabývá se vývojem stran, nikoliv otázkou jejich 

vládní ne/přijatelnosti. V případě Die Linke byly pro potřeby této práce obohacující např. 
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publikace Georga Fülbertha „Doch wenn sich die Dinge ändern“ – die Linke
1
 či Christina 

Lannerta „Vorwärts und nicht vergessen“?
2
 s podtitulem die Vergangenheitspolitik der Partei 

DIE LINKE und ihrer Vorgängerin PDS, které se věnovali přímo Die Linke potažmo PDS 

nebo sborník o německých politických stranách Handbuch der deutschen Parteien
3
 sestavený 

Frankem Deckerem a Violou Neuovou. O vývoji KSČM pojednává např. sborník editovaný 

Janem Burešem, Jakubem Charvátem a Petrem Justem Levice v České republice a na 

Slovensku 1989-2009
4
 nebo sborník sestavený Petrem Fialou Komunismus v České 

republice
5
s podtitulem vývojové, systémové a ideové aspekty působení KSČM a dalších 

komunistických organizací v české politice. V tuzemské politologické obci je poměrně 

frekventovaným tématem i problematika případné antisystémovosti KSČM. Byly k němu 

sepsány především některé diplomové práce, ale i problémové studie jako např. Teorie 

antisystémovosti a Komunistická strana Čech a Moravy
6
 od Michala Kubáta. Jejich existence 

však pro vznik této práce není překážkou, protože jejího samotného hlavního významu, 

kterým je komparace vládní ne/přijatelnosti KSČM a Die Linke, se nedotýkají. Tato práce tak 

je jejich vhodným doplněním. 

 Základním zdrojem informací pro nás byla soudobá média, z kterých jsme čerpali 

především výroky představitelů jednotlivých stran k otázce případného vládního angažmá Die 

Linke potažmo KSČM, ale i některé faktické informace. Jedná se především o internetové 

edice předních českých i německých deníků či týdeníků. V českém případě je nutné zmínit 

především servery idnes.cz, ihned.cz, aktualne.cz či novinky.cz. Z německých médií se jedná 

zejména o servery spiegel.de, zeit.de, welt.de či sueddeutsche.de. V případě citací 

z německých zdrojů je v práci uveden autorův překlad, přičemž je vždy odkázáno na 

poznámku pod čarou, kde je zmíněna i původní podoba citace v originálním znění. 

 V analýze postojů jednotlivých klíčových aktérů a jejich následné komparaci se 

nachází těžiště a smysl této práce. Rozebírány jsou postoje k případné vládní účasti 

zkoumaných stran v rámci samotné Die Linke a KSČM, v rámci sociálnědemokratických 

stran i v rámci menších politických subjektů, které mohou též být arbitrem vládní 

ne/přijatelnosti Die Linke potažmo KSČM.  Analýze byla podrobena i taktika, kterou volí ve 

                                                           
1
 Fülberth; 2009. 

2
 Lannert; 2012. 

3
 Decker; Neu; 2009. 

4
 Bureš; Charvát; Just (eds.); 2010. 

5
 Fiala (ed.); 1999. 

6
 Kubát, M.: Teorie antisystémovosti a Komunistická strana Čech a Moravy. In: Němec, J.; Šůstková, M. (eds.): 

III. Kongres českých politologů, Olomouc 8.-10.9.2006. Praha: Česká společnost pro politické vědy, 2006. Str. 

548-556. 
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vztahu k případnému vládní angažmá zkoumaných stran pravicové subjekty a další aktéři 

politického a veřejného života (např. prezidenti či vybraní zástupci občanské společnosti). 
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2. Teoretický základ 

2.1. Teorie koalic 

 Pro potřebu zkoumání vládní přijatelnosti potažmo nepřijatelnosti politických stran je 

potřeba krátce popsat některá hlediska teorie koalic. Samotný pojem koalice není třeba dlouze 

rozebírat. „Označuje partnerství alespoň dvou hráčů, nejčastěji politických stran, které 

získaly zastoupení v parlamentu. (…) Toto spojenectví musí, resp. by mělo svým členům 

zajistit potřebnou legislativní většinu nutnou pro prosazení návrhů zákonů připravených 

vládou. Nemusí se přitom jednat vždy a výlučně jen o vlády, které jsou výsledkem povolebního 

jednání mezi politickými stranami zastoupenými v parlamentu.“
7
 V této citaci je zmíněn jeden 

důležitý aspekt. Koalice nemusí vždy být spojenectví politických uskupení, která se společně 

přímo účastní vlády. Některé subjekty mohou zůstat i mimo exekutivní funkce a pouze se 

podílet na zajištění dostatečné legislativní většiny. V takovém případě se jedná o nepřímou 

účast na vládnutí. Tyto dva typy koalic by se daly v jiném názvosloví rozlišit i jako koalice 

exekutivní a koalice legislativní.
8
 

 Nepřímá účast na vládě je však v rozporu s přesvědčením mnoha teoretiků, že hlavní 

motivací politických stran je snaha získat exekutivní posty.
9
 Koaliční chování totiž může být 

motivováno i jinými zisky než exekutivními posty. Svoji hodnotu má i možnost ovlivňovat 

vládu zvnějšku či schopnost obsazovat jiné než exekutivní posty.
10

 Interpretace koaličního 

chování jako výlučně podmíněného snahou obsadit místa v exekutivě je v současnosti 

označována za příliš zjednodušenou a zjednodušující.“
11

 Zásadní význam rovněž má 

příležitost prosadit vlastní program, která se může politické straně naskytnout i bez toho, aniž 

by se vlády přímo účastnila. „Pokud je hlavním ziskem prosazení určitého programu, lze 

dosáhnout úspěchu i bez přímého podílu na vládě. Ti, kteří v legislativní koalici určitou 

konkrétní politiku či politický krok vlády podporují, se mohou ‚podílet na zisku‘ (tedy stát na 

straně vítěze), pokud je daný program prosazen.“
12

 Důležitou motivací politické strany, proč 

podpořit exekutivní sestavu bez své vlastní účasti může být i skutečnost, že se tím strana 

vyhne negativním externalitám spojeným s vládnutím a prosazováním rozhodnutí s tím 

spojených. „Přímé náklady a obtíže spojené s vlastním podílem na vládě mohou být natolik 

                                                           
7
 Říchová; 2006; str. 119. 

8
 Tamtéž; str. 129. 

9
 Tamtéž; str. 125. 

10
 Tamtéž; str. 127. 

11
 Tamtéž; str. 127. 

12
 Tamtéž; str. 129. 
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značné a nevhodné, že může být dokonce lepší podporovat politiku jiné strany, byť je téměř 

totožná s politikou ‚vlastní‘, jen proto, že je fakticky méně nákladná.“
13

 

Teorie koalic vnímá politické strany během procesu koaličního jednání jako unitární 

jednotky. „Na politické strany se nahlíží jako na aktéry, kteří se při vzájemných jednáních 

chovají jako jednotky, a jejich vnitřní struktura neovlivňuje žádnou ze stran do té míry, že by 

bylo nutné tento aspekt při studiu utváření koalic zohlednit. To, co jednání strany určuje, jsou 

její vazby k jiným stranám, které jsou motivované snahou získat exekutivní výhody, a nikoli 

vnitřní boje mezi představiteli a stoupenci různých skupin uvnitř dané strany.“
14

 I v této práci 

budeme počítat s unitárností stran, i když si stejně jako kritici tohoto přístupu uvědomujeme, 

že to nemusí platit vždy.
15

 

 Základní teoretické rozdělení typů koalic počítá se třemi základními podobami, které 

mohou vládní koalice mít. První z nich je tzv. minimální vítězná koalice. Podle Williama 

Rikera musí taková podoba koalice splňovat dvě základní podmínky. Musí se jednat o koalici 

dvou či více stran, které kontrolují nadpoloviční většinu poslaneckých mandátů. Zároveň 

součástí této koalice nejsou žádní členové, bez kterých by toto spojenectví mělo většinu. 

Důvod pro vytvoření této koalice nejlépe vysvětluje teorie racionální volby. Cílem politických 

aktérů je totiž získat co nejvíce exekutivních pozic. K tomu, aby je získali, musí 

spolupracovat, nechtějí však do této spolupráce přibrat nikoho nadbytečného.
16

 

Druhým základním typem je tzv. velká koalice. Tato koalice se skládá z většího počtu 

členů, než je potřeba pro získání většiny. O zisky z vládnutí se tak dělí více stran, než by bylo 

v případě minimální vítězní koalice nutné. Aspoň jeden ze zúčastněných aktérů je černým 

pasažérem, který využívá benefitů účasti na vládě, ač pro ni není životně důležitý.
17

 Tuto 

variantu koalice můžeme pro potřeby této práce upozadit. Není totiž v realitě jak ČR, tak SRN 

obvyklá. Po celé zkoumané období od roku 2002 v ČR a od roku 2005 v SRN tato forma 

koalice nebyla ustavena. Samozřejmě s výjimkou úřednického kabinetu Jana Fischera, pro 

který nebyla potřeba podpora SZ. Zároveň v německém případě platí toto tvrzení pouze v 

případě, pokud vnímáme sesterské strany CDU a CSU jako jednu stranu. V roce 2005 a 2013 

totiž nebyly pro vznik německé vlády potřeba hlasy CSU. V politologickém jazyce nadto 

vyvstává v případě označení velká koalice problém s víceznačností tohoto pojmu. Ten se 

                                                           
13

 Tamtéž; str. 129 – 130. 
14

 Tamtéž; str. 122. 
15

 Tamtéž; str. 122. 
16

 Tamtéž; str. 130. 
17

 Tamtéž; str. 133. 
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užívá i pro vládní spolupráci dvou nejsilnějších stran. Tak je také v této práci aplikován, 

nikoliv jako označení výše vysvětleného teoretického typu koalice. 

Třetím základním typem vládní spolupráce jsou tzv. menšinové vlády. Ty vznikají v 

situaci, kdy politická uskupení přímo se účastnící vlády nedisponují v době hlasování o 

důvěře nadpoloviční většinou mandátů a jsou odkázány na podporu/tichou podporu/toleranci 

aspoň jednoho dalšího politického subjektu. S vysvětlením, proč mohou vzniknout menšinové 

vlády, přestože některá ze stran, která ji podporuje, nezíská výhodu plynoucí z postů 

v exekutivě, přináší K. Strom ve své racionální teorii menšinových vlád. Vnímá k tomu dva 

důvody: 1) pozitivem je již jen samotné ovlivňování programu a politiky vlády; 2) přímé 

vládní angažmá může být nevýhodné s ohledem na budoucnost.
18

 Vysvětlení pro vznik 

menšinové vlády poskytuje i výše načrtnuté vysvětlení motivace stran k nepřímé účasti na 

vládě. Obdobně jako v případě tzv. velké koalice se s menšinovou vládou v zkoumaném 

časovém úseku nesetkáváme ani v České republice, ani v Německu. V obou zemích je však 

tato varianta velmi často diskutovaná v souvislosti s vládní přijatelností potažmo 

nepřijatelností Die Linke a KSČM. V kontextu této práce se proto jedná o důležitý pojem. 

2.2. Teoretické vymezení antisystémové strany 

Dalším teoretickým pojmem, který je, především v souvislosti s KSČM, často 

využíván je termín antisystémová strana. Ten často využívají odpůrci vládního angažmá 

komunistické strany jako argument, proč je tato strana nepřípustná z hlediska získání podílu 

na celostátní vládě. S užitím tohoto pojmu se můžeme setkat i v případě Die Linke. 

V následujících řádcím je proto nutné předložit krátké osvětlení tohoto pojmu, který do 

politologické terminologie jako první zapracoval Giovanni Sartori
19

 a jeho teoretické 

vymezení. 

Sartori vnímá antisystémové strany jako jednu z charakteristik polarizovaného 

pluralismu, který vymezuje existencí pěti nebo šesti relevantních stran.
20

 Tuto podmínku tedy 

splňovala jak SRN, tak ČR téměř ve všech případech sledovaného časového úseku. V obou 

zemích se počet stran zastoupených v dolní komoře tamního parlamentu dlouhodobě 

pohyboval na hraničním počtu 5 stran.
21

 Jedinou výjimkou v obou státech jsou volební 

období, která následují po volbách v roce 2013. V německém Spolkovém sněmu jsou totiž 

                                                           
18

 Tamtéž; str. 135 – 136. 
19

 Kubát; 2006; str. 549. 
20

 Sartori; 2005; str. 136. 
21

 Toto tvrzení platí, pokud CDU a CSU vnímáme jako jedno uskupení. 
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zastoupena jen 4 uskupení,
22

 naopak do české Poslanecké sněmovny se probojovalo 7 

politických subjektů. 

Sartori ve svém vymezení antisystémové strany vnímá, že neexistuje jedna její 

podoba. Může mezi nimi panovat velká odlišnost, která může mít jakoukoli podobu v rámci 

„široké(ho) rozpětí nejrůznějších postojů od ‚odcizení‘ a celkového odmítání až po 

‚protest‘.“
23

 Zároveň ani jedna konkrétní strana vnímaná v širokém měřítku nemusí 

vykazovat stejnou podstatu antisystémovosti. Sartori tak tvrdí: „Voliči mohou protestovat, 

zatímco straničtí aktivisté mohou být odcizeni.“
24

 Nadto se časem mění stupeň a intenzita 

antisystémovosti.
25

 

Podle Sartoriho je nutné vnímat antisystémovost široce. Společný pro ni však je 

delegitimizační vliv. „Tedy všechny strany od těch odmítajících až k těm protestním (…) 

sdílejí stejnou vlastnost, totiž že zpochybňují legitimitu režimu a podkopávají jeho podpůrné 

základy. Stranu lze tedy definovat jako antisystémovou, když podpokává legitimitu režimu, 

k němuž stojí v opozici.“
26

 Stěžejním je především poslední citované souvětí. 

Sartori dále tvrdí, že strany vyjadřující cizí nebo odcizenou ideologii přetrvávají déle 

než pouhé protestní strany. Podle Sartoriho rovněž antisystémová strana neusiluje o pouhou 

změnu vlády, ale o změnu samotného systému vlády. „Její opozice není ‚opozice ohledně 

problémů‘ (…), ale ‚opozice ohledně principů‘. … Jádro konceptu se proto vyčleňuje tím, že 

si všímá, že antisystémová opozice setrvává u systému víry, který nesdílí hodnoty politického 

řádu, v němž operuje.“
27

 Antisystémové strany reprezentují cizí ideologii.
28

 Tato skutečnost 

je zajímavá z pohledu Die Linke i KSČM. Obě měly ve svých volebních programech z roku 

2013 jako strategický cíl dosažení socialismu.
29

 

                                                           
22

 Opět pouze v případě, že CDU a CSU vnímáme jako jeden subjekt. 
23

 Sartori; 2005; str. 137. 
24

 Tamtéž; str. 137. 
25

 Tamtéž; str. 136 – 137. 
26

 Tamtéž; str. 137. 
27

 Sartori; 2005; str. 137 – 138. 
28

 Tamtéž; str. 138. 
29

 V případě Die Linke je tak možné se ve volebním programu dočíst: „Pro nás jsou tato opatření pouze 

začátkem. Mohou být vstupem do nového společenského modelu, alternativy k finančnímu kapitalismu. (…) 

Chceme vytvořit demokratický – svobodný, ekologický, radostný – socialismus. Na cestě k němu je však potřeba 

ujít dlouhou cestu.“ Zdroj: Volební program Die Linke pro volby do Spolkového sněmu 2013. Dostupné online: 

http://www.die-

linke.de/fileadmin/download/wahlen2013/bundestagswahlprogramm/bundestagswahlprogramm2013_langfassun

g.pdf; vyhledáno online 13. 3. 2013; v německém originále: „Für uns sind diese Maßnahmen nur ein Anfang. Sie 

können Einstiege in ein neues Modell von Gesellschaft sein, eine Alternative zum Finanzkapitalismus. (…) Wir 

wollen einen demokratischen – freiheitlichen, ökologischen, lustvollen – Sozialismus gestalten. Auf dem Weg 

dahin gilt es, viele Schritte zu gehen.“ 

Volební program KSČM pro volby do PS PČR 2013 zmiňuje: „Strategickým cílem KSČM je socialismus, 

demokratická společnost svobodných, rovnoprávných občanů, společnost politicky a hospodářsky pluralitní, 

postavená na maximální občanské samosprávě, prosperující a sociálně spravedlivá, pečující o zachování a 
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Antisystémová strana však v žádném případě nemusí usilovat o revoluční změnu 

poměrů.
30

 Může se snažit i o dlouhodobé prosazení svého cíle – změny systému. 

Antisytémové strany také nemusí a priori fungovat mimo systém, který usilují změnit. 

„Skutečnost, že … strany hrají svoji hru uvnitř systému a podle většiny jeho pravidel, nemění 

zkoumání, zda usilují o delegitimizační účinek.“
31

 

Výše jsme ve stručnosti načrtli Sartoriho vnímání antisystémové strany. Vzhledem 

k tomu, že cílem této práce není posuzovat, zda Die Linke a KSČM jsou antisystémovými 

stranami – takové ambice si neklademe a samotné zvážení této otázky necháme na 

individuálním posouzení – však tuto otázku nebudeme v této práci hlouběji zkoumat. 

2.3. Teoretické uchopení transformace bývalých monopolistických 

komunistických stran 

 Obě strany, na které se zaměřuje tato práce, je možné označit za nástupnické strany 

bývalých monopolistických komunistických stran. V případě Die Linke je návaznost na 

východoněmeckou SED volnější, přesto však existuje. O tom, že KSČM je pokračovatelkou 

KSČ, není potřeba polemizovat. 

 Po pádu komunistických režimů východního bloku vyvstala otázka, co se stane 

s původními monopolistickými komunistickými stranami. Nedošlo k jejich rychlé 

marginalizaci ani nebyly nahrazeny historickými sociálnědemokratickými stranami, které se 

nedokázaly etablovat jako významnější politická síla (s výjimkou České republiky). Téměř 

všechny tyto strany si však prošly transformací v nástupnické politické strany.
32

 

Problematickým je samotné souhrnné označení těchto stran. Jak by měly být 

nazývány, aby tento termín byl dostatečně výstižný zároveň však i zahrnoval všechny 

případy? Nabízí se všeobecné označení této kategorie stran jako postkomunistických stran. To 

však např. Jan Holzer kritizuje jako „přílišnou volnost užívání termínu postkomunistický.“
33

 

Tento pojem se dle Holzera „vztahuje ke kterémukoliv jevu či fenoménu v posttotalitních 

zemích střední a východní Evropy.“
34

 Sám Holzer proto navrhuje termín exkomunistická 

strana.
35

 Problematické je i označení komunistické nebo neokomunistické strany, protože 

mnoho z nich „už dnes z důvodů své identity a programové orientace do této kategorie 

                                                                                                                                                                                     
zlepšování životního prostředí, zabezpečující lidem důstojnou životní úroveň a prosazující bezpečnost a mír.“ 

Zdroj: Preambule volebního programu KSČM pro volby do PS PČR 2013. Dostupné online: 

http://www.kscm.cz/volby-a-akce/volebni-program/preambule; vyhledáno 13. 3. 2014. 
30

 Tamtéž; str. 138. 
31

 Tamtéž; str. 138. 
32

 Hloušek, Kopeček (eds.); 2002; str. 10. 
33

 Tamtéž; str. 12. 
34

 Tamtéž; str. 12. 
35

 Tamtéž; str. 13. 
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(ideologické roviny) prostě nespadá.“
36

 Politologové Vít Hloušek a Lubomír Kopeček 

nabízejí termín „nástupnická strana“.
37

 Tohoto označení se budeme držet i v této práci. 

Široký je i ideologický rozsah nástupnických stran, který se pohybuje na škále mezi 

jejich „sociáldemokratizací“ (např. polský Svaz demokratické levice či Maďarská 

socialistická strana) a ponecháním části „původní ideové výzbroje“ a v zásadě nepřerušenou 

historickou kontinuitou (např. Komunistická strana Čech a Moravy nebo Komunistická strana 

Ruské federace).
38

 

Hloušek s Kopečkem se zároveň pokoušejí stanovit základní faktory, „které měly vliv 

na dnešní podobu nástupnických stran“.
39

 Vnímají pět hlavních aspektů. Jedná se o 1) 

připravenost stranické elity k proměně strany, 2) akceptaci transformace strany členskou 

základnou, 3) historickou relevanci levice; 4) udržení majetkového a finančního základu 

nezbytného pro etablování nové strany a 5) dopad konfliktu centrum – periferie. První dva 

aspekty jsou úzce provázány s mírou reformního naladění původních stran. Tam, kde byly 

původní monopolistické strany nejliberálnější či ovládány pragmatickými liberály, tam došlo 

k jejich největší „sociáldemokratizaci“. Třetí faktor historické relevance levice (dle Hlouška 

a Kopečka míněno před nastolením komunistického režimu) nehrál v případě transformujících 

se stran tak zásadní roli jako předešlé dva aspekty. Nadto mnoho zemí bývalého východního 

bloku bylo v předkomunistickém období spíše zemědělskými regiony, v kterých nemělo 

tradiční štěpení práce-kapitál tak silnou roli. Nespočet z těchto států neznal ani předešlou 

demokratickou tradici, která by umožňovala lépe posoudit reálnou podporu levice v minulosti. 

Čtvrtý faktor byl velmi důležitý z hlediska existenciálního zajištění fungování 

transformujících se stran. Ty nástupnické subjekty, kterým se podařilo získat aspoň část 

původního majetku, byly oproti ostatním politickým subjektům ve značné materiální výhodě. 

Poslední aspekt vztahu centrum – periferie byl významný především v bývalých federativních 

státech východního bloku (tj. Sovětský svaz, Jugoslávie, Československo). Transformace 

tamních komunistických stran v jednotlivých částech federace byla velmi často spojena i se 

snahami o národní emancipaci.
40

 

  

                                                           
36

 Tamtéž; str. 12. 
37

 Tamtéž; str. 13. 
38

 Tamtéž; str. 14. 
39

 Tamtéž; str. 23. 
40

 Tamtéž; str. 23 – 32. 
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3. Historický vývoj Die Linke (potažmo PDS/WASG/Linkspartei) 

Politická strana Die Linke vznikla 16. června 2007.
41

 Od znovusjednocení Německa 

však její předchůdkyně PDS
42

 ušla dlouhou cestu, která započala přejmenováním vládní 

strany východoněmeckého režimu SED
43

 na přelomu let 1989 a 1990. Tehdy byl posledním 

předsedou SED zvolen Gregor Gysi, muž který osud PDS a později i samotné Die Linke 

provázel po dalších mnoho let. PDS se sice po znovusjednocení Německa distancovala od 

centrálních dogmat SED, např. sebedefinice jako vedoucí strany dělnické třídy či 

vnitrostranického demokratického centralismu,
44

 přesto však byla vnímána jako 

pokračovatelka SED. To jí a dnes Die Linke samozřejmě přináší nedůvěru především 

v západní části Německa. Zároveň však díky tomu tyto strany v očích mnoha lidí představují 

ochránce zájmů některých východních Němců a bývalých elit NDR,
45

 což tvoří významný 

voličský potenciál. 

Pro PDS nebylo nikdy jednoduché propojit tuto svoji tradici se snahou přiblížit se 

západním standardům (především přijetí tržního hospodářství a občanské společnosti). Pro 

reformní cestu se však strana rozhodla hned na počátku své existence a držela se jí téměř po 

celou dobu a to i přesto, že reformisté byli početně v menšině. Byli však aktivnější a nahrávali 

jim i okolnosti znovusjednocení Německa. Tváří reformátorů byli z počátku především 

Gregor Gysi a André Brie, který bývalou NDR dokonce označil za totalitní.
46

 K tomuto křídlu 

se tehdy řadila i mladá Sahra Wagenknechtová,
47

 která se později stala jednou z hlavních 

oponentek Gregora Gysiho v Die Linke. K reformátorům patřila přesto, že v mnohém 

symbolizuje důvod, proč je i dnešní Die Linke pro většinu společnosti nepřijatelnou volební 

alternativou. Pochází z bývalé NDR, z Jeny. Před znovusjednocením Německa ji sice nebylo 

umožněno studovat vysokou školu, přesto „půl roku před pádem zdi vstoupila do SED, o dva 

roky později seděla v předsednictvu PDS (...). Roku 1992 označila ... Berlínskou zeď ‚za nutné 

zlo‘ a  považovala NDR za lepší stát než NSR/SRN.“
 48

 Postoje k minulosti jsou až do dnešní 

doby v rámci strany značně odlišné. „Názorové spektrum, kterému die Linke nabízí přístřešek, 
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 Fülberth; 2009; str. 8. 
42

 Celým názvem Partei der demokratischen Sozialismus. 
43

 Celým názvem Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. 
44

 Decker; Neu; 2007, str. 315. 
45

 Fülberth; 2009; str. 8. 
46

 Tamtéž; str. 11-15. 
47

 Tamtéž; str. 13. 
48

 http://www.spiegel.de/politik/deutschland/gregor-gysi-macht-sich-fuer-rot-rot-gruen-stark-a-914744.html; 

publikováno 4. 8. 2013; vyhledáno 4. 8. 2013.; v německém originále: „Ein halbes Jahr vor dem Mauerfall trat 

sie in die SED ein, zwei Jahre später saß sie im Vorstand der SED (...). 1992 bezeichnete (sie) ... die Berliner 

Mauer als ‚notwendiges Übel‘ und befand, die DDR sei ‚ein besserer Staat als die BRD‘ gewesen.“ 
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je pestrobarevné. Sahá od převážně ospravedlňujících až po relativně kritické postoje vůči 

SED, NDR a její ideologii.“
49

 

Na počátku existence PDS bylo pro její budoucí vývoj i její vztah k sociální 

demokracii, hlavní levicové síle v Německu, významné, že se SPD na rozdíl od CDU či FDP 

nepokusila integrovat sobě blízkou stranu z bývalé NDR do svých struktur. Zatímco CDU do 

svých řad začlenila Blockpartei či DBD
50

 a FDP přijala LPD
51

, SPD pohlcení SED potažmo 

PDS odmítla.
52

 

V prvních volbách do Spolkového sněmu po znovusjednocení Německa tak 

kandidovala PDS samostatně. I přes svoji minulost měla reálnou šanci, že získá některá 

poslanecká místa. Německý ústavní soud totiž rozhodl, že pětiprocentní uzavírací klauzule 

bude v těchto volbách platit odděleně pro bývalé západní a východní Německo.
53

 PDS
54

 tak 

stačil zisk pouhých 2,4% všech druhých hlasů k zisku 17 poslaneckých mandátů.
55

 

V roce 1993 došlo ke změně na postu předsedy strany. Byl jím zvolen Lothar Bisky, 

k zásadnímu posunu ve směru politiky však nedošlo. Právě od roku 1993 se však rozproudily 

debaty o spolupráci Gregora Gysiho s Ministerstvem státní bezpečnosti neboli Stasi. Prý měl 

být jejím neoficiálním spolupracovníkem, který jako advokát donášel informace na své 

mandanty.
56

 Nové dokumenty v této kauze se objevily i půl roku před volbami do Spolkového 

sněmu 2013. Gregor Gysi jakoukoli vědomou spolupráci odmítá.
57

 Jedná se však o 

nepříjemnost, která kazí Gysim dlouhodobě budovanou image důvěryhodného politika. PDS a 

později Die Linke mají s podezřeními, že jejich přední politici i řadoví členové spolupracovali 

se Stasi pochopitelně dlouhodobé problémy. Již PDS se snažila, aby s ní toto téma nebylo 

spojováno. Všichni kandidáti měli a mají povinnost zveřejnit svůj politický životopis. Pokud 

z něho něco zamlčí (tedy i spolupráci se Stasi), je to důvodem, aby se vzdali mandátu. Die 

Linke k tomu na svém webu uvádí: „Již během své prvotní fáze vydala PDS závazná 

usnesení, podle kterých straničtí kandidáti na politické posty a mandáty musí zveřejnit svůj 

politický životopis. K tomu se výslovně počítá i činnost ‚neformálního spolupracovníka‘ 

                                                           
49

 Lannert; 2012; str. 12-13; v německém originále: „Das Meinungsspektrum, dem die Linke ein Dach bietet, ist 

buntscheckig. Es reicht von überwiegend apologetischen bis relativ kritischen Haltungen gegenüber SED, DDR 

und ihrer Ideologie.“ 
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 Celým názvem Demokratische Bauernpartei Deutschlands. 
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 Celým názvem Liberaldemokratische Partei Deutschlands. 
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 Lannert; 2012; str. 27-28. 
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 Tamtéž; str. 28. 
54

 Vývoj volebních zisků PDS, Linkspartei.PDS a Die Linke ve volbách do Spolkového sněmu viz příloha č. 15. 
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 http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/fruehere_bundestagswahlen/btw1990.html; vyhledáno 

9. 11. 2013. 
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 Decker; Neu; 2007, str. 316. 
57

 http://www.spiegel.de/politik/deutschland/stasi-neue-dokumente-zu-im-notar-bringen-gregor-gysi-unter-

druck-a-883880.html; publikováno 17. 2. 2013; vyhledáno 9. 11. 2013.  
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ministerstva státní bezpečnosti. V případech, v kterých je tato činnost zpočátku zamlčena, pak 

se ale stane známou, následovala obvykle rezignace.“
58

 V praxi samozřejmě vše tak hladké 

není, toto usnesení je nejen těžko vymahatelné, především však dokázání spolupráce je velmi 

obtížné. 

V druhých volbách do Spolkového sněmu po znovusjednocení v roce 1994 již 

uzavírací klauzule platila pro celé Německo. PDS se ji opět nepodařilo překročit,
59

 využila 

však skutečnosti, že do přepočítávání hlasů na mandáty jsou dle německého volebního zákona 

zařazeny i strany, které získají aspoň 3 přímé mandáty.
60

 PDS dosáhla v těchto volbách 

celkem na čtyři,
61

 což ji při zisku 4,4% druhých hlasů zajistilo 30 poslanců ve Spolkovém 

sněmu.
62

 V těchto volbách těžila PDS z tzv. Ostalgie,
63

 neboli stesku některých obyvatel po 

NDR. Po sjednocení Německa totiž postihly jeho východní část i neblahé projevy 

kapitalismu, především vysoká nezaměstnanost. PDS tak využila toho, že byla vnímána jako 

strana, jež zastupuje zájmy těch, kteří se sjednocením Německa cítili být poškozeni.
64

 

V tom samém roce dosáhla PDS i dalšího úspěchu. Poprvé převzala část vládní 

zodpovědnosti na zemské úrovni. V Sasku-Anhaltsku tolerovala menšinovou rudo-zelenou 

vládu, pouhé čtyři roky po znovusjednocení Německa. Tímto se opět ukázalo, že v rámci 

strany mají navrch reformisté. Před příštími volbami v této spolkové zemi doufala PDS, že by 

mohla v sasko-anhaltské vládě zasednout jako plnohodnotný člen. I nadále však zůstalo u 

tolerance.
65

 Na přímou účast v zemské vládě musela PDS ještě půl roku počkat. 

V září 1998 se konaly další volby do Spolkového sněmu. Spolu s nimi se uskutečnily i 

zemské volby v Meklenbursku-Předním Pomořansku. Obě pro PDS znamenaly úspěch a byly 

pro ni zlomové. V centrálních volbách PDS
66

 poprvé překročila pětiprocentní uzavírací 

klauzuli v celostátním měřítku. Se ziskem 5,1% druhých hlasů tak nemusela spoléhat na 

speciální ustanovení ať už ústavního soudu či volebního zákona a do Spolkového sněmu nově 
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 http://www.die-linke.de/partei/geschichte/fragen-und-antworten-zur-auseinandersetzung-mit-der-geschichte/6-
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vyslala 36 svých zástupců.
67

 Za svůj úspěch však i nadále vděčila přízni voličů ve východní 

části Německa. „Ti samí lidé, kteří se v roce 1989 stavili proti SED, protože si  spojením se 

spolkovou republikou slibovali zlepšení své situace, byli mezitím rozčarováni. (...) Teď tak 

přišli i bývalí odpůrci (NDR/SED) jako voliči k PDS.“
68

 V souběžných volbách 

v Meklenbursku-Předním Pomořansku dosáhla PDS na téměř 25% hlasů a po volbách utvořila 

jako menší koaliční partner společnou vládu s SPD. Otázka přímé účasti PDS na zemské 

vládě byla taktéž prolomena.
69

 V Meklenbursku-Předním Pomořansku zůstala PDS vládní 

stranou až do roku 2006. Má-li platit, že regionální politika je branou k té celostátní a účast na 

vládnutí na regionální úrovni otvírá dveře k správě celého státu, čekání PDS je velmi dlouhé. 

Po roce 1998 nastala pro PDS změna. Nová vládní většina SPD a Zelených se 

deklarovala jako levicová vláda. Do té doby byla PDS zvyklá stát v opozici k pravicové vládě 

pod vedením CDU/CSU. Jedinou opoziční silou ve Spolkovém sněmu, která se vůči vládě 

vymezovala z levicových pozic, byla nově právě PDS. Ve volebním období 1998 – 2002 této 

skutečnosti využívala jako své taktiky. Působení PDS na přelomu tisíciletí však nepatřilo 

k nejvydařenějšímu období strany a možná právě ono přispělo k pozdějšímu vzniku Die 

Linke. V roce 2000 došlo ke změně na předsednickém postu. Lothara Biskyho nahradila 

Gabriele Zimmerová. Tato změna se udála nedlouho poté, co PDS poprvé v historii pořádala 

svůj stranický sjezd v západní části Německa, konkrétně v Münsteru. Tehdejší vedení 

reprezentované právě Biskym a Gysim tam utrpělo těžkou porážku, když byl zamítnut jeho 

návrh, aby PDS podpořila účast německé armády na misi OSN.
70

 Projevil se odpor strany 

k jakémukoli nasazení Bundeswehru v zahraničí, který byl i v budoucnu jednou z překážek 

pro účast Die Linke na celostátní vládě. Během éry Gabriely Zimmerové se nicméně PDS 

omluvila za nucené spojení KPD
71

 a SPD
72

  ve východní části Německa po druhé světové 

válce, tedy za vznik SED. Stranické vedení také kritizovalo výstavbu Berlínské zdi.
73

 

Gregor Gysi se po svém münsterském zklamání stáhnul do berlínské zemské politiky. 

V roce 2001 jako lídr kandidátky PDS v Berlíně
74

 dovedl stranu k solidnímu volebnímu 
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výsledku 22,6% hlasů,
75

 který zaručil historicky druhou přímou účast PDS na zemské 

exekutivě.
76

 Do vlády vstoupila strana i díky ochotě učinit značné programové ústupky.
77

 Pro 

budoucí pochopení vystupování Gregora Gysiho je tato skutečnost významná. Vládní 

angažmá PDS v hlavním městě přetrvalo i po vzniku Die Linke až do roku 2011.
78

 

Volby do Spolkového sněmu 2002 pro PDS nedopadly dobře.
79

 Důvodů lze najít více. 

Tehdejší spolková rudo-zelená vláda pod vedením Gerharda Schrödera byla ve svém prvním 

období ještě poměrně umírněná, kritika PDS se tak míjela účinkem. Do karet vládním stranám 

nahrály i povodně roku 2002, které silně zasáhly východní část země. Díky záchranným a 

rekonstrukčním pracím získala vládní sociální demokracie jako hlavní konkurent PDS 

sympatie východoněmeckých voličů, PDS naopak ztratila exkluzivní postavení obhájce práv 

východních Němců. Stranu poškodila i osobní aféra Gregora Gysiho, tehdejšího berlínského 

senátora pro finance, který využil bonusové lety zdarma poskytované leteckými společnostmi 

pro soukromé účely, ač je získal v souvislosti s výkonem své funkce. Nejvýraznější politik 

PDS byl v předvolebním boji vážně poškozen. Straně neprospělo ani rozhádané vedení. To se 

přelo v otázce, zda by strana měla být ochotná spolupracovat s SPD i na spolkové úrovni. 

Např. volební lídr strany Dietmar Bartsch „v jednom interview odkázal na to, že PDS je ze své 

tradice blízko státu a vládě.“
80

 PDS nepomohla ani její účast na zemských vládách. Vzhledem 

k tomu, že musela tvořit reálnou politiku, nejen kritizovat, byla oslabena její pověst 

kompetentní strany pro východoněmecké problémy.
81

 PDS ve volbách obdržela pouze 4% 

druhých hlasů. Nezachránili ji ani přímé mandáty, ty získala dva, pro následující volební 

období tedy své jediné zástupce ve Spolkovém sněmu.
82

 PDS opět tratila na západě Německa. 

Její věčný problém, že se nikdy nedokázala etablovat i ve starých spolkových zemích ji 

tentokrát dovedl až k historicky nejbolestivější porážce. Straně se i přes opakované pokusy 

nikdy nepodařilo na západě navázat významné partnerství s mírovým hnutím, odbory či 

církví.
83

 V roce 2004 měla v západní části Německa jen 4473 členů.
84
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Početnost členské základny a především její zmenšování trápily PDS dlouhodobě. Po 

svém vzniku sice přebrala širokou skupinu straníků SED, počet jejích členů však dlouhodobě 

strmě klesal. Právě v roce 2004 činil 61 385, což byl pokles o více než tři čtvrtiny v porovnání 

s rokem 1990, kdy PDS čítala přibližně 285 000 straníků.
85

 Úbytek členů PDS byl zapříčiněn i 

jejich vysokým průměrným věkem. V roce 2005 bylo okolo 70% členů starších šedesáti let, 

jen 3% mladší let třiceti.
86

 

Rok 2004 však byl pro PDS stěžejní z naprosto jiného důvodu. V tomto roce totiž na 

protest proti politice druhé Schröderovy vlády, která se po svém znovuzvolení odhodlala 

k ekonomicky liberálním reformám, vzniklo hnutí WASG.
87

 Na počátku roku 2005 se toto 

uskupení proměnilo v politickou stranu. Ta z počátku neměla silnou voličskou podporu. Ve 

volbách v nejlidnatější spolkové zemi Severním Porýní-Vestfálsku dne 20. 5. 2005 získala jen 

2,2% hlasů. Toho večera však kancléř Schröder oznámil, že se nové volby do Spolkového 

sněmu budou konat již v roce 2005. O několik dní později vystoupil ze sociální demokracie 

její bývalý předseda a kandidát na kancléře z roku 1990
88

 a Schröderův vnitrostranický rival 

Oskar Lafontaine, aby záhy vstoupil do WASG.
89

 Lafontainovy problematické vztahy se 

Schröderem poprvé vygradovaly již v roce 1999, kdy po pouhých 163 dnech opustil post 

ministra financí. S ekonomicky liberálně smýšlejícím Schröderem se jeho přesvědčení 

neshodovalo.
90

 

Před volbami 2005 se PDS a WASG shodly na třech bodech. Dojednaly, že se 

v následujících dvou letech spojí, že v nadcházejících volbách budou kandidovat společně a 

PDS změní svůj název. Společná kandidatura těchto dvou subjektů nebyla z právních důvodů 

možná, vyloučeno bylo, aby obě strany utvořily společnou kandidátku. Proto kandidátky 

postavila jen PDS, podle dohody již přejmenovaná na Die Linkspartei.
91

 Kandidáti z řad 

WASG byli zařazeni právě na tyto listiny.
92

 V zářijových volbách dosáhlo nové uskupení 

solidního úspěchu.
 93

 Díky 8,7% druhých hlasů vyslala Linkspartei do Spolkového sněmu 54 
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poslanců.
94

 Za úspěch strana vděčila z velké části zlepšenému zisku ve starých spolkových 

zemích, kde obdržela 4,9% druhých hlasů. Důvodem byla především popularita Oskara 

Lafontaina a také nespokojenost s druhou Schröderovou vládou,
95

 která se odhodlala 

k razantním reformám.
96

 Volební zisk v nových spolkových zemích, kde Linkspartei získala 

25,4% druhých hlasů a o desetinu procenta dokonce předstihla CDU,
97

 však byl stále 

nesrovnatelně vyšší. Volbám do Spolkového sněmu 2005 se více věnujeme v kapitole 7. 

Po úspěšném volebním výsledku následoval proces sjednocení Linkspartei a WASG. 

Završen byl 16. června 2007, kdy se hnutí WASG přidružilo k Die Linkspartei. Vznikla Die 

Linke.
98

 Prvními předsedy byly zvoleny ikony obou původních částí Lothar Bisky a Oskar 

Lafontaine.
99

 Na regionální úrovni trvalo spojení obou stran podstatně déle, rozdíly mezi 

bývalými PDS a WASG byly nepřehlédnutelné. Mnoho funkcionářů bývalé PDS mělo 

z minulého režimu zkušenost s členstvím ve vládní straně SED, byli proto otevřenější účasti 

na vládě i v novém režimu, na rozdíl od nespočtu členů WASG. Nového, konfrontačního stylu 

Die Linke se před spojením obávali. K pojmu fundamentalismus, který se časem začal pro 

radikálnější západní část Die Linke používat, nebylo daleko.
100

 Tvrzení, že spojení nebylo 

nijak harmonické, svědčí i fakt, že ještě v roce 2006 kandidovala WASG i přes doporučení 

svého centrálního vedení a početné menšině v zemské organizaci proti Linkspartei v 

zemských volbách v Berlíně. Linkspartei v těchto volbách utrpěla debakl, pokles podpory 

z 22,6% na 13,4%. Důvodem však nebyla WASG, ta dosáhla jen na 2,9% voličských hlasů.
101

 

I přes volební ztráty pokračovala Linkspartei v koalici s SPD. 

V roce 2008 došlo na zemské úrovni v Hesensku k události, která silně ovlivnila 

budoucí výhled případné rudo-rudo-zelené spolupráce i na spolkové úrovni. Ve volbách do 

místního zemského sněmu překročila Die Linke s 5,1% hlasů jen těsně uzavírací klauzuli. 

Přesto se stala klíčovou v povolebním vyjednávání o nové hesenské vládě. Ani jedna 

z přirozených koalic (rudo-zelená či černo-žlutá) nezískala dostatek mandátů, aby společně 

sestavila vládu. K riskantní politické hře se tak odhodlala kandidátka na ministerskou 
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předsedkyni za SPD Andrea Ypsilantiová, která se dlouhodobě řadila k levicovějším členům 

SPD. Přestože před volbami jasně odmítla spolupráci s Die Linke a za menší zlo označila 

velkou koalici, po volbách v nově nastalé situaci otočila a pokusila se prosadit rudo-rudo-

zelenu spolupráci. Čtyři poslanci sociální demokracie však pro tuto koalici odmítli hlasovat a 

konaly se nové volby. Po  nich už rudo-rudo-zelená většina neexistovala.
102

 Andrea 

Ypsilantiová neuspěla a její osud se stal mementem pro všechny politiky SPD, kteří by 

v budoucnu chtěli porušit své před volbami dané slovo vylučující spolupráci s Die Linke. 

Z Die Linke se však stala politická síla, která dokázala vstoupit i na západoněmeckou 

politickou scénu. Jako důkaz mohou posloužit i solidní výsledek strany z voleb 

v sociálnědemokratické baště Brémách
103

 v roce 2007 (8,4% hlasů
104

)  či naprosto mimořádný 

výsledek ze Sárska z roku 2009, kde strana především díky efektu Lafontaine
105

 dosáhla zisku 

21,3% hlasů.
106

 Poprvé v historii se v západní části Německa objevila relevantní politická síla, 

která stála ideově jasně nalevo od SPD. 

Rok 2009 byl z hlediska volebních výsledků pro Die Linke velmi vydařený nejen v 

Sársku. Ve východní části Německa potvrdila strana svoji silnou pozici a v zemských volbách 

v Durynsku dosáhla svého historicky nejlepšího výsledku (27,4%) a předstihla dokonce SPD 

na pozici nejsilnější levicové strany.
107

 Na získání vládních postů však ani tento výsledek 

nestačil, v Durynsku se na vzájemné spolupráci dohodly CDU a SPD.
108

 O několik měsíců 

později v Brandenbursku již Die Linke téměř totožný výsledek (27,2%)
109

 stačil, aby uzavřela 

koalici s SPD.
110

 Brandenbursko se tak stalo třetí spolkovou zemí, v které Die Linke, potažmo 

PDS vstoupila přímo do vlády. Zajímavé je, že všechny tyto vlády byly uzavřeny pouze 

s SPD, která získala ve všech případech pozici předsedy vlády potažmo starosty v Berlíně. 

Z toho plyne, že Die Linke i její předchůdkyně jsou pro SPD přijatelné k vládní účasti na 

zemské úrovni v nových spolkových zemích. 
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Ve stejný den jako hlasování v Brandenbursku se konaly i volby do Spolkového 

sněmu. V nich dosáhla Die Linke svého dosavadního vrcholu.
111

 Zisk 11,9% druhých hlasů
112

 

a 76 poslaneckých mandátů
113

 však nestačil k tomu, aby ohrozil většinu pro CDU/CSU a 

FDP, které společně uzavřely vládu. Die Linke totiž ve volbách získala hlasy především na 

úkor SPD, jíž voliči potrestali za účast na velké koalici v letech 2005-2009. Volbám do 

Spolkového sněmu 2009 se více věnujeme v kapitole 8. 

Na počátku následujícího roku 2010 postihla Die Linke nepříjemná událost. Oskar 

Lafontaine oznámil, že se ze zdravotních důvodů vzdá postu stranického předsedy i poslance 

Spolkového sněmu, čímž opustí spolkovou politiku. Aktivní chtěl Lafontaine zůstat jen 

v sárské zemské politice.
114

 Ihned se začalo spekulovat, jaké následky Die Linke pocítí. 

Straně byl předpovídán odliv voličů na západě Německa. Zároveň se však zdálo, že se 

Lafontainovým odchodem uvolnila cesta k bližší spolupráci s SPD.
115

 

Ve stejném roce se Die Linke přiblížila první účasti na zemské vládě v jedné ze 

starých spolkových zemí. Po volbách v Severním Porýní-Vestfálsku totiž jejich výsledek 

neumožnil sestavit ani rudo-zelenou koalici, které chyběl k absolutní většině 

v stoosmdesátičlenném sněmu jeden mandát, ani černo-žlutou, jež disponovala 80 hlasy. 

Rozhodujících 11 mandátů totiž držela Die Linke, která s 5,1% hlasů jen těsně proklouzla 

skrz síto uzavírací klauzule.
116

 Kandidátka na ministerskou předsedkyni Hannelore Kraftová 

však před volbami odmítla spolupráci s Die Linke.
117

 Vzpomínka na osud Andrey 

Ypsilantiové byla ještě příliš čerstvá, proto své slovo dodržela i po volbách. SPD a Zelení se 

dohodli na menšinové vládě, která získala důvěru.
118

 K tomu tyto strany umě využily 

procedury volby zemské vlády v Severním Porýní-Vestfálsku. Dle zemské ústavy je vláda 

volena zemským sněmem v tajném hlasování, přičemž pokud v prvním volbě nezíská podporu 

absolutní většiny, v druhém kole jí stačí prostá většina platných hlasů.
119

 Vláda Hannelory 
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Kraftové byla zvolena právě v druhém kole. Pro hlasovalo 90 poslanců, proti 80, 11 se 

zdrželo.
120

 Počty přesně odpovídají silám jednotlivých táborům. Přestože Die Linke oficiálně 

vládu netolerovala,
121

 je téměř jisté, že umožnila jeho existenci. Formálně však předvolební 

slib nebyl porušen. Právě zkušenosti z vývoje v Severním Porýní-Vestfálsku využili 

představitelé CDU/CSU a FDP před volbami do Spolkového sněmu 2013 v předvolebním boji 

jako argument především proti SPD. 

V těchto volbách se Die Linke svým výsledkem vrátila pod hranici deseti procent.
122

 

Poprvé v historii se však stala třetí nejúspěšnější stranou a zároveň třetí nejpočetnější frakcí 

ve Spolkovém sněmu. Ve volbách získala 8,6% druhých hlasů
123

 a 64 mandátů
124

. K účasti na 

celostátní vládě však ani tento výsledek nestačil, CDU/CSU a SPD se dohodly na opětovném 

vzniku velké koalice. Pro Die Linke se však otevřela pro volební období 2013-2017 dosud 

neznámá možnost být nejpočetnější parlamentní opozicí. Volbám do Spolkového sněmu 2013 

se více věnujeme v kapitole 9. 

Krátce po volbách 2013 se z pohledu Die Linke i celé německé politiky důležitým 

způsobem k otázce antisystémovosti strany potažmo její nebezpečnosti pro demokratické 

zřízení vyjádřil německý ústavní soud. Rozhodl, že sledování člena Die Linke a zároveň 

bývalého poslance Spolkového sněmu a v době vynesení rozsudku předsedy poslaneckého 

klubu Die Linke v durynském zemském sněmu Bodo Ramelowa je protiústavní. Bodo 

Ramelow byl stejně jako jiní čelní představitelé strany (např. Gregor Gysi či Sahra 

Wagenknechtová) sledován Spolkovým úřadem pro ochranu ústavnosti.
125

 Ústavní soud 

označil tento postup za neoprávněný zásah do svobodného výkonu funkce poslance. Ten by 

byl možný pouze v případě, pokud by volený zástupce aktivně svůj mandát zneužíval proti 

svobodnému demokratickému zřízení či by za toto aktivně a agresivně bojoval.
126

 Německý 

ústavní soud doslova konstatoval: „Převaha zájmu na ochraně základů svobodného 

demokratického právního řádu přichází v úvahu tehdy, pokud existují podklady, že volený 
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zástupce zneužívá svého mandátu k boji proti základům svobodného demokratického právního 

řádu nebo proti tomuto řádu aktivně a agresivně bojuje.“
127

 Tento verdikt je tak možno 

vnímat jako rozhodnutí, že Die Linke či aspoň její členové nejsou ze své podstaty 

antidemokratickou a antisystémovou silou. 

Samotná Die Linke si v dnešní době uvědomuje, že otázka minulosti ji může silně 

poškozovat. Předseda její frakce ve Spolkovém sněmu Gregor Gysi např. na stranickém 

sjezdu v Drážďanech v červnu 2013 pronesl: „V našem programu, v našem vystupování, také 

ve volebním boji, musíme přihlédnout ke dvěma okolnostem, které si s námi lidé spojují a 

které jim zčásti brání nás volit. Má to co dočinění s částí naší historie. Všichni nevědí, jestli 

jsme opravdu spolehliví v otázkách demokracie, svobody a právního státu. Existují stále lidé, 

političtí oponenti, kteří to zpochybňují. Proto ale musíme být v této otázce mimořádně 

důkladní, abychom občany krok po kroku přesvědčili, že se na nás v tomto směru mohou 

spolehnout.“
128

 

Ne vždy se však podaří – a to i nejvyšším stranickým představitelům – udržet 

sebekritické pozice. Bývalá stranická předsedkyně Gesine Lötzschová tak např. v roce 2011 

sepsala článek Cesty ke komunismu
129

 či společně s druhým tehdejším stranickým předsedou 

Klausem Ernstem poslali blahopřejný dopis Fidelu Castrovi k jeho 85. narozeninám, v kterém 

nešetřili chválou.
130

 Nutno dodat, že Ernst později uznal, že se jednalo o chybu.
131

 

Z vývoje PDS přes Linkspartei až k dnešní Die Linke lze konstatovat, že se strana 

pevně usídlila ve východní části Německa, kde se také stala relevantní politickou silou, 

s kterou ostatní levicové strany, především však SPD počítají i v případě sestavování 
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zemských vlád. Die Linke lze na území bývalé NDR označit dokonce za masovou stranu.
132

 

Sami její přední činitelé to rádi zdůrazňují. Značně limitující pro Die Linke je ale její vnímání 

v západní části Německa, kde se původní PDS nikdy nepodařilo etablovat a dnešní Die Linke 

je zde stále vnímána mnohem kritičtěji než na východě. S vývojem německého stranického 

systému však na zemské úrovni stále častěji dochází k situaci, že výsledky voleb neumožňují 

sestavit předpokládané koalice. V těchto případech se otvírá prostor pro Die Linke. V rámci 

samotné strany navíc bylo vyvinuto poměrně značné úsilí k tomu, aby se etablovala 

v demokratickém zřízení. Již od počátku existence PDS v jejím nitru převážil názor, že by 

strana měla převzít, minimálně navenek, demokratické hodnoty a zaujmout celkem kritický 

postoj k problematické historii NDR. Stigma nástupnické strany SED však stranu bude 

pravděpodobně ještě dlouho provázet. 
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4. Historický vývoj KSČM (potažmo KSČ/KSČS) od listopadu 

1989 

V hektických prosincových dnech roku 1989 se konal mimořádný sjezd KSČ. Ve 

dnech 20. – 21. prosince 1989 delegáti uznali, že KSČ již nemá vedoucí úlohu ve společnosti 

a zároveň se strana vyslovila pro přijetí demokratických pravidel a podmínek.
133

 I pro 

komunistickou stranu se otevřely dveře vedoucí k nejistotě demokratického souboje 

politických stran. Zároveň se „Komunistická strana Československa (…) prostřednictvím 

zvláštní deklarace mimořádného sjezdu omluvila občanům Československa za bezpráví, 

represe, potlačování svobody, omyly, chyby a provinění proti lidskosti v uplynulém období své 

vlády.“
134

 Právě mělo v rámci komunistické strany začít krátké období umírněného 

reformismu a částečného zpytování svědomí. Avšak nepředbíhejme. 

Z hlediska vládní přijatelnosti KSČM potažmo KSČ jsou první polistopadové měsíce 

zajímavé tím, že to bylo dosud jediné období od roku 1989, kdy se zástupci komunistické 

strany podíleli na vládě. Komunisté byli zapojeni do první polistopadové federální i české 

vlády. Od voleb v roce 1990 jsou v opozici.
135

 Samozřejmě je jasné, že to nic nevypovídá o 

vládní přijatelnosti strany, protože toto vládní angažmá bylo předpokladem úspěšného 

přechodu k demokratickému zřízení. 

Samotná KSČM byla založena během svého ustavujícího sjezdu dne 31. března 1990. 

Jejím prvním předsedou byl zvolen poměrně nevýrazný Jiří Machalík. Z počátku své 

existence až do rozpadu Československa však KSČM plnila pouze úlohu územní organizace 

KSČ.
136

 Hlavní vliv držel ÚV KSČ v čele s Ladislavem Adamcem. Nástupnickou organizací 

KSČ se KSČM stala formálně až po rozpadu federace.
 137

 

Prvním jasným náznakem, že komunistická strana po sametové revoluci nezmizí 

z politického systému Československa potažmo České republiky, byly první svobodné volby 

konané v termínu 8. – 9. června 1990. KSČ získala na území České republiky ve volbách do 

Sněmoven lidu i národů Federálního shromáždění i ve volbách do České národní rady mezi 
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13% – 14% hlasů,
138

 což straně ve všech případech zaručilo pozici druhého nejsilnějšího 

uskupení ve výše zmíněných institucích.
139

 

Druhou z možností, které mohly vést ke konci komunistické strany v rámci 

politického systému, bylo případné rozhodnutí samotné strany transformovat se. Jedním 

z důležitých aspektů tohoto kroku by zajisté byla i změna názvu strany. O to usiloval 

historicky druhý předseda KSČM, proreformní Jiří Svoboda,
140

 který navrhoval vyměnit 

v názvu slovo komunistická za demokraticko-socialistická či radikálně levicová. Jeho snahy 

však byly neúspěšné.
141

 Např. Michal Kopeček míní, že skutečnost, že se KSČM nevzdala 

adjektiva komunistická ve svém názvu, je jedním ze zásadních problémů, které brání 

spolupráci ostatních stran s ní.
142

 Změnu názvu odmítá především konzervativní členská 

základna strany.
143

 To, že strana nezměnila svůj název, z ní dokonce činí jednu z mála 

celosvětových výjimek.
144

 

I v druhých svobodných volbách po listopadu 1989, v kterých komunistická strana 

(tehdy pod zkratkou KSČS) kandidovala v koalici zvané Levý blok, si strana obdobně jako ve 

volbách 1990 zachovala pozici druhé nejsilnější politické síly. Opět však s velkým odstupem 

za vítězem voleb.
145

 V hlasování do obou komor Federálního shromáždění i do České národní 

rady si Levý blok oproti výsledku KSČ z roku 1990 ještě mírně polepšil,
146

 což po sečtení 

volebních lístků stačilo na 14% – 15% podíl hlasů.
147

 

Rozpory v rámci KSČM o budoucí charakter však rostly. K rozřešení sporu došlo 

v následujícím roce 1993, kdy se v červnu konal III. sjezd KSČM v Prostějově. Proreformní 

předseda Svoboda, vůči kterému ve straně sílily nesouhlasné postoje, a postupně ztrácel 

podporu,
148

 již nekandidoval. Jeho nástupcem byl zvolen Miroslav Grebeníček. 

Místopředsedy se stali Václav Exner, Zdeněk Klanica a Miloslav Randsdorf.
 149

 Prostějovský 
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sjezd „přinesl vítězství ‚neokomunistického‘ proudu.“
150

 To znamenalo konec jakýchkoli 

hlubších snah o transformaci strany. Vývoj v KSČM se začal zásadně lišit od zbytku Levého 

bloku, jehož součástí byly i politické síly o poznání liberálnější než KSČM. Tato situace vedla 

až k rozhodnutí Rady Levého bloku o ukončení činnosti k 31. květnu 1994. Rozpadl se i 

poslanecký klub Levého bloku v České národní radě, což pro KSČM znamenalo zásadní 

ztráty. Do jejího nově vzniklého poslaneckého klubu totiž přešlo pouze 10 z původních 35 

poslanců.
151

 

Příklon KSČM ke konzervativnímu křídlu a odmítnutí zásadní proměny strany 

znamenal, že KSČM zůstala po roce 1989 jedinou relevantní následnickou stranou ve střední 

Evropě, která se netransformovala.
152

 Josef Mlejnek mladší vidí příčinu toho, že se KSČ 

potažmo KSČM po roce 1989 neproměnila v sociálnědemokratickou či socialistickou stranu 

v tom, že se reformní část KSČ během normalizace ocitla buď v disentu či exilu. Nebyla tak 

přítomná v samotné straně, jak to bylo obvyklé ve zbytku středoevropských režimních stran. 

Dalším důvodem může být, že pragmatičtí předlistopadoví členové KSČ (např. Vladimír 

Dlouhý, Josef Tošovský či Marián Čalfa) v komunistické straně nezůstali a nepokusili se o 

její transformaci. Dali naopak přednost jiným ideologickým proudům. Zároveň charakter 

transformované postkomunistické strany místo KSČM částečně převzala ČSSD, která, ač 

oficiálně navazuje na předválečnou, krátce poválečnou a exilovou tradici, do své členské 

základny přijala mnoho bývalých členů KSČ.
153

 

Právě sociální demokracie učinila na svém 27. sjezdu konaném v dubnu 1995 

v Bohumíně krok, který měl pro KSČM a její vyhlídky na účast na vládě zásadní význam. Po 

vášnivých diskuzích odsouhlasili delegáti stranického setkání následující usnesení: „I. Sjezd 

schvaluje (…) 14. Platnost závěrů Hradeckého sjezdu ČSSD o nepřípustnosti spolupráce 

sociální demokracie s extremistickými stranami. Vylučuje politickou spolupráci se SPR-RSČ, 

SČK, MNS, KSČM, LB a SDL.“
154

 Sociální demokraté, si zakázali mj. spolupráci 

s komunistickou stranou. Toto usnesení vstoupilo do dějin české politiky jako tzv. 

Bohumínské usnesení a i v budoucnu mělo být tématem bouřlivých debat. Zároveň se stalo i 

předmětem častých dezinterpretací. Vžil se výklad, že zakazuje spolupráci s komunisty pouze 

na vládní úrovni, což není pravda. 
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První volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po rozpadu 

společného státu Čechů a Slováků, které proběhly ve dnech 31. 5. – 1. 6. 1996 byly pro 

KSČM důležitým indikátorem, jak voliči zhodnotí příklon strany ke konzervativní linii a jak 

rozdělí hlasy mezi subjekty vzešlé z Levého bloku. Komunistická strana jako jediná z 

bývalých subjektů tohoto uskupení ve volbách uspěla a přestože zisk 10,33% hlasů
155

 pro ni 

znamenal dosud historicky nejhorší výsledek,
156

 její existence v rámci českého politického 

systému nebyla ukončena ani přerušena. Minimálně od těchto voleb se KSČM zároveň stala 

stranou, která značně limitovala možnosti vzniku vládních většin. Spolu s SPR-RSČ tvořila 

KSČM v terminologii Josefa Mlejnka mladšího jakýsi mrtvý, extrémní či antisystémový 

prostor.
157

 Ostatní politické strany totiž odmítaly s těmito subjekty vstoupit do společné vlády. 

Rok 1996 byl pro ukotvení komunistické strany v českém politickém systému důležitý 

i z hlediska konání prvních voleb do Senátu Parlamentu České republiky. KSČM získala ve 

všech 81 obvodech, v kterých se tehdy volilo, jen dva mandáty,
158

 což se rovná pouhým 

2,47% všech křesel, tedy množství, které nekoresponduje s podporou komunistické strany ve 

společnosti. Důvodem je dvoukolový většinový volební systém používaný v senátních 

volbách, v kterém voliči v druhém kole v případě účasti kandidáta za KSČM volí právě proti 

němu.
159

 Výrazná podreprezentovanost KSČM v senátu se strany týká až do dnešních dní. 

 V následujících volbách do Poslanecké sněmovny konaných v červnu 1998 si KSČM 

oproti volbám předešlým mírně polepšila.
160

 Zisk 11,03% hlasů KSČM i nadále stačil na 

pozici třetí nejhojněji zastoupené politické strany v Poslanecké sněmovně.
161

 Vzhledem 

k povolebnímu vývoji, kdy uzavření tzv. opoziční smlouvy mezi ČSSD a ODS vedlo k vzniku 

menšinové vlády sociální demokracie za nepřímé účasti ODS, se KSČM dokonce stala 

nejsilnější čistě opoziční silou. Tato skutečnost ji měla v následujících volbách do Poslanecké 

sněmovny přivést k dosud historicky nejlepšímu volebnímu zisku. Zajímavostí doprovázející 

vznik vlády Miloše Zemana po volbách 1998 je postoj komunistické strany během jednání o 

důvěře této vládě. Všech 24 poslanců KSČM se zdrželo hlasování.
162

 Jejich rozhodnutí sice 

bylo čistě symbolického charakteru, protože nemohlo nic změnit na očekávaném výsledku, 
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KSČM však svým postojem jasně deklarovala svoji relativní programovou blízkost k sociální 

demokracii. 

 Jak jsme již výše zmínili, volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2002 

znamenaly pro KSČM dosud historicky nejvydařenější výsledek.
163

 Komunisté získali 

18,51% hlasů
164

 a i nadále drželi pozici třetího nejpočetnějšího poslaneckého klubu. Poprvé 

od listopadu 1989 však výsledky voleb vygenerovaly levicovou většinu ČSSD a KSČM o síle 

111 poslanců.
165

 Před představiteli těchto stran vyvstalo nové dilema, zda by pro ně nebyla 

nejvhodnější variantou vzájemná vládní spolupráce. Sociální demokraté však nakonec dali 

přednost spolupráci s menšími středopravými stranami. Volby 2002 byly pro KSČM zlomové 

i v dalším ohledu. Strana poprvé získala zastoupení ve vedení Poslanecké sněmovny. 

Komunistický poslanec Vojtěch Filip byl v roce 2002 zvolen jedním z místopředsedů dolní 

komory českého parlamentu. Volbám do PS PČR 2002 se více věnujeme v kapitole 10. 

 V následujícím roce 2003 došlo z pohledu KSČM k prolomení jednoho letitého tabu. 

Během prezidentské volby se na komunisty obrátili s žádostí o podporu všichni kandidáti na 

post prezidenta s výjimkou Jaroslavy Moserové. Komunisty tak prosil o jejich hlasy např. i 

signatář Charty 77 Petr Pithart.
166

 O podporu byl KSČM žádat i budoucí prezident Václav 

Klaus. Úspěšně. K jeho zvolení přispěli svými hlasy i někteří volitelé z řad komunistické 

strany.
167

 Krátce po volbách byl na jednání s novým prezidentem pozván na lánský zámek i 

předseda KSČM Miroslav Grebeníček, což byl do té doby naprosto nepředstavitelný jev.
168

 

Během následující prezidentské volby v roce 2008 již komunisté pro Václava Klause 

nehlasovali. Tím, že odmítli podpořit jiného kandidáta a v drtivé většině se v rozhodující 

volbě zdrželi hlasování, však jeho zvolení ulehčili.
169

 

 V roce 2005 došlo po dvanácti letech ke změně na postu předsedy KSČM. Nástupcem 

Miroslava Grebeníčka byl zvolen tehdejší místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip, 

který na zasedání Ústředního výboru KSČM porazil stranického místopředsedu Václava 

Exnera.
170

 K zásadnímu posunu v politice strany však nedošlo. Sám Filip to jasně deklaroval 

již po svém zvolení: „Existují historické i zahraniční příklady toho, že jakmile se 
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komunistické strany vzdaly svého programu a udělaly kompromis, který znamenal popření 

vlastního programu, tak většinou na dlouhou dobu prohrály.“
171

 

 Ve stejném roce zasáhli komunisté zásadním způsobem do osudu vlády Stanislava 

Grosse v posledních dnech její existence. Během hlasování o vyslovení nedůvěry, kterému 

tato vláda čelila v dubnu 2005, se komunističtí poslanci zdrželi hlasování, čímž umožnili 

Grossovi přežít na postu premiéra o několik dnů déle. Vládní lidovci totiž tehdy svému 

premiérovi vyslovili nedůvěru.
172

 Komunisté tak získali moc nad osudem vlády. Vzhledem 

k velmi krátkému dalšímu úřadování vlády Stanislava Grosse, totální paralýze této vlády 

ovlivněné kauzou jejího předsedy i mimořádným okolnostem, které pád vlády provázely, však 

pasivní podpora komunistů neměla zásadní vliv na chod státu. V této práci proto tuto 

skutečnost nebudeme hlouběji rozebírat. Nepopíratelným faktem však je, že komunisté v roce 

2005 zabránili prvnímu vyslovení nedůvěry vládě v celé historii České republiky. 

 Před blížícími se volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2006 rostl i vliv a hodnota 

komunistů pro ostatní strany – především ČSSD – i během hlasování na půdě Poslanecké 

sněmovny. Tehdejší sociálnědemokratický premiér a faktický lídr strany Jiří Paroubek využil 

KSČM jako partnera pro schválení mnoha opatření, jež měla zajistit dobrý volební výsledek 

ČSSD a pro které jen těžko hledal podporu ve své oficiální koalici. Ona levicová většina před 

volbami fungovala i v praxi. Tím, kdo z této poměrně intenzivní spolupráce nakonec těžil, 

však byla sociální demokracie, která ve volbách konaných 2. – 3. června 2006 dosáhla svého 

historicky nejlepšího výsledku. Zisk komunistů ve výši 12,89% hlasů
173

 nebyl v historickém 

porovnání nijak oslnivý.
174

 Volbám do PS PČR 2006 se více věnujeme v kapitole 11. 

 Zlomovým rokem z hlediska postavení KSČM na krajské úrovni byl rok 2008. Až do 

té doby byla účast KSČM na krajských vládách jen těžko myslitelná. Důvodem byly 

především velmi dobré výsledky pravicové ODS a menších středopravicových stran, které 

neměly zájem s KSČM spolupracovat. Úspěch sociálních demokratů v roce 2008 však 

postavení komunistické strany zásadně změnil. Reprezentanti KSČM získali poprvé v historii 

přímý vliv v některých krajských radách, v některých dalších případech tolerovali menšinové 

vládnutí ČSSD. Konkrétně v Moravskoslezském kraji vstoupila KSČM do koalice se sociální 

demokracií, v Karlovarském kraji tyto strany přibraly ke své spolupráci hnutí Doktoři. 

V krajích Středočeském, Plzeňském a Vysočině podporovala KSČM menšinovou Radu kraje 
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složenou pouze ze zástupců sociální demokracie.
175

 Ostrakizace KSČM na krajské úrovni tak 

byla prolomena. Sociální demokraté ukázali, že minimálně v některých krajích je pro ně 

spolupráce s komunisty přijatelná. 

 Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2010 získala 

KSČM 11,27% hlasů,
176

 což byl z jejího pohledu podprůměrný výsledek.
177

 Ani sociální 

demokracie ve volbách nezopakovala „oranžové tsunami“ z krajských voleb 2008, a proto byl 

povolební úděl KSČM jednoduchý – opozice. Volbám do PS PČR 2010 se více věnujeme v 

kapitole 12. 

Jestliže volby do krajských zastupitelstev v roce 2008 otevřely KSČM bránu k účasti 

na krajských radách, následující volby v roce 2012 komunistickou stranu do těchto rad přímo 

katapultovaly. KSČM dokázala využít krize ostatních stran a v celorepublikovém součtu 

získala 20,43% hlasů, čímž jen mírně zaostala za nejúspěšnější ČSSD.
178

 Ve dvou krajích, 

Ústeckém a Karlovarském, získali komunisté dokonce nejvíce hlasů ze všech kandidujících 

subjektů.
179

 Výsledkem těchto – z pohledu KSČM velmi vydařených voleb – byl historicky 

první komunistický hejtman Oldřich Bubeníček, který byl zvolen koalicí KSČM a ČSSD 

v Ústeckém kraji.
180

 V Karlovarském kraji, kde KSČM také získala nejvíce hlasů, přenechali 

komunisté post hejtmana sociálním demokratům výměnou za většinu v krajské radě v první 

polovině volebního období.
181

 Do koalice pod vedením ČSSD vstoupila KSČM 

v Jihočeském,
182

 Královehradeckém,
183

 Moravskoslezském,
184

 Olomouckém,
185

 Plzeňském
186

 

a Středočeském kraji,
187

 ve Zlínském kraji tyto strany do koalice přibraly ještě SPOZ,
188
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v Kraji Vysočina pokračovala stejně jako v předešlém volebním období rada ČSSD 

tolerovaná KSČM.
189

 Komunisté tak po volbách do krajských zastupitelstev 2012 získali vliv 

na celkem 10 krajských rad z celkového počtu 13, čímž se velmi pevně zabydleli v exekutivě 

na krajské úrovni. 

 I před první přímou volbou prezidenta v roce 2013 byla KSČM, která tentokrát 

nepostavila vlastního kandidáta,
190

 v situaci, kdy někteří uchazeči o prezidentský post stáli o 

její podporu. Konkrétně Jiří Dienstbier a Miloš Zeman se vydali za komunisty s žádostí o ni. 

KSČM nakonec rozhodla, že neupřednostňuje žádného z nich a svým podporovatelům 

doporučila volit jednoho z této dvojice kandidátu. Oba zmínění prezidentští uchazeči se před 

volbou netajili tím, že by po svém případném zvolení jmenovali vládu, která by se opírala o 

podporu KSČM.
191

 Právě postoj prezidentských kandidátů k případnému jmenování vlády za 

účasti KSČM byl jedním z velmi frekventovaných předvolebních témat. 

 V zatím posledních volbách do Poslanecké sněmovny konaných v říjnu 2013 dosáhli 

komunisté svého druhého nejlepšího výsledku od listopadu 1989.
 192

 Zisk 14,91% hlasů
193

 

však ani tentokrát na vládní angažmá nestačil. Volbám do PS PČR 2013 se více věnujeme v 

kapitole 13. 

Krátce před konáním těchto voleb se však z pohledu KSČM stala událost značného 

symbolického významu. Během hlasování o důvěře vládě premiéra Jiřího Rusnoka, kterou 

mnozí politici i teoretici kritizovali kvůli podmínkám jejího vzniku, vyslovili poslanci zvolení 

za KSČM této vládě důvěru. Ta ji však v konečném součtu nezískala a naopak se stala 

důvodem pro rozpuštění Poslanecké sněmovny a konání předčasných voleb.
194

 Z hlediska 

KSČM to však bylo poprvé od listopadu 1989 (s výjimkou první československé a české 

polistopadové vlády, o které tehdy ještě hlasoval parlament vzešlý z nedemokratických 

voleb), kdy se poslanci KSČM ztotožnili s vládním kabinetem a hlasovali pro jeho důvěru. 

Z hlediska této práce by se proto mělo jednat o účast KSČM na vládě. Komunisté se totiž 

rozhodli tuto vládu tolerovat, ačkoliv se jí přímo neúčastnili. Vzhledem k mimořádným 
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okolnostem jmenování Jiřího Rusnoka premiérem, které prezident Zeman neopřel o dohodu 

s parlamentními stranami a vzhledem k faktu, že vláda Jiřího Rusnoka nezískala důvěru 

Poslanecké sněmovny, se však okolnostmi jejího vzniku a podporou, kterou ji poslanci 

KSČM vyslovili, nebudeme v této práci blíže zabývat. 

Komunistická strana Čech a Moravy se dokázala po sametové revoluci pevně 

etablovat ve stranickém systému České republiky. Její postavení je možná nejstabilnější ze 

všech polistopadových stran. Podpora, které se komunisté u voleb do poslanecké sněmovny 

pravidelně těší, osciluje mezi 10 – 20% hlasů a nic nenasvědčuje tomu, že by se tato tradice 

měla v nejbližší době změnit. Zatím však komunisté nedokázali otevřít bránu k účasti na 

celostátní vládě. Proč tomu tak je a zda je tento úděl definitivní, tím se budeme zabývat 

v následujících kapitolách. Doposud však platilo, že „Komunistická strana Čech a Moravy se 

od svého vzniku musela vyrovnávat s problémem izolace v českém politickém systému, který 

ve své nejkrajnější podobě nabýval (byť neúspěšné) snahy o její úřední zákaz.“
195

 

  

                                                           
195

 Malíř; Marek (eds.); 2005; str. 1424. 
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5. Program Die Linke 

 Die Linke se jako strana nachází v poněkud schizofrenní situaci. To, že se spojili 

přívrženci radikální levice ze západní části Německa spolu s postkomunisty z východu, ji 

staví do nelehké role vyžadující, aby byl její program vyvážený a konzistentní. Program Die 

Linke pro volby do Spolkového sněmu v roce 2013
196

 však tento nelehký úkol naplňuje. 

Odpovídá požadavkům, které jsou přisuzovány především moderní (radikální) levici. Jedná se 

o velmi obsáhlý a detailní dokument. 

 Již samotný název programu 100% SOZIAL jasně vypovídá o jeho těžišti, kterým je 

sociální spravedlnost a boj za práva méně majetných. Die Linke se ve svém programu 

opakovaně vymezuje vůči bohatým, bankám a nadnárodním koncernům, které vnímá jako 

hlavní viníky neuspokojivé situace chudých. Zájmy těchto dvou skupin jsou podle Die Linke 

v současném systému antagonistické. Die Linke však zná recept, jak je spojit. Následující 

úsek programu Die Linke je vypovídající: „Lobby koncernů a bohatých u nás není vyslyšena. 

Sociální spravedlnost a rostoucí nerovnost jsou nespojitelné. S nerovností však může účinně 

bojovat pouze ten, kdo má odvahu omezit bohatství a přerozdělit ho tak, aby se všem vedlo 

dobře. My se neohýbáme před bohatými: Chceme bohaté a bohatství – milionáře, miliardáře, 

kapitálové jmění – kurážně zdanit a zajistit, aby přiměřeně přispívali k financování 

společnosti. Chceme zastavit vyvlastňování obyvatelstva. Malé množství střádá bohatství ve 

svých rukou. My ho chceme investovat do veřejných opatření pro budoucnost: vzdělání, 

opatrování dětí, veřejné dopravy, zdraví, péče, vody, zásobování energií, zaplatitelného 

bydlení – potřeb je mnoho. Tak bude posílena demokracie a zajištěna účast všech.“
197

 Právě 

důraz na posílení demokracie skrze ekonomickou emancipaci je dalším z charakteristických 

rysů programu Die Linke. Lidskou svobodu vnímá Die Linke jako oproštění od existenciální 

                                                           
196

 Program Die Linke pro volby do Spolkového sněmu 2013 dostupný online: http://www.die-

linke.de/fileadmin/download/wahlen2013/bundestagswahlprogramm/bundestagswahlprogramm2013_langfassun

g.pdf; vyhledáno 25. 3. 2014. 
197

 Tamtéž; v německém originále: „Die Lobby der Konzerne und Reichen findet bei uns kein Gehör. Soziale 

Gerechtigkeit und wachsende Ungleichheit sind unvereinbar. Ungleichheit aber kann nur wirksam bekämpfen, 

wer den Mut hat, Reichtum zu begrenzen und so umzuverteilen, dass er allen zugutekommt. Wir knicken nicht 

vor den Reichen ein: Wir wollen Reiche und Reichtum – Millionäre, Milliardäre, Kapitalvermögen – couragiert 

besteuern und sicherstellen, dass sie zur Finanzierung des Gemeinwesens angemessen beitragen. Wir wollen die 

Enteignung der Bevölkerung stoppen. Wenige sammeln großen Reichtum in ihren Händen. Wir wollen ihn in die 

öffentliche Daseinsvorsorge investieren: Bildung, Kinderbetreuung, öffentlicher Verkehr, Gesundheit, Pflege, 

Wasser, Energieversorgung, bezahlbarer Wohnraum – der Bedarf ist groß. So wird zugleich die Demokratie 

gestärkt und die Teilhabe von allen gesichert.“ 



47 

 

nouze: „Svoboda pro lidi je něco jiného než svoboda trhu či ‚svobodná‘ konkurence, které 

rozdělují lidi v Německu i celém světě na vítěze a poražené.“
198

 

 Dalšími důležitými aspekty sebedefinice Die Linke je důraz na ekologii, která však 

musí být sociálně spravedlivá a na pacifismus. Die Linke ve svém programu zdůrazňuje, že 

ona je jedinou relevantní silou v německé politice, která se staví proti zahraničním misím 

Bundeswehru a proti exportu zbraní do ciziny i samotné zbrojní výrobě v Německu. Právě 

vymezení se vůči ostatním parlamentním stranám jako celku je další z významných podob 

programu Die Linke. Strana se staví do pozice jediné alternativy vůči zbytku a to nejen 

v otázce mírové politiky, ale i – a to především – v problematice sociální spravedlnosti. 

CDU/CSU, SPD, FDP i Zelení jsou vykreslováni jako jeden kartel, který nese zodpovědnost 

za úpadek blahobytu většiny německého obyvatelstva a naopak raketový nárůst bohatství těch 

nejmajetnějších. Sociální demokracie společně se Zelenými tento proces nastartovali 

reformami Hartz IV, CDU/CSU a FDP v něm poté čile pokračovaly: „Toto přerozdělení 

zdola nahoru bylo zahájeno během Schröderovy a Fischerovy vlády, poté na něj bylo 

navázáno velkou koalicí a nyní vládou Angely Merkelové. Kancléřský kandidát SPD 

Steinbrück tuto politiku zásadně spoluutvářel jako ministerský předseda Severního Porýní-

Vestfálska i jako ministr financí ve velké koalici. (…) (I) loajalita vlády Angely Merkelové leží 

jinde. Podřizuje demokracii a sociální spravedlnost zájmům podnikatelů a finančních 

trhů.“
199

 Die Linke se snaží v čtenáři vzbudit dojem, že jen pro ni, jedinou ze stran 

zastoupených ve Spolkovém sněmu, je na prvním místě člověk, pro ostatní politické strany je 

naopak nejdůležitější byznys. 

 Jaké programové priority si však Die Linke ve svém programu, který označuje za 

„program budoucnosti“
200

, klade? Nejlepší shrnutí nabízí sama strana v úvodu svého 

programu. Nejdůležitější body jejího programu jsou uvedeny pomyslnou reakcí na častou 

výtku oponentů Die Linke o nereálnosti jejích slibů: „Náš program je proveditelný, 

zaplatitelný a vstupem do lepší, lidštější společnosti.“
201

 Die Linke slibuje minimální mzdu ve 

                                                           
198

 Tamtéž; v německém originále: „Freiheit für die Menschen, das ist etwas anderes als die Freiheit der Märkte 

oder die »freie« Konkurrenz, die Menschen in Deutschland und weltweit in Gewinnerinnen und Gewinner und 

Verliererinnen und Verlierer einteilt.“ 
199

 Tamtéž; v německém originále: „Diese Umverteilung von unten nach oben ist von SPD und Grünen unter der 

Schröder- Fischer-Regierung eingeleitet worden, wurde dann von der großen Koalition und jetzt von der 

Merkel-Regierung fortgesetzt. Der SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück hat sowohl als Ministerpräsident in 

Nordrhein-Westfalen als auch als Finanzminister in der Großen Koalition diese Politik wesentlich mitgeprägt. 

(…) (Auch) die Loyalitäten der Regierung Merkel liegen anderswo. Sie ordnet Demokratie und soziale 

Gerechtigkeit den Interessen der Unternehmen und der Finanzmärkte unter.“ 
200

 Tamtéž; v německém originále: „Zukunfsprogramm“. 
201

 Tamtéž; v německém originále: „Unser Programm ist machbar, bezahlbar und ein Einstieg in eine bessere, 

menschlichere Gesellschaft.“ 
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výši 10€ za hodinu a zvýšení důchodů společně s garancí minimálního důchodu ve výši 1050€ 

měsíčně, lepší regulaci a zajištění lepších pracovních podmínek či rozvoj veřejných a 

sociálních služeb. Bohatí a podnikatelé by se měli spravedlivě podílet na financování 

společnosti, soukromé bohatství by nemělo vést k veřejné chudobě. Die Linke proto navrhuje 

zvýšit nejvyšší daňovou sazbu opět na 53% a k tomu zavést milionářskou daň. Strana hodlá 

bránit základní sociální práva lidí jako základ demokracie a spravedlnosti a záruku inkluzivní 

společnosti, v které se všichni podílejí na společenském bohatství, kultuře a vzdělání a 

spolurozhodují o jejím dalším směřování. Proto musí být zrušen koncept Hartz IV. Pro Die 

Linke je důležité i zajištění dostupného bydlení. Die Linke dále žádá účinnou kontrolu 

finančních trhů a bank a zavedení daně z finančních transakcí. Hospodářství a společnost by 

měly být ekologicky přebudovány, sociální otázka by však měla být pro tuto přestavbu 

ústřední. Základní zásobování energií musí být zajištěno jako základní lidské právo, nesmí 

proto ležet v rukou koncernů. Střednědobě Die Linke proklamuje bezplatnou místní veřejnou 

dopravu. Strana slibuje posílení občanských svobod a sociálních základů demokracie. 

Hospodářská lobby by měla ztratit svůj vliv na politiku. Demokracie znamená společné 

rozhodování, v zájmu čehož musí být posíleno veřejné vlastnictví a zajištěna účast obyvatel. 

Die Linke dále prosazuje posílení standardů právního státu a zajištění sociální dostupnosti 

soudů. Důležité pro stranu je i solidární zdravotní pojištění. V neposlední řadě se Die Linke 

definuje jako strana míru, jediná v parlamentu. 

 Tato výše zmíněná opatření mají Německo dovést k cíli Die Linke, k socialismu: „Pro 

nás jsou tato opatření pouze začátkem. Mohou být vstupem do nového společenského modelu, 

alternativy k finančnímu kapitalismu. Modelu společného bytí, praktické solidarity. Solidarita 

není výzvou k osobnímu odříkání. Idea solidarity se projevuje v tom, jak organizujeme naši 

společnost: v utváření společenského života a společenské infrastruktury; v zodpovědném a 

udržitelném modelu hospodaření, které spojuje sociální a ekologické, které překlenuje 

(společenské) třídy a které slouží demokracii, nikoliv ji škodí. Chceme vytvořit demokratický – 

svobodný, ekologický, radostný – socialismus. Na cestě k němu je však potřeba ujít dlouhou 

cestu. Ta začíná u těžkostí a starostí, přání a snů lidí“
202
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 Tamtéž; v německém originále: „Für uns sind diese Maßnahmen nur ein Anfang. Sie können Einstiege in ein 

neues Modell von Gesellschaft sein, eine Alternative zum Finanzkapitalismus. Ein Modell des Miteinanders, der 

praktischen Solidarität. Solidarität ist nicht ein Aufruf zum persönlichen Verzicht. Die Idee der Solidarität 

drückt sich darin aus, wie wir unsere Gesellschaft organisieren: in der gemeinsamen Gestaltung des öffentlichen 

Lebens und der öffentlichen Infrastruktur; in einem verantwortlichen und zukunftsfähigen Modell des 

Wirtschaftens, das Soziales und Ökologisches verbindet, das Klassen überwindet und das der Demokratie dient 

und ihr nicht schadet. Wir wollen einen demokratischen – freiheitlichen, ökologischen, lustvollen – Sozialismus 

gestalten. Auf dem Weg dahin gilt es, viele Schritte zu gehen. Sie beginnen bei den Nöten und Sorgen, Wünschen 

und Träumen der Menschen.“ 
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 Die Linke se ve svém programu nevyhýbá ani kritice minulosti. Jako jednu ze svých 

zkušeností, z kterých se strana poučila, uvádí i represivní socialistický stát před rokem 1989: 

„Naše odpověď je demokratická, kreativní a otevřená novému. Přinášíme rozdílné zkušenosti: 

z odborářských bojů za dobrou práci a sociální stát, z feministických a protirasistických 

hnutí, z mírového hnutí. Také z povstání roku 1989 proti represivnímu socialistickému státu. 

Mluvit kriticky o zkušenostech ze socialistického státu, tak aby neznevažovali rozmanité 

životní zkušenosti, je také levicovým úkolem. Všechny tyto zkušenosti vkládáme do naší 

politiky proti represivnímu kapitalismu.“
203

 Zvolená formulace je samozřejmě mírná, 

závěrečná zmínka o represivním kapitalismu, tedy užití stejného adjektiva jako v případě 

socialistického státu je znakem relativizace. Nadto slovo Aufbruch využité v německém 

originálním znění (přeloženo jako povstání, čeština nezná přený ekvivalent) je dokladem toho, 

že se Die Linke snažila vyhnout silněji znějícím výrazům jako Revolution (revoluce) či 

Umsturz (převrat). 

Jak se Die Linke vypořádává s některými problematickými aspekty minulosti lze 

dohledat na webu Die Linke. K existenci NDR či Berlínské zdi se můžeme dozvědět 

následující: „Založení Německé demokratické republiky byl legitimní pokus zabránit po 

spojeneckém vítězství nad nacistickým Německem opětovnému zesílení sociálních hnacích sil 

národního socialismu (...). Tento pokus ztroskotal. K tomu vedly nejen vnější podmínky (...). 

Selhat musel tento pokus především z vnitřních důvodů. (...)“
204

 K otázce Berlínské zdi pak 

strana zveřejnila tuto formulaci: „(...) Každý stát má sice právo a povinnost chránit své 

hranice, ale historie zdi podél hranice mezi oběma německými státy je zneužitím tohoto práva. 

Střelba ze zdi na vlastní občany, kteří chtěli opustit stát, představuje porušení elementárních 

lidských práv a je neospravedlnitelná.“
205
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 Tamtéž; v německém originále: „Unsere Antwort ist demokratisch, kreativ und offen für Neues. Wir bringen 

unterschiedliche Erfahrungen ein: aus den gewerkschaftlichen Kämpfen für gute Arbeit und Sozialstaat, aus 

feministischen und antirassistischen Bewegungen, aus der Friedensbewegung. Auch aus dem Aufbruch von 1989 

gegen repressiven Staatssozialismus. Über die Erfahrungen aus dem Staatssozialismus kritisch zu sprechen, so 

dass sie nicht die vielfältigen Lebenserfahrungen delegitimieren, ist auch eine linke Aufgabe. All diese 

Erfahrungen bringen wir in unsere Politik gegen repressiven Kapitalismus ein.“ 
204

 http://www.die-linke.de/partei/geschichte/fragen-und-antworten-zur-auseinandersetzung-mit-der-

geschichte/3-was-sagt-die-linke-zur-ddr/; vyhledáno 13. 11. 2013; v německém originále: „Die Gründung der 

Deutschen Demokratischen Republik war der legitime Versuch, nach dem alliierten Sieg über Nazi-Deutschland 

ein Wiedererstarken sozialer Antriebskräfte des Nationalsozialismus zu verhindern (...). Dieser Versuch ist 

gescheitert. Dazu führten nicht nur die äußeren Bedingungen (...). Misslingen musste dieser Versuch vor allem 

aus inneren Gründen. (...)“ 
205

 http://www.die-linke.de/partei/geschichte/fragen-und-antworten-zur-auseinandersetzung-mit-der-

geschichte/4-wie-steht-die-linke-zur-mauer/; vyhledáno 13. 11. 2013; v německém originále: „(...) Zwar hat 

jeder Staat das Recht und die Pflicht, seine Grenzen zu schützen, aber die Geschichte der Mauer entlang der 

Grenze zwischen den beiden deutschen Staaten steht für den Missbrauch dieses Rechtes. Die Schüsse an der 

Mauer auf eigene Bürgerinnen und Bürger, die ihren Staat verlassen wollten, stellen eine Verletzung 

elementarer Menschenrechte dar und sind durch nichts zu rechtfertigen.“ 
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6. Program KSČM 

K lepšímu pochopení charakteru KSČM je vhodné krátce zrekapitulovat základní 

programové vymezení této strany. Vycházet budeme ze stranického programu, se kterým se 

strana ucházela o hlasy ve volbách do PS PČR v roce 2013.
206

 Uvědomujeme si, že program 

KSČM je předkládán v takové podobě, aby jeho obsah nebyl napadnutelný. Voleny jsou proto 

umírněné formulace, které neasociují antisystémové či antidemokratické konotace. 

V porovnání s programem Die Linke se jedná o stručný a mnohem méně propracovaný 

materiál. Deklarované programové směřování KSČM je i přesto možné odhalit. 

Komunistická strana se již v samotné preambuli hlásí k demokracii, nabízí její 

rozšíření, společně s ekonomickým růstem a zlepšením životní úrovně většiny obyvatel České 

republiky. Za ekonomické problémy posledních let označuje program KSČM jako viníky 

především „korupčníky, tuneláře a bankéře“.
207

 KSČM se ve svém programu samozřejmě 

vypořádává i s předešlou vládou Petra Nečase, kterou obviňuje, že „dlouhodobě poškodila 

politické, sociální i ekonomické zájmy většiny obyvatel České republiky.“
208

 KSČM slibuje, že 

zruší její „asociální opatření“
209

 a naopak, že právě ona bude zárukou budoucí prosperity. 

Cesta k ní sice nebude krátká, ale konečným výsledkem bude „socialismus, demokratická 

společnost svobodných, rovnoprávných občanů, společnost politicky a hospodářsky pluralitní, 

postavená na maximální občanské samosprávě, prosperující a sociálně spravedlivá, pečující 

o zachování a zlepšování životního prostředí, zabezpečující lidem důstojnou životní úroveň a 

prosazující bezpečnost a mír.“
210

 

Samotný program je krom preambule členěn do šesti částí. V první z nich nazvané 

„Poctivost se musí vyplácet“
211

 nabízí KSČM mimo jiné prosazení zákona o majetkových 

přiznáních, zavedení hmotné zodpovědnosti úředníků, soudců i veřejných činitelů a trestní 

zodpovědnosti činitelů státu a samospráv za jejich špatná rozhodnutí či zpřísnění některých 

zákonů. Dále KSČM slibuje i zlepšení podmínek a posílení Policie ČR a Hasičského 

záchranného sboru i jiných částí Integrovaného záchranného sboru. 

Druhá část programu nese název „Budoucnost mládí, jistoty stáří“.
212

 Pojednává 

především o rozšíření sociálních opatření a revizi některých kroků předešlých vlád, které je 
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 Program KSČM pro volby do PS PČR 2013 dostupný online: http://www.kscm.cz/volby-a-akce/volebni-

program; vyhledáno 22. 3. 2014. 
207

 http://www.kscm.cz/volby-a-akce/volebni-program/preambule; vyhledáno 22. 3. 2014. 
208

 Tamtéž. 
209

 Tamtéž. 
210

 Tamtéž. 
211

 http://www.kscm.cz/volby-a-akce/volebni-program/poctivost-se-musi-vyplacet; vyhledáno 22. 3. 2014. 
212

 http://www.kscm.cz/volby-a-akce/volebni-program/budoucnost-mladi-jistoty-stari; vyhledáno 22. 3. 2014. 
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omezovaly. KSČM proklamuje např. zavedení minimálního důchodu v měsíční výši 10 000 

Kč, zrušení poplatků ve zdravotnictví, ukončení 2. pilíře důchodového pojištění, odmítnutí 

školného apod. Součástí tohoto úseku však je i závazek „prosazení referenda o dalším osudu 

zákona o tzv. církevních restitucích“.
213

 

Ve třetí části programu „Odpovědnost k prostředí, ve kterém žijeme“
214

 slibuje KSČM 

opatření vedoucí ke zlepšení životního prostředí, zároveň však i zajištění energetické 

nezávislosti České republiky a to mimo jiné i dalším využíváním jaderné energetiky. 

Čtvrtá část programu KSČM nazvaná „Práci místo sociálních dávek“ obsahuje mimo 

jiné závazky prosazení opatření stimulujících růst, zkracování pracovní doby a zvyšování 

mezd, zvýšení minimální mzdy na 50% mzdy průměrné, zavedení daňové progrese a 

milionářské daně, návrat k výši DPH z roku 2007, podpory vědy a výzkumu i výstavby nové 

dopravní infrastruktury. 

V páté části programu „Více rozhodovacích pravomocí lidem“
215

 nabízí KSČM např. 

prosazení zákona o všeobecném referendu, zahájení diskuze o upřesnění a zdokonalení 

Ústavy ČR (avšak bez bližší konkretizace), větší právní ochranu lidí před různými formami 

diskriminace, svobodu internetu a dokonce i „nedotknutelnost svobody slova, vědeckého 

bádání i uměleckého projevu. Odmítnutí snah omezovat tuto svobodu autoritativními zásahy 

politiků.“
216

 

Šestá část „Ano světu, ne válce“
217

 vylučuje výstavbu základen jakéhokoliv cizího 

státu na území ČR, účast české armády na zahraničních misích bez mandátu RB OSN či 

jakékoliv zpochybňování dekretů prezidenta Beneše a státních hranic uspořádaných po 2. 

světové válce. KSČM v této části zároveň deklaruje „posílení boje proti fašismu, rasismu, 

nesnášenlivosti a diskriminaci“
218

 a vznáší „požadavek na zrušení NATO jako dlouhodobý cíl 

a jako minimální cíl vystoupení ČR z jeho vojenských struktur.“
219

 

Jak jsme již výše zmínili, program KSČM je formulován velmi obezřetně, neobsahuje 

žádné jasně kontroverzní zmínky. Zároveň je i poměrně neurčitý, přesto z něho lze vyčíst 

základní programové směřování strany směrem k zajištění sociálních jistot a obhajobě 

národních zájmů. 

                                                           
213

 Tamtéž. 
214

 http://www.kscm.cz/volby-a-akce/volebni-program/odpovednost-k-prostredi-ve-kterem-zijeme; vyhledáno 

22. 3. 2014. 
215

 http://www.kscm.cz/volby-a-akce/volebni-program/vice-rozhodovacich-pravomoci-lidem; vyhledáno 22. 3. 

2014. 
216

 Tamtéž. 
217

 http://www.kscm.cz/volby-a-akce/volebni-program/ano-svetu-ne-zbranim; vyhledáno 22. 3. 2014. 
218

 Tamtéž. 
219

 Tamtéž. 
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7. Okolnosti voleb do Spolkového sněmu 2005 

7.1. Před volbami 

7.1.1. Postoje v Linkspartei 

 Jak jsme již zmínili v kapitole č. 3, společná kandidatura PDS a nově vzniklé strany 

WASG ve volbách do Spolkového sněmu v roce 2005 nebyla možná. Kandidáti z řad WASG 

proto kandidovali na listinách Linkspartei, tedy přejmenované PDS.
220 

Linkspartei do voleb 

vstupovala jako strana, která nikdy ve své historii po znovusjednocení Německa neměla tak 

silné zastoupení, aby mohla zabránit některé z reálných vládních většin. Bylo tomu tak i 

přesto, že po celou dobu od prvních celoněmeckých voleb v roce 1990 měla své zástupce ve 

Spolkovém sněmu. Situace se však měla brzy změnit. 

 Čtvrt roku před volbami v červnu 2005 se PDS a WASG dohodly, že v nadcházejících 

volbách budou kooperovat.
221

 Spolupráce však nebyla jednoduchá, v obou táborech panovala 

nedůvěra.
222

 Především ve WASG byl odpor značný, nespokojenci z řad tohoto uskupení 

dokonce utvořili tzv. leverkusenský kruh, který spojoval právě nesouhlas se spoluprací s PDS 

potažmo Linkspartei.
223

 I přesto obě strany vstoupily do volebního klání společně. Volebními 

lídry Linspartei se stali bývalý sociálnědemokratický předseda Oskar Lafontaine
224

 a stálice 

PDS Gregor Gysi.
225

 Společně utovřili silné duo dvou charizmatických řečníků. Týdeník 

Stern je popsal jako „dva malé muže s velkou pusou a ještě větším egem.“
226

 

 I vzhledem ke spolupráci PDS potažmo Linkspartei s WASG, která se od počátku 

definovala vymezením vůči SPD,
227

 a účasti Oskara Lafontaina nebylo o hlavím tématu 

Linkspartei před volbami 2005 žádný pochyb. Stala se jím kritika sociální demokracie a 

především Schröderových vlád a jejich reforem. Linkspartei se sama označovala za jedinou 

věrohodnou alternativu ke zbylým relevantním politickým stranám držících se neoliberálního 

diskurzu odbourávání sociálního státu. V programu strany pro volby do Spolkového sněmu 

2005 se psalo: „SPD, Zelení, CDU/CSU a FDP nenabízejí možnost volby mezi rozdílnými 

politickými směry. Zastupují pouze různé varianty politiky demontáže sociálního státu a 
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 Viz kapitola č. 3. 
221

 http://www.zeit.de/2005/24/wasgpds; publikováno 12. 6. 2005; vyhledáno 26. 11. 2013. 
222

 http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-40712925.html; publikováno 13. 6. 2005; vyhledáno 26. 11. 2013. 
223

 http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-40788890.html; publikováno 20. 6. 2005; vyhledáno 26. 11. 2013. 
224

 O sociálnědemokratické minulosti Oskara Lafontaina, která značně ovlivnila jeho spolupráci s Linkspartei a 

později i jeho angažmá v Die Linke, více v kapitola č. 3. 
225

 http://www.spiegel.de/politik/deutschland/wahlplakate-linkspartei-ueberklebt-unterwuerfigen-gysi-a-

373762.html; publikováno 8. 9. 2005; vyhledáno 21. 11. 2013. 
226

 http://www.stern.de/politik/deutschland/linkspartei-oskars-neue-einheitssozialisten-543253.html; publikováno 

24.7.2005; vyhledáno 21.11.2013; v německém originále: „zwei kleine Männer mit großer Klappe und noch 

größerem Ego.“ 
227

 Ruf; 2011; str. 49. 
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přerozdělování ze spoda směrem nahoru. (…) Existuje (však) sociální, demokratická a 

emancipační alternativa k politice faktické velké koalice předešlých sedmi let.“
228

 Linkspartei 

zvolila taktiku postavenou na přesvědčování voličů, že SPD nepraktikuje jinou politiku než 

pravicové strany, a proto volba pro ni je srovnatelná s hlasováním pro jednu z unijních stran či 

svobodné demokraty. 

Především volební lídr Linkspartei Oskar Lafontaine často kritizoval sociální 

demokracii. Jako bývalý člen SPD často poukazoval na to, že on svoje sociálnědemokratické 

přesvědčení nezměnil, naopak že to byla SPD, která zradila svoje ideje. I po přestupu 

k Linkspartei se cítil být sociálním demokratem. „Já jsem stále sociální demokrat“
229

, 

prohlásil. Být sociálním demoktarem totiž znamená hájit zájmy pracujících a důchodců.
230

 

Lafontaine, který měl nejpozději od svého krátkého angažmá v první Schröderově vládě 

nevyřízené účty s tehdejším sociálnědemokratickým kancléřem, pochopitelně útočil i na rudo-

zelenou vládu. Označoval ji za „hloupou a neschopnou“ 
231

 a opakoval, že se nejedná o 

levicovou, nýbrž „středo-pravou vládu“
232

. V rozhovoru pro týdeník Der Spiegel Lafontaine 

ani nijak nepopíral, že s tehdejším vedením SPD nemá vůbec dobré vztahy. Vyrovnat se 

dokázal i se skutečností, že kandidatura Linkspartei oslabovala především jeho bývalou stranu 

a před volbami se zdálo, že napomůže kandidátce CDU/CSU Angele Mekelové na post 

kancléřky. Pro Lafontaina totiž byli zrádci sociální demokracie kancléř Schröder a tehdejší 

předseda SPD a jejího poslaneckého klubu ve Spolkovém sněmu Franz Müntefering, kteří 

svojí politikou dovedli sociální demokracii do pozice, kdy pro voliče není alternativou 

pravicových stran. Lafontaine prohlásil: „Černá, zelená, žlutá, rudá, mně je tato barevná 

nauka jedno. Já chci jinou politiku. Chtěl jsem již v roce 1998, to je ten hluboký konflikt s těmi 

dnes vládnoucími, změnu politiky. (…) Pro mě jsou Schröder a Müntefering hrobaři SPD jako 

masové strany. Oni mají zodpovídat za politiku, která SPD dovedla ke katastrofálním 

                                                           
228

 Volební program Linkspartei pro volby do Spolkového sněmu 2005; str. 5-6. Dostupné online: 

http://www.die-linke.de/fileadmin/download/wahlen/wahlprogramme/bundestagswahlprogramm2005.pdf; 

vyhledáno 26. 11. 2013; v německém originále: „SPD, Grüne, CDU/CSU und FDP bieten nicht die Möglichkeit, 

zwischen verschiedenen politischen Richtungen zu wählen. Sie vertreten lediglich unterschiedliche Varianten 

einer Politik des Sozialabbaus und der Umverteilung von unten nach oben. (…)Es gibt (doch) eine soziale, 

demokratische und emanzipatorische Alternative zur Politik der faktischen großen Koalition der vergangenen 

sieben Jahre.“ 
229

 http://www.spiegel.de/politik/deutschland/vereinigte-linke-lafontaine-tritt-fuer-neues-buendnis-an-a-

359821.html; publikováno 10. 6. 2013; vyhledáno 19. 11. 2013. V německém originále: „Ich bin nach wie vor 

Sozialdemokrat.“ 
230

 Tamtéž. 
231

 http://www.faz.net/aktuell/politik/wahlkampf-ein-parteitag-der-stimmungskanonen-1254955.html 

publikováno 28. 8. 2005; vyhledáno 21. 11. 2013; v německém originále: „dumm und unfähig“ 
232

 http://www.spiegel.de/politik/deutschland/lafontaine-bei-der-linkspartei-gut-gebraeunt-zum-sozialismus-a-

371821.html; publikováno 27. 8. 2005; vyhledáno 19. 11. 2013; v německém originále: „Mitte-Rechts-

Regierung“. 
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volebním porážkám. Mojí snahou je přispět k tomu, aby se v Německu opět zformovala silná 

politická levice.“
233

 Vyloučil i jakoukoliv případnou povolební spolupráci s SPD, kterou v její 

tehdejší podobě označil za nepřijatelnou: „Dnešní SPD – klíčové slovo Hartz IV, klíčové slovo 

Agenda 2010 – je pro nás bez koaličního potenciálu. Mimo to chci spolupracovat s partnery, 

to je osobní poznámka, kteří jsou celkem spolehliví a drží dohody.“
234

 Příkopy mezi 

Lafontainem a SPD se před volbami zdáli být nepřeklenutelné. 

Stranický lídr Linkspartei navíc zdaleka nebyl jediným kandidátem strany s minulostí 

v sociální demoracii. Dalším bývalým prominentním členem SPD, který za Linkspartei 

kandidoval, byl např. dřívější člen nejužšího stranického vedení a předseda bádensko-

württemberské SPD Ulrich Maurer. Ten měl s Gerhardem Schröderem rozepře již od 70. let 

z dob jejich společného působení v Jusos, mládežnické orgamizaci SPD. I on útoky na 

kancléře rozdmýchaval spory obou stran. Schrödera označoval za mimořádně mocichtivého:  

„On (Schröder) hledá moc, jedno kde. Narodil-li by se v Rusku, lomcoval by plotem 

v Kremlu.“
235

 

Druhý stranický lídr Gregor Gysi, který ve vedoucí dvojici působil jako ten 

umírněnější, zároveň však vůči Lafontainovi vystupující v mírně podřízené roli,
236

 se sice 

napjaté vztahy s SPD snažil mírnit, ale i pro něj byla SPD vzhledem ke své politice 

nepřijatelná. Stejně tak odmítal spolupráci s koaličním partnerem sociální demokracie 

Zelenými. Deník Frankfurkter Allgemeine Zeitung tak ke Gysiho postoji napsal: „Pro koalici 

s SPD a ‚elitářskými Zelenými‘, kteří chtějí náhle být opět nalevo, není v roce 2005 ‚žádná 

reálná šance‘, říká Gysi“.
237

 V rozhovoru pro Der Spiegel se však snažil interpretovat vztah 

Oskara Lafontaina a sociální demokracie spíše jako zhrzenou lásku než zradu, z které 

Lafontaina mnoho sociálních demokratů obviňovalo. Gysi si zároveň nemyslel, že by 

spolupráce Linkspartei s bývalým předsedou sociální demokracie měla znamenat chladné 
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 http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-41583091.html; publikováno 29. 8. 2005; vyhledáno 19. 11. 2013; 

v německém originále: „Schwarz, Grün, Gelb, Rot, mir ist diese Farbenlehre egal. Ich will eine andere Politik. 

Ich wollte schon 1998, das ist ja der tiefe Konflikt mit den jetzt Regierenden, einen Politikwechsel. (…) Für mich 

sind Schröder und Müntefering die Totengräber der Volkspartei SPD. Sie haben eine Politik zu verantworten, 

die die SPD in katastrophale Wahlniederlagen geführt hat. (…) Mein Bemühen ist es, daran mitzuwirken, dass 

sich in Deutschland wieder eine starke politische Linke formiert.“ 
234

 Tamtéž; v německém originále: „Die heutige SPD - Stichwort Hartz IV, Stichwort Agenda 2010 - ist für uns 

nicht koalitionsfähig. Zudem möchte ich mit Partnern zusammenarbeiten, das ist eine persönliche Bemerkung, 

die einigermaßen verlässlich sind und Verabredungen einhalten.“ 
235

 http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-41179081.html; publikováno 25. 7. 2005; vyhledáno 26. 11. 2013; 

v německém originále: „Er (Schröder) sucht die Macht, egal wo. Wäre er in Russland geboren worden, hätte er 

auch am Zaun des Kreml gerüttelt.“ 
236

 http://www.faz.net/aktuell/politik/linkspartei-der-charmeur-und-der-chef-1257868.html; publikováno 5. 9. 

2005; vyhledáno 21. 11. 2013. 
237

 Tamtéž; v německém originále: „Für eine Koalition mit SPD und den ‚elitären Grünen‘, die plötzlich wieder 

links sein wollten, gebe es 2005 ‚keine reale Chance‘, sagt Gysi.“ 
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vztahy mezi těmito stranami. Naopak mnozí sociální demokraté si podle Gysiho uvědomí, že 

Lafontaine je lepší než Schröder. Právě se Schröderem však Gysi vládní spolupráci po 

volbách odmítl. Do budoucna však byl ke spolupráci své strany se sociální demokracií 

otevřenější. Avšak SPD se musí nejdříve programově vrátit ke svým kořenům a zbavit 

Gerharda Schrödera. Gysiho postoje nejlépe vystihuje následující pasáž ze zmíněného 

rozhovoru: 

 

„SPIEGEL: Ucházíte se o síly okolo Oskara Lafontaina. Neriskujete tím ledové vztahy 

s SPD, v které Lafontaine platí za zrádce?“ 

Gysi: Věřím, že není zrádce. On zůstal věrný svému přesvědčení. A v nastávajícím 

období, v čase po Schröderovi, se bude mnoho sociálních demokratů ptát, jestli by 

nebylo bývalo lepší následovat Lafontaina místo Schrödera. To může otevřít dveře 

k SPD. 

SPIEGEL: Nejsou všechny cesty zablokovány, když lidé z WAsG a Lafontaine SPD 

označují za hlavního nepřítele? 

Gysi: Ti mluví nejspíš z narušeného milostného vztahu, ne z nenávisti. (…) Já říkám: 

Neoliberální politika není tolerovatelná – ani s Angelou Merkelovou ani s Gerhardem 

Schröderem. Zlobím se na SPD, protože již není sociálnědomokratická. Chci se 

postarat o to, aby ve Spoklovém sněmu bylo opět diskutováno o alternativách a ne o 

tom, jak mnoho mají být zkráceny sociální výdaje. Třeba si poté SPD znovu vzpomene 

na své kořeny. 

SPIEGEL: Stranický předseda (SPD) Franz Müntefering přece kritizuje kapitalismus 

– co více chcete? 

Gysi: Pro mě to byl signál, že se SPD připravuje na období v opozici. Věrohodné to 

však nebylo. SPD měla sedm let čas kritizovat a změnit kapitalismus. 

SPIEGEL: Třeba se brzy naskytne šance zvolit kritika kapitalismu Münteferinga 

kancléřem. Co budete dělat, pokud SPD, Zelení a PDS ve Spolkovém sněmu 

překvapivě postaví více zástupců než CDU a FDP? 

Gysi: Nebudu se pouštět do debaty o možných konstelacích. Lídr SPD se jmenuje 

Gerhard Schröder. Schröderova politika je netolerovatelná. Pokud se SPD během čtyř 
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let v opozici změní, poté se můžeme bavit o mnoha možnostech. V roce 2005 však 

platí: žádné hlasy pro Schrödera.“
 238

 

7.1.2. Postoje v SPD  

Sociální demokracie před volbami cítila, že Linkspartei pro ni znamená velké 

ohrožení, nešetřila proto kritikou na její účet. Na paškál se tak dostaly rozsáhlé a nákladné 

sliby Linkspartei a samozřejmě i osoba Oskara Lafontaina. Stranický předseda Müntefering 

např. prohlásil: „To, co ti Lafontaineové a Gysiové tady dělají, je iluze, je demagogie.“
239

 

Lafontaine podle něj kandiduje jen kvůli svému egu: „V jeho jednání se nachází samolibost a 

nafoukanost. Nevidím za tím jakýkoliv logický politický koncept.“
240

 Müntefering nemohl 

bývalému stranickému kolegovi odpustit ani jeho vládní konec v roce 1999. Tehdy se prý 

jednalo o zradu: „V roce 1999 (Lafontaine) stranu zradil.“
241

 

 Sociálnědemokratická stranická místopředsedkyně Ute Vogtová zase vyzývala 

k bojkotu Oskara Lafontaina v televizních debatách: „Myslím, že vedoucí sociální demokraté 

by neměli sedět s Lafontainem v jedné talkshow, a tím přispívat k tomu, aby se mohl dělat 
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 http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-40788891.html; publikováno 20. 6. 2005; vyhledáno 26. 11. 2013; 

v německém originále: „SPIEGEL: Sie werben nach Kräften um Oskar Lafontaine. Riskieren Sie damit nicht 

eine Eiszeit mit der SPD, in der Lafontaine als Verräter gilt? 

Gysi: Ich glaube, er ist kein Verräter. Er ist seinen Überzeugungen treu geblieben. Und in der bevorstehenden 

Ära, der Nach-Schröder-Zeit, werden sich viele Sozialdemokraten fragen, ob es nicht besser gewesen wäre, 

Lafontaine statt Schröder zu folgen. Das kann Türen zur SPD öffnen. 

SPIEGEL: Ist nicht je- der Weg verbaut, wenn WAsG-Leute und Lafontaine die SPD zum Hauptfeind erklären? 

Gysi: Die reden wohl aus gestörten Liebesverhältnissen heraus, nicht aus Feindschaft. (…) Ich sage: 

Neoliberale Politik ist nicht tolerierbar - weder unter Angela Merkel noch unter Gerhard Schröder. Ich ärgere 

mich über die SPD, weil sie sich entsozialdemokratisiert hat. Ich will dafür sorgen, dass im Bundestag wieder 

über Alternativen diskutiert wird und nicht nur darüber, wie stark Sozialleistungen beschnitten werden. 

Vielleicht besinnt sich die SPD dann ja wieder auf ihre Wurzeln. 

SPIEGEL: Parteichef (der SPD) Franz Müntefering kritisiert doch bereits den Kapitalismus - was wollen Sie 

mehr? 

Gysi: Für mich war das ein Signal dafür, dass sich die SPD auf eine Zeit in der Opposition vorbereitet. 

Glaubwürdig aber war es nicht. Die SPD hatte sieben Jahre Zeit, den Kapitalismus zu kritisieren und zu 

verändern. 

SPIEGEL: Vielleicht ergibt sich demnächst die Chance, Kapitalismuskritiker Müntefering zum Kanzler zu 

wählen. Was tun Sie, wenn SPD, Grüne und PDS im Bundestag überraschend mehr Abgeordnete stellen als 

CDU und FDP? 

Gysi: Ich lasse mich auf keine Konstellationsdebatte ein. Der Spitzenkandidat der SPD heißt Gerhard Schröder. 

Schröders Politik ist nicht tolerierbar. Wenn sich die SPD in vier Jahren Opposition ändert, dann können wir 

über viele Optionen reden. Im Jahr 2005 nicht, da gilt: keine Stimme für Schröder.“ 
239

 http://www.stern.de/politik/deutschland/parteitag-pds-heisst-jetzt-linkspartei-543146.html; publikováno 17. 7. 

2005; vyhledáno 21. 11. 2013; v německém originále: „Das, was die Lafontaines und Gysis da machen, ist 

Illusion, ist Demagogie.“ 
240

 Tamtéž; v německém originále: „In seinem Handeln liegen Eitelkeit und Wichtigtuerei. Ich sehe dahinter kein 

schlüssiges politisches Konzept.“ 
241

 http://www.stern.de/politik/deutschland/demokratische-linkepds-hochzeit-wider-willen-541610.html; 

publikováno 11. 6. 2005; vyhledáno 21. 11. 2013; v německém originále: „Er (Lafontaine) hat 1999 die Partei 

verraten.“ 
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zajímavým.“
242

 O silné výrazy stran Lafontaina nebyla v sociálnědemokratickém táboře 

celkově nouze. Brandenburský stranický manažer Klaus Ness nazval Lafontaina „kazatelem 

hněvu“
243

. Tehdejší předseda SPD v Sársku, tedy v zemi odkud pocházel Lafontaine, Heiko 

Maas prohlásil: „Pokud bývalý předseda SPD Lafontaine nyní oznamuje, že bude kandidovat 

pod vlajkou následnické organizace SED do Spolkového sněmu, opravdu mu již není více 

pomoci. Willy Brandt by se otáčel v hrobě.“
244

 K Lafontainově kandidatuře se vyjádřil i 

berlínský předseda strany Michael Müller: „Nemám ani nejmenší pochopení pro to a hnusí se 

mi to. Neexistují pro to jiná slova.“
245

 Bývalý spolkový ministr obrany, stranický předseda a 

kancléřský kandidát SPD z roku 1994
246

 Rudolf Scharping viděl jako jedinou Lafontainovu 

motivaci pomstu: „To je jen návrat ničícího a nezodpovědného charakteru. (…) Má jen jeden 

hnací motiv: Lafontaine se chce pomstít Schröderovi, i když při tom rozkládá SPD. Tak tomu 

bylo i v roce 1999, kdy odhodil svoji zodpovědnost jako špinavou košili.“
247

 

 Výjimkou mezi sociálními demokraty byl její dlouholetý člen a předseda odborové 

organizace IG-Metall Jürgen Peters. Ten vyzval SPD a Linkspartei, aby nevylučovaly 

vzájemnou spolupráci: „Každá zvolená demokratický strana musí v podstatě být schopna 

uzavřít koalici s každou druhou. To platí i pro SPD a Linkspartei.“
248

 Vysvětlením pro 

vstřícný postoj Jürgena Peterse k případné vládní spolupráci Linkspartei a SPD může být fakt, 

že WASG byla založena především ze členů odborové organizace, jejímž byl předsedou.
249

 

 Sociální demokraté měli v roce 2005 nepřekonatelný problém nejen s Linkspartei a 

jejím programem, ale především s Oskarem Lafontainem. Jakákoliv povolební spolupráce 
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 http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/f-a-z-interview-sozialdemokraten-boykottiert-lafontaine-

1227681.html; publikováno 17. 6. 2005; vyhledáno 21. 11. 2013; v německém originále: „Ich finde, führende 

Sozialdemokraten sollten sich nicht mit Lafontaine in eine Talkshow setzen und mit dazu beitragen, daß er sich 
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 http://www.faz.net/aktuell/politik/linksbuendnis-spd-nennt-lafontaine-nicht-laenger-hassprediger-

1258479.html; publikováno 18. 7. 2013; vyhledáno 21. 11. 2013. 
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 http://www.spiegel.de/politik/deutschland/vereinigte-linke-lafontaine-tritt-fuer-neues-buendnis-an-a-

359821.html; publikováno 10. 6. 2013; vyhledáno 19. 11. 2013; v německém originále: „Wenn der ehemalige 
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Bundestag zu kandidieren, ist ihm wirklich nicht mehr zu helfen. Willy Brandt würde sich im Grabe umdrehen.“ 
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 Tamtéž; v německém originále: „Ich habe nicht das geringste Verständnis dafür und mich ekelt das an. Es 

gibt keine anderen Worte dafür.“ 
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 http://www.hdg.de/lemo/html/biografien/ScharpingRudolf/; vyhledáno 28. 11. 2013. 
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 http://www.stern.de/politik/deutschland/bundestagswahl-2005-linkspartei-darf-antreten-544519.html; 

publikováno 19. 8. 2013; vyhledáno 21. 11. 2013; v německém originále: „Das ist nur die Rückkehr eines 

zerstörerischen und verantwortungslosen Charakters. (…) (Er) hat nur ein treibendes Motiv: Lafontaine will 

sich an Schröder rächen, selbst wenn die SPD dabei kaputtginge. So war das auch, als er 1999 seine 

Verantwortung weggeworfen hat wie ein schmutziges Hemd.“ 
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 http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-41682469.html; publikováno 5. 9. 2013; vyhledáno 19. 11. 2013; 

v německém originále: „Grundsätzlich muss jede gewählte demokratische Partei mit jeder anderen koalieren 

können. Das gilt auch für SPD und Linkspartei.“ 
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 http://www.faz.net/aktuell/politik/linkspartei-alte-marxistische-bekannte-1260310.html; publikováno 24. 7. 

2005; vyhledáno 21. 11. 2013. 
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byla pro sociální demokracii až na výjimky vyloučená, před volbami do Spolkového sněmu 

2005 proto otázka případné rudo-rudo-zelené koalice ani nebyla zásadním tématem. 

7.1.3. Postoje Zelených 

I Zelení, tedy případný třetí prvek levicové vlády, kritizovali především nereálnost 

programu, který Linkspartei nabízela voličům. Stranický předseda Reinhard Bütikofer označil 

sliby Linkspartei za podvod: „Oni přece slibují modré z nebe a podvádějí tím lidi.“
250

 Druhá 

stranická předsedkyně Claudia Rothová považovala předvolební závazky Linkspartei za 

„nejdražší volební sliby“.
251

 I místopředseda poslaneckého kluvu Christian Ströbele 

poukazoval na nereálnost od Linkspartei slíbeného: „Musíme si vyjasnit, že sliby Linkspartei 

a WASG jsou nerealistické.“
252

 Spolupráci s Linkspartei však Ströbele nechtěl vyloučit 

natrvalo: „Pokud by se měla Linkspartei etablovat, není to (spolupráci s Linkspartei) ale 

možné navěky vylučovat.“
253

 Jasnější názor však zastával ministr zahraničí a nejvýraznější 

tvář Zelených Joschka Fischer, který vnímal vystupování Oskara Lafontaina a Gregora 

Gysiho jako neslučitelné s vládní zodpovědností: „Ani pan Gysi, ani pan Lafontaine 

nevystupují tak, aby této zemi vládli. Budou nanejvýš zajišťovat bláznovství na dvoře 

vládnoucích konzervativců a neoliberálů.“
254

 

7.1.4. Postoje pravicových stran 

Přestože se všechny tři strany případné rudo-rudo-zelené koalice stavěli k této 

možnosti před volbami do Spolkového sněmu 2005 nanějvýš odmítavě, zástupci pravicových 

stran tuto vládní alternativu využili v předvolebním boji. Intenzita varování před možnou 

spoluprácí levicových stran s Linkspartei však nebyla nikterak četná. Předseda bavorské CSU 

Edmund Stoiber však připomněl zkušenost ze zemské úrovně a vyjádřil přesvědčení, že pokud 

by voliči zvolili rudo-rudo-zelenou většinu, tak v SPD převáží ti, kteří by byli ochotni 

takovou vládní konstelaci podstoupit: „Pokud rudo-rudo-zelené uskupení získá numerickou 

většinu, prosadí se v rámci SPD ony síly, které tuto možnost chtějí. Tak to bylo v Berlíně, tak 

to bylo v Sasku-Anhaltsku, tak to bylo v Meklenbursku-Předním Pomořansku a tak by to bylo i 
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 http://www.welt.de/politik/article683762/Etablierte-Parteien-sagen-Linkspartei-den-Kampf-an.html; 

publikováno 19. 7. 2005; vyhledáno 21. 11. 2013; v německém originále: „Die versprechen doch das Blaue vom 
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 http://www.stern.de/politik/deutschland/wahlkampf-2005-alle-gegen-die-linkspartei-543190.html; 

publikováno 18. 7. 2005; vyhledáno 21. 11. 2013; v německém originále: „die teuersten Wahlversprechen“. 
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 Tamtéž; v německém originále: „Wir müssen deutlich machen, daß die Versprechungen von Linkspartei und 
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 http://www.stern.de/politik/deutschland/linksbuendnis-rechts-leben-links-reden-543986.html; 
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regieren. Sie werden allenfalls den populistischen Narrenzug am Hofe der dann regierenden Konservativen und 

Neoliberalen abgeben.“ 



59 

 

po volbách do Spolkového sněmu.“
255

 FDP nezůstala pouze u slov a dokonce oprášila motiv 

volebního plakátu, který v roce 1994 použila CDU. Byly na něm dvě rudé a jedna zelená 

ponožka,
256

 které měly symbolizovat SPD, Linkspartei a Zelené a voliče měl tento poutač 

upozornit na hrozbu povolební spolupráce těchto stran. 

7.1.5. Shrnutí předvolebního dění 

Situace před volbami do Spolkového sněmu 2005 se z hlediska případného 

povolebního vzniku rudo-rudo-zelené koalice jevila být jasná. Všechny tři strany, kterých by 

se tato spolupráce týkala, se zdály být pevně rozhodnuty nepodstoupit ji. SPD a Zelení 

jednoznačně preferovali pokračování své spolupráce bez Linkspartei. Ta dávala najevo, že jen 

ona je jedinou programově odlišnou alternativou zbylým stranám, které se od sebe příliš 

neliší, a proto s nimi nemůže spolupracovat. Po volbách pro ni měl být jediným údělem pobyt 

v opozici, z které chtěla kritizovat zbylé strany bez ohledu na budoucí složení spolkové vlády. 

Pro vztah Linkspartei a SPD, které měly v době voleb 2005 již opakovanou zkušenost se 

spoluprací na zemské úrovni, byla velkou přítěží i osoba lídra Linkspartei Oskara Lafontaina 

a spolupráce Linkspartei s WASG. Vzájemná nevraživost mezi SPD a jejími bývalými členy 

byla nepřehlédnutelná. Podpořena byla i skutečností, že poprvé v historii poválečného 

Německa se v jeho západní části objevila relevantní politická síla, která byla schopna zásadně 

poškodit sociální demokracii z levicovějších pozic, než zastává ona sama. SPD se cítila 

ohrožena, což není překvapením, když si uvědomíme, že cílem Linkspartei a Oskara 

Lafontaina především bylo sociální demokracii oslabit, přivézt ji do opozičních lavic, 

v kterých se měla vrátit ke svým tradičním zásadám, od kterých se v době svého vládnutí 

vzdálila. SPD jako taktiku vůči Linkspartei zvolila snahu o její marginalizaci. Tím, že ji 

z hlediska účasti na spolkové vládě vykreslí jako stranu bez jakéhokoliv potenciálu, chtěla 

přimět voliče, aby hlasovali pro sociální demokracii. Deklarovaný nezájem o podíl na vládě 

v rámci samotné Linkspartei byl motivován programovou vzdáleností k SPD a Zeleným, které 

zástupci Linkspartei řadili k pravici a vinili je z destrukce sociálního státu. Nutno dodat, že 

programové neshody si však uvědomovali i SPD a Zelení, kteří hlasitě kritizovali 

nesplnitelnost programu Linkspartei. Dalším důvodem odmítnutí vládní účasti ze strany 

Linkspartei byl i výše zmíněný vztah WASG a Oskara Lafontaina k sociální demokracii. 
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V předvolebním boji bylo jeho usmíření s Gerhardem Schröderem nepředstavitelné. Na 

vyhraněně odmítavý postoj Linkspartei k případné účasti na vládě mohl mít vliv i vývoj 

preferencí jednotlivých stran v předvolebních průzkumech. Tato šetření totiž ukazovala, že 

strany tehdejší rudo-zelené vlády ve volbách neuspějí,
257

 a proto ani případné rudo-rudo-

zelené spojenectví nebude mít v Spolkovém sněmu většinu. V takové situaci by bylo pro 

Linkspartei z hlediska volebního zisku kontraproduktivní vzdát se potenciálu protestní strany 

tím, že by připustila spolupráci s tolik kritizovanými SPD a Zelenými. Předvolební vývoj se 

však zásadně změnil a výsledek voleb nebyl takový, jak se ještě nedlouho před volbami zdálo.  

7.2. Po volbách 

Tehdejší vládní strany SPD a Zelení dokázali na konci volební kampaně zmobilizovat 

své voličstvo a očekávané vítězství CDU/CSU a FDP nakonec na sestavení vlády nestačilo. 

Ve volbách do Spolkového sněmu dne 18. září 2005
258

 sice CDU/CSU získala nejvíce 

druhých hlasů (35,2%) i mandátů (226), avšak druhá SPD zaostala jen o jedno procento 

druhých hlasů (34,2%) a pouhé 4 mandáty (222). Třetí nejsilnější stranou byla se ziskem 9,8% 

druhých hlasů a 61 mandátů FDP, následovaná Linkspartei (8,7% druhých hlasů, 54 mandátů) 

a Zelenými (8,1% druhých hlasů, 51 mandátů).
259

 Výsledek voleb 2005 neumožňoval ani 

jedno z nejsnáze sestavitelných vládních uskupení, to jest černo-žlutou koalici CDU/CSU a 

FDP ani rudo-zelenou spolupráci SPD a Zelených. Poprvé v poválečné historii Německa 

nebyla možná vláda složená z maximálně dvou stran
260

 s výjimkou velké koalice. Variant 

minimálních vítězných koalic bylo několik, reálná však vzhledem k předvolebním slibům 

téměř žádná.
261

 

To se týkalo i případné rudo-rudo-zelené koalice SPD, Linkspartei a Zelených. Ta se 

vzhledem k odporu dotčených stran zdála neuskutečnitelnou a to i přesto, že by ve Spolkovém 

sněmu měla celkem jasnou většinu. „Taková vláda byla vyloučena nejen samotnými stranami, 

především SPD, ale byla i konstelací, kterou si voliči přáli zdaleka nejméně.“
262

 V roce 2005 

však Linkspartei získala vyděračský potenciál v Sartoriho terminologii
263

, protože oproti 

dřívějšku měla poprvé sílu zabránit určité vládní konstelaci.
264
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 Vývoj stranických preferencí před volbami do Spolkového sněmu 2005 od začátku roku 2005 viz příloha č. 

17. 
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 Grafické znázornění výsledků voleb viz přílohy č. 1 a 2. 
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61 

 

 Okamžitě po volbách si kancléřský post nárokovala nejen CDU/CSU, ale i SPD. 

Sociální demokraté poukazovali na skutečnost, že CDU a CSU jsou dvě strany,
265

 proto 

sociální demokracie získala ve volbách nejvíce hlasů a měla by mít právo na post kancléře. 

Ani po volbách však SPD nepočítala s Linkspartei. Gerhard Schröder tak bezprostředně po 

oznámení výsledků chtěl vyjednávat o své další vládě se všemi stranami s výjimkou právě 

Linkspartei.
266

 Na její účet tehdy pronesl: „S nimi nebudeme mluvit.“
267

 Stranický předseda 

Franz Müntefering již den po volbách pozval všechny strany s výjimkou Linkspartei 

k rozhovorům o nové vládě.
268

 

 Samotná Linkspartei byla s výsledkem voleb spokojená. Již před volbami její zástupci 

deklarovali, že strana míří do opozice a na tom se ani po volbách nic nezměnilo. Oskar 

Lafontaine spolupráci s SPD zavrhl i po volbách. Jako úspěch Linkspartei vnímal, že rudo-

zelená vláda nebude pokračovat a že ani spojenectví CDU/CSU a FDP nezískalo většinu,
269

 

což považoval především za zásluhu Linkspartei. „Černo-žluté uskupení nemá většinu jen 

proto, že jsme se zúčastnili (voleb) my,“
270

 prohlásil. Smířlivější tvář Linkspartei opět ukázal 

Gregor Gysi, který „řekl, kam by měla vést cesta: Tuto neděli se etablovala strana nalevo od 

SPD, po nějakém čase si SPD bude muset připustit porážku a poté, ‚za několik let‘, bude 

opravdu možné z ‚většiny nalevo od středu‘ něco udělat.“
271

 Gregor Gysi se tak opět pokusil 

pootevřít vrátka eventuelní spolupráce v budoucnosti. 

 Případná rudo-rudo-zelená vláda byla po volbách v roce 2005 vzhledem ke všemu 

výše zmíněnému natolik nemožná, že se o ní strany, kterých by se týkala, ani nepokusily. 

V Německu se ustavila velká koalice pod vedením Angely Merkelové. Skutečnost, že SPD 

                                                                                                                                                                                     
být stranou relevantní, kdykoli její existence nebo objevení se ovlivní taktiku stranické soutěže.“ Zdroj: Sartori; 

2005; str. 127-128. 
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 Egle; Zohlhöfer; 2010; str. 102. 
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dala před Linkspartei přednost svému hlavnímu oponentovi, jen dokládá, jak byla spolupráce 

s Linkspartei nepřijatelná. 

O problematičnosti Linkspartei v roce 2005 svědčí i volba předsednictva Spolkového 

sněmu. Čtyřikrát v řadě byl kandidát na místopředsedu za Linkspartei Lothar Bisky poslanci 

odmítnut.
272

 Zvolena byla až náhradní kandidátka Petra Pauová v dubnu 2006,
273

 tedy více 

než půl roku po volbách. V situaci, kdy bylo pro ostatní strany problémem byť jen zvolení 

zástupce Linkspartei do předsednictva Spolkového sněmu je nepředstavitelné, že by se tato 

strana účastnila spolkové vlády. 

 Vliv na nepřijatelnost Linkspartei pro vládní spolupráci na spolkové úrovni měla i 

nejistota ohledně budoucího vývoje strany. Nebylo samozřejmostí, že kandidáti z řad PDS a 

WASG spolu udrží jednotu i po volbách, že společná kandidatura nebyla pouze účelovou 

záležitostí. 

Linkspartei již od počátku volební kampaně jasně deklarovala, že se nechce účastnit 

vlády, a že míří do opozičních lavic. Stejný úděl chtěla dopřát i SPD, která si tak měla 

uvědomit, že opustila svůj program a zájmy levicových voličů. Plán Linkspartei se však zdařil 

jen z části. Sociální demokracie vládní křesla neopustila, přestože přišla o pozici kancléře. Pro 

další vývoj sociální demokracie však měl její podíl na vládě velké koalice neblahé následky. 
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383859.html; publikováno 8. 11. 2005; vyhledáno 26. 11. 2013. 
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 http://www.stern.de/politik/deutschland/abstimmung-petra-pau-zur-bundestagsvizepraesidentin-gewaehlt-

559069.html; publikováno 7. 4. 2006; vyhledáno 26. 11. 2013. 
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8. Okolnosti voleb do Spolkového sněmu 2009 

8.1. Před volbami 

Do volebního klání 2009 vstupovala Die Linke se stejným duem lídrů jako o čtyři roky 

dříve Linkspartei. Do voleb ji opět vedla silná řečnická dvojice Oskar Lafontaine a Gregor 

Gysi. Z pohledu Die Linke se však změnili vládní okolnosti. SPD se sice i nadále podílela na 

vládě, ale tentokrát ne se Zelenými, nýbrž s CDU/CSU. Velká koalice se zdála vhodným 

tématem pro kritiku sociální demokracie. 

 Především přítomnost Oskara Lafontaina v čele Die Linke opět nedávala případné 

spolupráci se sociální demokracií a případně i Zelenými na vládní úrovni příliš velkou 

naději.
274

 Konečný výsledek voleb nakonec všem spekulacím učinil přítrž, avšak 

nepředbíhejme toku událostí. 

8.1.1. Postoje v Die Linke 

Taktikou Die Linke pro volby 2009 primárně nemělo být získání vládní moci, ale spíše 

korekce politiky SPD. Ta se měla opět vrátit do levicových pozic, které prý opustila. Cíl, 

který definoval sám Oskar Lafontaine, nebylo vládnutí, ale opoziční činnost.
275

 Silná Die 

Linke měla z opozičních lavic tlačit na ostatní strany, aby prosazovaly levicovější politiku. 

Oskar Lafontaine tuto tezi formuloval následovně: „Čím budeme my silnější, tím sociálnější 

budou ostatní.“
276

 Vládní spolupráci s SPD na spolkové úrovni Lafontaine před volbami 

odmítl: „Rudo-rudo-zelené uskupení není na spolkové úrovni možné – i pro die Linke ne.“
277

 

Stranický lídr argumentoval především programovou rozdílností tří dotčených stran: „My 

jsme proti válce, proti Hartz IV, proti snižování důchodů.“
278

 Za tato rozhodnutí prý nesou 

právě SPD a Zelení zodpovědnost.
279

 Lafontaine se tak nevymezil jen proti tehdejší SPD, 

zavzpomínal i na časy Schröderových vlád, které mu především vadily. Die Linke před 

volbami 2009 jasně deklarovala, že o spolupráci s SPD na spolkové úrovni nemá zájem. 

 Rozdílná situace však byla krátce před volbami na zemské úrovni. Nedlouho před 

termínem voleb do Spolkového sněmu se konaly volby do zemských parlamentů v Sasku, 
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 http://www.welt.de/politik/article3590193/Die-Linke-ist-unter-Lafontaine-nicht-politikfaehig.html; 

publikováno 21. 4. 2009; vyhledáno 20. 12. 2013. 
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 http://www.welt.de/politik/article3947471/In-der-Linkspartei-tobt-der-Ost-West-Konflikt.html; publikováno 

18. 6. 2009; vyhledáno 20. 12. 2009. 
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 Tamtéž; v německém originále: „Je stärker wir werden, desto sozialer werden die anderen.“ 
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 http://www.haz.de/Nachrichten/Politik/Themen/Archiv/Bundestagswahl-2009/Lafontaine-gegen-Rot-Rot-

Gruen-im-Bund; publikováno 8. 9. 2009; vyhledáno 4. 1. 2014; v německém originále: „Rot-Rot-Grün ist keine 

Option für den Bund - auch nicht für die Linke.“ 
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 Tamtéž; v německém originále: „Wir sind gegen Krieg, gegen Hartz IV, gegen Rentenkürzungen.“ 
279

 Tamtéž. 
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Sársku a Durynsku.
280

 Die Linke před těmito volbami agitovala za spolupráci s SPD.
281

 I 

politici SPD v těchto zemích deklarovali připravenost spojit se po volbách v zájmu odvolání 

ministerského předsedy za CDU i s Die Linke.
282

 I přes velmi dobrý výsledek Die Linke 

v Sársku, kde jen těsně zaostala za SPD
283

 a ještě lepší v Durynsku, kde dokonce SPD 

porazila
284

 a po určitou dobu si nárokovala post ministerského předsedy, však námluvy mezi 

SPD a Die Linke dopadly ve všech zmíněných zemích neúspěšně. Poměrná otevřenost ke 

spolupráci na zemské úrovni, kterou před volbami do zemských sněmů v Sasku, Sársku a 

Durynsku prezentovali členové Die Linke a sociální demokracie však ostře kontrastovala 

s realitou na spolkové úrovni. 

8.1.2. Postoje v SPD 

Na spolkové úrovni spolupráci s Die Linke odmítla i SPD. Kandidát na kancléře 

Frank-Walter Steinmeier prohlásil, že on nebude zvolen kancléřem i díky hlasům Die Linke: 

„Spolkový kancléř Frank-Walter Steinmeier zvolený hlasy Die Linke nebude,“
285

 prohlásil 

rezolutně. V rozhovoru pro Die Zeit své postoje rozvedl. Uznal však, že rozdělení SPD a Die 

Linke je absurdní, protože mnozí členové Die Linke ve východní části Německa mají k SPD 

velmi blízko: „Je to v podstatě ještě absurdnější: Mnozí ze staré PDS na východě jsou ve 

svých pozicích pravděpodobně blíže SPD než fundamentalisté z Linkspartei na západě 

republiky, ti kteří se oddělili od SPD.“
286

 Důvodem nemožnosti spolupráce s Die Linke byly 

pro Steinmeiera tradičně osoby lídrů Die Linke i programová vyhraněnost strany: 

„Samozřejmě nejsou muži ve vedení, Lafontaine a Gysi, zrovna určeni k tomu, aby o tom 

(absurdním rozdělení SPD a Die Linke) přemýšleli. Myslím si však, že diskuze se o tom 

v dohledné době nepovede, protože v rámci Linkspartei nejsou rozpoznatelné žádné procesy, 

aby strana (Die Linke) podřadila vlastní činnost rozpoznatelné programové linii. Místo toho 

                                                           
280

 http://www.zeit.de/online/2009/36/koalition-spd-linkspartei; publikováno 11. 9. 2009; vyhledáno 16. 12. 

2013. 
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 http://www.welt.de/politik/article4429321/Die-Linkspartei-kann-vor-Kraft-kaum-laufen.html; publikováno 

30. 8. 2009; vyhledáno 20. 12. 2013. 
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 http://www.zeit.de/online/2009/36/koalition-spd-linkspartei; publikováno 11. 9. 2009; vyhledáno 16. 12. 

2013. 
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 http://www.statistikextern.saarland.de/wahlen/wahlen/2009/internet_saar/LT_SL_09/landesergebnisse/; 

vyhledáno 4. 1. 2014. 
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http://www.wahlen.thueringen.de/wahlseite.asp?aktiv=LW01&startbei=landtagswahlen/LW_wahlergebnisse.asp

; vyhledáno 4. 1. 2014. 
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 http://www.n24.de/n24/Nachrichten/Politik/d/771692/steinmeier--keine-rot-rote-koalition-im-bund.html; 

publikováno 4. 9. 2009; vyhledáno 5. 1. 2014; v německém originále: „Einen Bundeskanzler Frank-Walter 

Steinmeier, gewählt mit den Stimmen der Linken, wird es nicht geben.“ 
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 http://www.zeit.de/2009/39/Interview-Steinmeier/seite-2; publikováno 18. 9. 2013; vyhledáno 16. 12. 2013; 

v německém originále: „Es ist im Grunde noch absurder: Manche aus der alten PDS im Osten sind in ihren 

Positionen wahrscheinlich näher bei der SPD als die Linkspartei-Fundis im Westen der Republik, diejenigen, die 

sich von der SPD abgespalten haben.“ 



65 

 

se chová populisticky, částečně fundamentalisticky, angažuje se jen jako podněcovatel 

rozhořčení bez vlastní politické vůle. Linkspartei až do dneška neakceptovala základní 

smlouvy EU a NATO, které stojí za integrací Německa ve sjednocené Evropě a západních 

strukturách.“
287

 Zajímavá byla však Steinmeierova reakce na otázku, zda bude SPD do 

budoucna opět vylučovat spolupráci s Die Linke na spolkové úrovni. Steinmeier odpověděl, 

že záleží především na vývoji v Die Linke, čímž jasně naznačil, že nechce do budoucna dělat 

definitivní závěry: „Také to závisí méně na SPD než na vývoji v ostatních stranách.“
288

 

 Steinmeier nebyl jediným politikem SPD, který před volbami o budoucím vztahu 

s Die Linke mluvil bez jasného odmítnutí. Stranický předseda Müntefering, který taktéž 

odmítal spolupráci s Die Linke ve volebním období po volbách do Spolkového sněmu 

2009,
289

 řekl, že toto odmítnutí není „vyjádření na věčnost.“
290

 Do budoucna tak i on 

ponechal možné spolupráci otevřené dveře.  

Stranickou jednotu SPD ve vztahu k Die Linke narušovali tradičně jen členové 

mládežnické organizace Jusos. Jejich předsedkyně Franziska Drohselová otevřeně 

v rozhovoru pro Die Welt přiznala, že vyloučení spolupráce s Die Linke není pro sociální 

demokracii prospěšné. Prohlásila: Chceme levicovou většinu ve Spolkovém sněmu – a 

levicovou vládu. (…) Vylučování spolupráce s Linkspartei nic nepřináší. Je zpátečnické. (…) 

Steinmeier a Müntefering zastávají pozice, které nesdílím (…) Kategoricky vylučovat byť jen 

rozhovory je špatnou cestou.“
291

 

8.1.3. Postoje Zelených 

Zelení byli v porovnání s SPD v roce 2009 ke spolupráci s Die Linke smířlivější. Před 

volbami vylučovali především tzv. Jamajku, neboli koalici CDU/CSU, FDP a jich 
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 Tamtéž; v německém originále: „Sicherlich sind die Männer an der Spitze, Lafontaine und Gysi, nicht gerade 
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 http://www.spiegel.de/politik/deutschland/verdraengte-parteigeschichte-plaedoyer-fuer-eine-entzauberung-

der-linkspartei-a-650626.html; publikováno 25. 9. 2009; vyhledáno 16. 12. 2013. 
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publikováno 11. 5. 2009; vyhledáno 20. 12. 2013; v německém originále: „Wir wollen eine linke Mehrheit im 
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gar Gespräche auszuschließen ist ein falscher Weg.“ 
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samotných.
292

 Volební lídři Zelených Jürgen Trittin a Renate Künast však odmítli i rudo-rudo-

zelenou koalici.
293

 Hlavně některá populistická a silná vyjádření především Oskara Lafontaina 

se se souhlasem Zelených nesetkala.
294

 Toto téma však před volbami do Spolkového sněmu 

2009 mezi Zelenými příliš nerezonovalo. 

8.2. Po volbách 

  Z hlediska vyhlídek případné rudo-rudo-zelené vlády dopadly volby do Spolkového 

sněmu konané dne 27. září 2009 naprosto jednoznačně. SPD spolu se Zelenými a Die Linke 

nezískala většinu mandátů, které naopak držela koalice CDU/CSU a FDP. Ihned po sečtení 

hlasů bylo téměř jisté, že tyto strany spojí síly a utvoří vládu. 
295

 

 Samotná Die Linke vyšla z voleb s historickým úspěchem. Zisk 11,9 % druhých 

hlasů
296

 a 76 mandátů
297

 z ní učinil třetí nejsilnější frakci ve Spolkovém sněmu. Dobrý 

výsledek dodal stranickým představitelům sebevědomí a ti po volbách nijak nešetřili radami 

na účet sociální demokracie, jejich hlavního rivala, která naopak dosáhla nevídaného debaklu. 

Na četnosti opět získaly výzvy z řad Die Linke směrem k SDP, které sociální demokracii 

nabádaly k návratu k sociálnědemokratické politice.
298

 Jako příklad může posloužit výrok 

místopředsedy stranické frakce ve Spolkovém sněmu Boda Ramelowa: „SPD se musí sama 

rozhodnout, čím chce být, druhou konzervativní stranu nikdo nepotřebuje.“
299

 

V rámci sociální demokracie se po volbách o vztahu k Die Linke debatovalo. Otázkou 

bylo především, zda má sociální demokracie i v budoucnu vyloučit již před volbami 

spolupráci s Die Linke. Někteří členové tento přístup kritizovali, byli však v menšině. Do této 

skupiny patřil například bývalý ministr Erhard Eppler, předsedkyně Jusos Franziska 

Drohselová
300

 či berlínský starosta Klaus Wowereit, který měl se spoluprácí s Die Linke 
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296
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 http://www.welt.de/politik/bundestagswahl/article4720663/Linkspartei-zu-Wende-in-Afghanistan-Politik-
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ab.html; publikováno 1. 10. 2009; vyhledáno 20. 12. 2013. 
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potažmo PDS zkušenost ze svého domovského města. Wowereit prohlásil: „Je správné, pokud 

se SPD (…) oddělí od tabu, že koalice s Linkspartei na spolkové úrovni jsou pro nás 

principielně nemyslitelné. Toto tabu musí zmizet. SPD značně škodí.“
301

 Pro většinu strany 

však tato otázka nebyla aktuálním tématem, mnohem spíše je zaměstnávalo hledání příčiny 

historického neúspěchu. 

Před volbami do Spolkového sněmu 2009 se z podstatné části opakovala situace z 

roku 2005. Lídrem Die Linke byl opět bývalý sociální demokrat Oskar Lafontaine, tedy muž, 

který se zdál být zárukou, že žádná spolupráce SPD a Die Linke nebude možná. Obdobně 

jako v roce 2005 byl terčem kritiky i program Die Linke, který byl taktéž překážkou případné 

vládní spolupráce levicových stran v Německu. Zásadním rozdílem oproti roku 2005 však byl 

vývoj po volbách. Důvod byl naprosto jednoduchý. V roce 2009 nezískala levice většinu, 

otázka případné rudo-rudo-zelené koalice tak po volbách byla tématem jen do budoucna, 

nikoliv však aktuálním. Die Linke i po volbách 2009 pokračovala ve své tradiční rétorické 

palbě na sociální demokracii, kterou obviňovala ze zrady ideálů. Naopak v rámci sociální 

demokracie se ozvaly hlasy, které nabádaly, aby v budoucnu již sociální demokracie dopředu 

nezavrhovala případnou vládní spolupráci s Die Linke. Volby 2009 totiž byly již druhými v 

řadě, v kterých SPD nedokázala spolu se Zelenými získat dostatek mandátů pro vznik vlády 

pouze za účasti těchto dvou stran. Sen o rudo-zelených vládách se po roce 2009 začal hroutit. 

Ač na základě povolebního vývoje není vzhledem k výsledku voleb možné jasně říci, zda v 

roce 2009 bylo případné vládní angažmá Die Linke možné, s velkou pravděpodobností lze 

konstatovat, že Die Linke i v roce 2009 zůstala pro vládní účast nepřijatelná a i pokud by 

levicové strany získaly většinu mandátů, výsledkem voleb by byla vládní koalice bez Die 

Linke.   
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weg. Es schadet der SPD erheblich.“ 



68 

 

9. Okolnosti voleb do Spolkového sněmu 2013 

9.1. Před volbami 

 Do volební kampaně v Německu před volbami do Spolkového sněmu v roce 2013 

vstoupily hlavní politické strany uskupené do dvou neoficiálních, ale veřejně poměrně jasně 

deklarovaných táborů. I veřejnost vnímala, že na jedné straně stojí dosavadní vládní koalice 

tvořená CDU/CSU a FDP, z opozičních lavic vůči ní vystupovali SPD a Zelení, kteří se nijak 

netajili tím, že jejich cílem je povolební spolupráce a nahrazení Angely Merkelové 

sociálnědemokratickým kancléřem. Především SPD po celou dobu kampaně jasně deklarovala 

své přání utvořit po volbách vládu se Zelenými. Průzkumy veřejného mínění
302

 však 

dlouhodobě ukazovaly, že případná rudo-zelená koalice jen těžko získá většinu poslaneckých 

mandátů, jako tomu bylo v letech 1998-2005, kdy byl kancléřem Gerhard Schröder. Ke konci 

volebního období a s blížícími se volbami navíc SPD a Zeleným přisuzovaly průzkumy 

dokoce méně hlasů než CDU/CSU samotné. Potenciální koalicí, která si však téměř po celou 

dobu držela v průzkumech nad černo-žlutou vládou náskok, občas pak pouze mírnou ztrátu, 

byla SPD společně se Zelenými a s pátou stranou zastoupenou ve Spolkovém sněmu ve 

volebním období 2009-2013 Die Linke, tj. rudo-rudo-zelené uskupení. Není proto s podivem, 

že debata o této možné spolupráci v Němeku opět čile probíhala. 

Intenzitu této debaty navíc podpořili nepříliš světlé vyhlídky vládní FDP, které reálně 

hrozilo, že nepřekročí uzavírací klauzuli ve výši 5% nutnou ke vstupu do Spolkového sněmu a 

druhá vládní strana CDU/CSU i přes předpokládaný zisk nejvyššího počtu hlasů nebude mít k 

dispozici programově blízkého koaličního partnera pro sestavení vlády. Případných možností 

vládní spolupráce tak nebylo mnoho. Často proto bylo zmiňováno, že by mohla opět po 4 

letech vzniknout velká koalice. Té se však SPD nezdála být nakloněna. Např. Peer Steinbrück 

již bezprostředně po svém zvolení kandidátem SPD na kancléře v prosinci 2012 řekl jasně: 

„Velké koalici nejsem k dispozici.“
303

 

 Situace se však zdála být jednoznačná i v případě rudo-rudo-zelené spolupráce. Čelní 

představitelé SPD před volbami případnou vládní spolupráci či pouze tolereanci ze strany Die 

Linke jasně odmítli. Obdobě i Zelení se k této konstelaci nehlásili. Die Linke tak stála mimo 

výše zmíněné tábory, a proto i s nejistou šancí na budoucí vládní angažmá. Početná část 

strany však tento fakt nesla velmi nelibě a otevřeně usilovala o změnu. 
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 Viz Příloha č. 18. 
303

 http://www.spiegel.de/politik/deutschland/spd-sonderparteitag-steinbrueck-als-kanzlerkandidat-gewaehlt-a-

871831.html; publikováno 9. 12. 2012; vyhledáno 12. 10. 2013; v německém originále: „Ich stehe für eine 

Große Koalition nicht zur Verfügung.“ 
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9.1.1. Postoje v Die Linke 

Nejhlasitějším zastáncem vládní spolupráce s SPD a Zelenými v rámci Die Linke byl 

předseda její frakce ve Spolkovém sněmu a její lídr
304

 v blížících se volbách Gregor Gysi. 

Například v letním rozhovoru pro ZDF naprosto jasně prezentoval svoji ochotu vstoupit po 

volbách s SPD do vyjednávání o rudo-rudo-zelené vládě: „Pochopitelně jsme k těmto 

rozhovorům připraveni, ale musím vždy říkat, že se musí držet určité hranice.“,
 305

 prohlásil 

tehdy Gysi, zároveň však neopomněl upozornit SPD, že by si Die Linke případně kladla i 

programové požadavky. Vzhledem k předvolebním průzkumům, které SPD spolu se 

Zelenými nedávaly šanci na společnou vládu, si byl Gregor Gysi vědom významu Die Linke, 

což neopomněl zdůraznit: „SPD pomalu chápe, že bez nás nepostaví žádného kancléře.“
306

  

Na otázku, zda by byla Die Linke připravena tolerovat vládu Sigmara Gabriela, odpověděl 

Gysi: Tolerování je nudné. „Buď je strana ve vládě, nebo v opozici. Chci to pořádně.“
307

  

Sigmar Gabriel, tehdejší předseda sociální demokracie, nebyl místo oficiálního kandidáta 

strany na kancléře Steinbrücka, zmíněn náhodou. Právě Gabriel byl často jmenován jako 

politik SPD, který prolomí dosavadní zábrany SPD spolupracovat s Die Linke na spolkové 

úrovni. Pouhá tolerance vlády SPD a Zelených se v rámci Die Linke netěšila podpoře ani 

mezi jinými vrcholnými představiteli.  Odmítli ji i předsedové strany Bernd Riexinger a Katja 

Kippingová.
308

 Idea menšinové vlády nebyla úspěšná ani mezi členy SPD. Sám Sigmar 

Gabriel ji také zavrhl. „‚Není možné vést Německo s menšinovým kabinetem‘, zdůraznil ... 

předseda SPD.“
309

 

Gregor Gysi byl během volební kampaně zřejmě nejhlasitějším zastáncem případné 

rudo-rudo-zelené koalice na celé německé politické scéně. Opakovaně poukazoval především 

na skutečnost, že bez Die Linke SPD v budoucnu nemá šanci vést vládu.
310

 Zlí jazykové 

tvrdili, že Gysiho zápal pro vládní angažmá pramenil i z jeho věku (v době kampaně mu bylo 

65 let, nastávající volební období tak mohlo být jeho posledním ve vrcholné politice) a touhy 
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 V němčině se pro volebního lídra používá termín Spitzenkandidat, případně Kanzlerkandidat pokud strana 

usiluje o kancléřský post. 
305

 http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1951380/#/beitrag/video/1951380/Gysi-Tolerieren-ist-

langweilig; publikováno 28. 7. 2013; vyhledáno 12. 10. 2013; v německém originále: „Natürlich sind wir zu 

solchen Gesprächen bereit, aber ich muss auch immer sagen, man muss ein paar Grenzen wehren.“ 
306

 Tamtéž; v německém orginále: „Die SPD langsam begreift, ohne uns wird sie keinen Kanzler stellen“ 
307

 Tamtéž; v německém originále: „Tolerieren ist langweilig. Entweder ist man in der Regierung oder in der 

Opposition. Ich will es richtig.“ 
308

 http://www.zeit.de/2013/26/spd/komplettansicht; publikováno 21. 6. 2013; vyhledáno 27. 6. 2013. 
309

 Tamtéž; v německém originále: „‚Man kann Deutschland nicht mit einem Minderheitenkabinett führen‘, hatte 

der SPD-Vorsitzende ... betont.“ 
310

 http://www.spiegel.de/politik/deutschland/gregor-gysi-linke-und-spd-werden-seiner-ansicht-nach-regieren-a-

914718.html; publikováno 4. 8. 2013, vyhledáno 4. 8. 2013. 



70 

 

stát se ministrem zahraničí.
311

 Tento post totiž v Německu tradičně zastává zástupce menšího 

koaličního partnera. 

Gysiho vstřícný přístup k SPD a Zeleným odpovídá strategii strany, kterou se vydalo 

nové vedení zvolené v roce 2012 Katja Kippingová a Bernd Riexinger. Oba dva se opakovaně 

vyslovili za lepší vztah s SPD. To byla zásadní změna oproti předešlému vedení v čele 

s Oskarem Lafontainem, který spolupráci odmítal, dokud se ona nevrátí 

k sociálnědemokratické politice.
312

 Oskar Lafontaine sice vysokou politiku opustil a ve 

volebním boji za Die Linke naagitoval, jeho názory však v rámci Die Linke přetrvaly. A to i 

mezi nejvlivnějšími straníky. Rozdělení Die Linke na realistické a fundamentalistické křídlo 

bylo i před volbami do spolkového sněmu 2013 zřetelné. Vládní spolupráce se těšila podpoře 

spíše ve východoněmecké části strany, naopak odmítání spolupráce s SPD a Zelenými bylo 

v době kampaně před volbami 2013 v rámci Die Linke spíše západoněmeckou záležitostí. 

Nejvýraznější ze skeptiků byla tehdejší místopředsedkyně Die Linke i její poslanecké 

frakce ve Spolkovém sněmu Sahra Wagenknechtová, která je tradičně řazena mezi 

radikálnější členy strany. V rozhovoru pro Handelsblatt se držela dřívějších postojů Oskara 

Lafontaina: „Čím lepší bude náš výsledek, tím větší je šance, že SPD přijde k rozumu a 

vzpomene si na to, co udělala sociálnědomokratická politika od Bebela po Brandta. Doufám, 

že se v SPD někdy prosadí ti, kteří chtějí tuto zemi utvářet bez asociální Agenda-politiky, a 

kteří mají dost toho sloužit jako doplněk pro většinu velké koalici pod vedení kancléřky za 

CDU.“
313

 Wagenknechtová sice spolupráci s SPD úplně neodmítla, jasně se však distancovala 

od jejího tehdejšího vedení. 

Proti spolupráci s SPD se vyslovila i spolková poslankyně za Die Linke Ulla 

Jelpkeová, která se také držela Lafontainovy myšlenky, že politika SPD není 

sociálnědemokratická. Pro Spiegel Online řekla: „SPD se vydává před volbami za sociální, 

ale po volbách tomu tak již není. (...) Přiměřeně tomu není žádný důvod pro politiku 

vnucování se.“
314
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 http://www.spiegel.de/politik/deutschland/gregor-gysi-macht-sich-fuer-rot-rot-gruen-stark-a-914744.html; 

publikováno 4. 8. 2013; vyhledáno 4. 8. 2013. 
312

 Tamtéž. 
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 http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/bundestagswahl-2013/interview-mit-sahra-wagenknecht-

sonst-ist-deutschland-auch-bankrott/8819060.html; publikováno 12.10.2013; vyhledáno 20.9.2013; v německém 

originále:Je besser unser Ergebnis, desto größer ist die Chance, dass die SPD zur Besinnung kommt und sich 

daran erinnert, was sozialdemokratische Politik von Bebel bis Brandt einmal ausgemacht hat. Ich hoffe, dass sich 

in der SPD irgendwann die durchsetzen, die dieses Land ohne unsoziale Agenda-Politik gestalten wollen und es 

satt haben, als Mehrheitsbeschaffer einer Großen Koalition unter einer CDU-Kanzlerin zu dienen. 
314

 http://www.spiegel.de/politik/deutschland/gregor-gysi-macht-sich-fuer-rot-rot-gruen-stark-a-914744.html; 

publikováno 4. 8. 2013; vyhledáno 4. 8. 2013; v německém originále: "Die SPD gibt sich vor der Wahl sozial, 
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Postoje k vládnímu angažmá před volbami do Spolkového sněmu v roce 2013 v rámci 

samotné Die Linke lze rozdělit do dvou skupin. Realistické křídlo okolo Gregora Gysiho a 

stranického předsednictva se za případnou vládní účast přimlouvalo a bylo ve většině, 

radikálnější křídlo, někdy německými médii nazývané také jako fundamentalisté, bylo proti. 

9.1.2. Postoje v SPD  

Jak už jsme zmínili výše, čelní představitelé SPD povolební spolupráci s Die Linke 

jasně odmítli. Především kandidát na kancléře za SPD Peer Steinbrück se často a jasně 

vyjadřoval proti případné rudo-rudo-zelené koalici. Chtěl se stát nejlépe kancléřem vlády 

pouze SPD a Zelených. Například v rozhovoru pro Welt am Sonntag na přímou otázku, zda 

může strana jako Die Linke vládnout Německu, odvětil jasně: „Ne. Die Linke je 

zahraničněpoliticky, evropopoliticky a vnitropoliticky nespolehlivá.“
315

 Stejný postoj 

zopakoval i v rozhovoru pro Focus: „SPD má jasno: Nebude žádná tolerance či dokonce 

koalice s Linkspartei.“
316

 Debaty ohledně možné rudo-rudo-zelené koalice označil za dílo 

Gregora Gysiho, který chce Die Linke udělat zajímavou, a Hermanna Gröheho, generálního 

sekretáře CDU, který chce voliče strašit socialismem.
317

 V Steinbrückově argumentaci se však 

objevily dva zajímavé prvky. Na otázku: „Můžete slíbit, že Die Linke bude na věky vyloučena 

jako partner na spolkové úrovni?“
318

, odpověděl: „To záleží na tom, jak se Die Linke vyvine 

v následujících deseti letech. V nových (spolkových) zemích a na komunální úrovni jsou 

politici Die Linke mezitím připravení převzít zodpovědnost a podílet se na nepopulárních 

rozhodnutích. (...) Pro tyto volby ale vedení SPD již stokrát vyloučilo každou formu této 

spolupráce (s Die Linke).“ 
319

První prvkem, který v SPD začal rezonovat, je poukaz na 

budoucí vývoj Die Linke. Druhým je zmínka o přijatelnosti politiků Die Linke na komunální 

úrovni a v nových spolkových zemích. Tento argument totiž před volbami používal i Sigmar 

Gabriel, který tak poukazoval na velké vnitřní rozdíly v Die Linke. S blížícím se dnem voleb 

právě vnitřní rozpory výrazněji zmiňoval i Peer Steinbrück, který ve volebním vysílání Das 

Erste na začátku září 2013 označil za problém roztříštěnost Die Linke do tří táborů: 

                                                                                                                                                                                     
wird es nach der Wahl aber nicht mehr sein. (...) Entsprechend gibt es für eine solche Anbiederungspolitik an die 

SPD keinen Grund". 
315

 http://www.welt.de/politik/deutschland/article118445940/Merkel-will-lieber-mit-SPD-als-FDP-regieren.html; 

publikováno 28. 7. 2013; vyhledáno 12. 10. 2013; v německém originále: „Nein. Die Linke ist außen-, europa- 

und bündnispolitisch nicht verlässlich.“  
316

 http://www.focus.de/politik/deutschland/bundestagswahl-2013/tid-32904/wahl-2013-ich-will-bis-74-arbeiten-

als-kanzle-ich-will-bis-74-arbeiten-als-kanzler-seite-2_aid_1070430.html; publikováno 12. 8. 2013; vyhledáno 

12.10.2013; v německém originále: „Für die SPD ist klar: Es wird keine Tolerierung und schon gar keine 

Koalition mit der Linkspartei geben.“ 
317

 Tamtéž. 
318

 Tamtéž. 
319

 Tamtéž. 
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východního, který je již připraven převzít zodpovědnost, tábora komunistické platformy a 

tábora západoněmeckých sektářů. Jako kancléř by prý nechtěl každý týden spoléhat na to, zda 

mu Die Linke bude schopna „obstarat nutné většiny.“
320

 

I další čelní představitelé sociální demokracie odmítali povolební spolupráci s Die 

Linke. Stranický předseda Sigmar Gabrielem poukazoval především na radikální křídlo 

v rámci strany, naopak východoněmeckou část Die Linke označoval za přijatelnou. Možná 

právě tato vyjádření byla důvodem, proč právě Gabriel byl v očích mnohých tím, kdo přivede 

Die Linke do spolkové vlády. Před volbami to ale Gabriel jasně odmítal, případnou rudo-

rudo-zelenou většinu označil pouze za matematickou, nikoliv politickou. Např. v rozhovoru 

pro Tagesspiegel popsal své postoje jednoznačně: „Die Linke není jednou stranou, ale dvěma, 

skládající se z pragmatických levičáků na východě a veškerých sektářů a nevraživců vůči SPD 

na západě. Rudo-rudo-zelený blok je jen matematická, nikoliv politická většina.“
321

 I Frank-

Walter Steinmeier, předseda frakce SPD v Spolkovém sněmu a kandidát na kancléře v roce 

2009, stejně jako o čtyři roky dříve odmítl povolební spolupráci s Die Linke. „Můj pevný 

dojem je, že Linkspartei v posledních čtyřech letech neprošla žádným vývojem, který by ji 

učinil přijatelnou pro vládní účast,“
322

 prohlásil. 

Jedinou političkou, která narušovala stranický koncenzus, byla poslankyně a 

předsedkyně Fóra demokratického levice
323

 Hilde Mattheisová, která bývá kvůli své pozici a 

názorům médii označována za mluvčí levicového křídla v rámci SPD. Před volbami se 

zasazovala, aby SPD neodmítala případnou rudo-rudo-zelenou koalici. Například v rozhovoru 

pro Tageszeitung z července 2013 použila slovní obrat značící její podporu pro spolupráci 

s Die Linke. Na otázku jak se staví k rudo-rudo-zelené spolupráci, odpověděla: „Věřím, že by 

nám upřímnost prospěla.“
324

 

Mezi politiky SPD před volbami do Spolkového sněmu 2013 naprosto drtivě 

převažovalo odmítnutí povolební spolupráce s Die Linke. Sociální demokraté se obávali 
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 http://www.presseportal.de/mobil/story.htx?mobil&nr=2554462&firmaid=6694; publikováno 11. 9. 2013; 

vyhledáno 22. 9. 2013; v německém originále:  „die nötigen Mehrheiten besorgen." 
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 http://www.tagesspiegel.de/politik/spd-chef-sigmar-gabriel-im-interview-datensicherheit-als-exportschlager-

und-die-rechnerische-mehrheit-von-rot-rot-gruen/8557322-3.html; publikováno 28.7.2013; vyhledáno 

12.10.2013; „Die Linke ist nicht eine Partei, sondern zwei, bestehend aus pragmatischen Linken im Osten und 

sämtlichen Sektierern und SPD-Hassern im Westen. Rot-Rot-Grün ist nur eine rechnerische und keine politische 

Mehrheit.“ 
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 http://www.nordbayern.de/schwarz-gelb-und-linke-schuren-debatte-uber-rot-rot-grun-1.3073519; 

publikováno: 4. 8. 2013; vyhledáno: 4.8.2013. V německém originále: „Mein fester Eindruck ist, dass die 

Linkspartei in den letzten vier Jahren keine Entwicklung genommen hat, die sie regierungsfähiger macht.“ 
323

 Fórum se označuje za „Levici v SPD“ (v německém originále: „Die Linke in der SPD“); http://www.forum-

dl21.de/, vyhledáno 21. 10. 2013. 
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 http://www.taz.de/!120177/; publikováno 18. 07. 2013; vyhledáno: 23.9.2013; v německém originále: „Ich 

glaube, dass uns da eine Offenheit guttäte.“ 
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nejednotnosti Die Linke, především pak jejího fundamentalistického křídla. Zároveň některé 

programové priority Die Linke byly pro SPD nepřijatelné. Vliv na vnímání spolupráce s Die 

Linke si však stále, i když již v menší míře, uchovávaly i negativní vzpomínky na některé 

sociální demokraty, kteří v minulosti k Die Linke přešli. 

9.1.3. Postoje Zelených 

Debata ohledně případné rudo-rudo-zelené koalice se před volbami vedly především 

v souvislosti s Die Linke a SPD. Zelení, jako třetí z případných stavebních kamenů této 

koalice, stáli poněkud stranou. Přesto se i jejich čelní představitelé k této otázce vyjádřili a 

rudo-rudo-zelenou koalici odmítali. I oni věřili ve spolupráci s SPD. Odmítnutí ze strany 

Zelených však bylo téměř výlučně vedeno programovými důvody. Některé z ideí, za které se 

Die Linke stavěla, byly pro Zelené nepřijatelné. Pro volebního lídra Zelených Jürgena Trittina 

se jednalo o vztah Die Linke k Řecku či postoj k zahraničním misím německé armády. 

V rozhovoru pro Tagesspiegel řekl: „Existuje ... Linkspartei, která se takticky hlučně 

prohlašuje za připravenou k vládnutí, to však poté váže na podmínky, které ukazují jediné: že 

ona ve skutečnosti vůbec vládnout nechce. Kdo raději posílá Řecko k bankrotu, než aby se 

podřídilo tvrdým výzvám nařízené insolvenci, ten nechce v Německu vládnout. To platí také 

pro někoho, kdo odmítá nasazení i dokonce modrých helem OSN kvůli dohledu nad mírovými 

dohodami jako militarizaci zahraniční politiky.“
325

 I předseda Zelených Cem Özdemir odmítl 

spolupráci s Die Linke kvůli stejným částem jejího programu. Pro Südwest Presse 

k spolupráci s Die Linke doslova prohlásil: „Moje fantazie k tomu nedostačuje.“
326

 

9.1.4. Postoje pravicových stran 

V rámci předvolebního boje využily případné spojení SPD, Zelených a Die Linke i 

zástupci vládních stran. Kancléřka Angela Merkelová tak například varovala před „zlým 

procitnutím“
327

 po volbách. „Neboť se může stát, že se vzbudíme s rudo-rudo-zelenou 

většinou.“
328

 Její vyjádření však nebylo primárně varováním před Die Linke, jako spíše 

využitím své popularity a připomenutím voličům, že její pokračování na postu kancléřky není 
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 http://www.tagesspiegel.de/politik/juergen-trittin-im-interview-lesen-sie-auf-der-zweiten-seite-wie-juergen-

trittin-zu-betreuungsgeld-und-asylrecht-steht-/8688112-2.html; publikováno 24. 8. 2013; vyhledáno 21. 10. 
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publikováno 7. 8. 2013; vyhledáno 21. 10. 2013; v německém originále: „Meine Phantasie reicht dafür nicht 

aus.“ 
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 http://www.merkur-online.de/aktuelles/politik/bundestagswahl-2013/angela-merkel-warnt-rot-rot-gruen-zr-

3099428.html; publikováno 8.9.2013; vyhledáno 12.10.2013; v německém originále: „böses Erwachen“ 
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 Tamtéž; v německém originále: „Denn es kann sein, dass man dann mit Rot-Rot-Grün aufwacht.“ 
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jistotou, zvlášť při vědomí špatných vyhlídek FDP. Nejen varování před tím, že by Angela 

Merkelová již nemusela být kancléřkou, ale i časté připomínání zkušenosti z vývoje 

v nejlidnatějším německém spolkovém státě Severním Porýní-Vestfálsku v roce 2010 sloužilo 

politikům CDU. Ministr financí Wolfgan Schäuble tak v rozhovoru pro nedělní vydání deníku 

Bild prohlásil: „Volby dávno nejsou rozhodnuty. Pokud by Unie a FDP opět nezískaly většinu, 

bude podle mého pevného přesvědčení existovat vláda vedená SPD za účasti Linkspartei. (...) 

Peer Steinbrück se musí sám rozhodnout, jestli se bude na této koalici podílet. Hannelore 

Kraftová ale (...) svého času v Severním Porýní-Vestfálsku řekla to samé (vyloučila vládu 

opřenou o Die Linke) ... a poté utvořila vládu zvolenou díky Linskpartei. A to by udělala SPD 

i v Berlíně.“
329

 Předseda sesterské CSU Horst Seehofer také odkazoval na Hannelore 

Kraftovou a navíc zpochybnil důvěryhodnost slov Sigmara Gabriela. Pro Focus prohlásil: 

„Pokud by to šlo podle Sigmara Gabriela a Hannelore Kraftové – a to budou v SPD síly 

udávající tón – poté udělají rudo-rudo-zelenou koalici.“
330

 I FDP zpochybňovala 

důvěryhodnost slibu představitelů sociální demokracie, že spolupráce s Die Linke nepřichází 

v úvahu. Její volební lídr Rainer Brüderle tak tvrdil, že se SPD v tichosti na rudo-rudo-zelené 

spojenectví připravuje.
331

 Zástupci pravicových stran na možnou koalici SPD, Zelených a Die 

Linke upozorňovali. Primárně však neargumentovali komunistickou minulostí či 

nedemokratičností Die Linke. Připomínali především, že by Angela Merkelová již nemusela 

být kancléřkou a zemi by mohla vládnout levicová vláda. 

9.2. Po volbách 

 Volby do Spolkového sněmu proběhly v neděli 22. září 2013.
332

 Nejvíce druhých 

hlasů i mandátů získala CDU/CSU (41,5% druhých hlasů
333

, 311 mandátů
334

), následovala ji 
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 http://www.cdu.de/artikel/schaeuble-mein-beruf-erfuellt-mich-ich-bin-ein-gluecklicher-mensch; publikováno 

29. 7. 2013; vyhledáno 12.10.2013; v německém originále: „Die Wahl ist längst nicht entschieden. Sollten 

Union und FDP nicht wieder eine Mehrheit bekommen, wird es nach meiner festen Überzeugung eine SPD-

geführte Regierung unter Beteiligung der Linkspartei geben. (...) Ob Peer Steinbrück sich an einer solchen 

Koalition beteiligt, muss er dann entscheiden. Aber Hannelore Kraft (...) hat seinerzeit in Nordrhein-Westfalen 

genau dasselbe gesagt ... und dann eine von der Linkspartei gewählte Regierung gebildet. Und das würde die 

SPD auch in Berlin tun.“ 
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 http://www.focus.de/politik/deutschland/keine-klaren-mehrheiten-im-sonntagstrend-die-spd-braucht-die-

linkspartei-will-sie-aber-nicht_aid_1062550.html; publikováno 4. 8. 2013, vyhledáno 21. 10. 2013; v německém 

originále: „Wenn es nach Sigmar Gabriel und Hannelore Kraft geht – und das werden die tonangebenden Kräfte 

in der SPD sein – dann machen sie auch Rot-Rot-Grün“ 
331

 http://www.tagesspiegel.de/politik/steinbrueck-und-die-linken-irritationen-ueber-moegliche-

koalitionen/8821996.html; publikováno 20.9.2013; vyhledáno 22.9.2013. 
332

 Grafické znázornění výsledků voleb viz graf č. 5 a 6. 
333

 http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_13/ergebnisse/bundesergebnisse/; 

vyhledáno 23. 10. 2013. 
334

 

http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_13/ergebnisse/bundesergebnisse/grafik_sit

ze_99.html; vyhledáno 23. 10. 2013. 
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SPD (25,7% druhých hlasů
335

, 193 mandátů
336

), třetí nejúspěšnější stranou byla Die Linke 

(8,6% druhých hlasů
337

, 64 mandátů
338

), pětiprocentní uzavírací klauzuli nutnou pro vstup do 

Spolkového sněmu překročili i Zelení (8,4% druhých hlasů
339

, 63 mandátů
340

). Žádný další 

kandidující subjekt pětiprocentní hranici nepřekročil
341

 a mandát nezískal
342

. Výsledky voleb 

umožňovaly 4 podoby minimálních vítězných koalic. Nejvíce diskutovanými a zároveň 

nejpravděpodobnějšími možnostmi se zdála dohoda CDU/CSU s SPD či Zelenými. Třetí 

možností byla koalice SPD, Die Linke a Zelených. Poslední, avšak nanejvýš 

nepravděpodobnou, proto i z jakýchokoliv debat vynechávanou možností byla případná 

koalice CDU/CSU a Die Linke. Z hlediska této práce je relavantní pouze třetí z výše 

zmíněných možností. 

Ve volbách se naplnila očekávání, že pokud FDP nepřekročí pětiprocentní uzavírací 

klauzuli, většinu ve Spolkovém sněmu získá levice.
343

 Ačkoliv tato většina byla velmi těsnou 

(o pouhých 5 mandátů), před SPD, Die Linke a Zelenými vyvstalo dilema. Pokud by udrželi 

jednotu, mohli utvořit společnou vládu a CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové poslat do 

opozičních lavic. Tato varianta povolebního vývoje se však jevila vzhledem k jasným 

předvolebním slovům klíčových představitelů především SPD a nevoli části Die Linke 

spolupracovat s SPD jako nepravděpodobná. Šance na její vznik navíc ještě snižovala 

nepopiratelná legitimita Angely Merkelové pokračovat ve funkci kancléřky. Ta vycházela 

z mimořádného zisku CDU/CSU, na kterém měla Merkelová klíčovou zásluhu.  

Povolební vývoj sice pomalu směřoval k vzniku tzv. velké koalice CDU/CSU a SPD, 

přesto byla probírána i možnost rudo-rudo-zelené koalice. Dá se říci, že postoje v rámci 
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 http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_13/ergebnisse/bundesergebnisse/; 

vyhledáno 23. 10. 2013. 
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jednotlivých stran zůstávaly obdobné. K zajímavému posunu došlo jen u Zelených. Začal se 

však měnit pohled na možnou budoucí spolupráci. 

9.2.1. Postoje v Die Linke 

Realistické křídlo Die Linke i nadále vábilo SPD a Zelené ke spolupráci. Jeho úsilí 

ještě posilovala skutečnost, že tyto tři strany držely většinu mandátů. Již tři dny po volbách 

přišla stranická předsedkyně Katja Kippingová s taktikou, jak zblížit SPD, Die Linke a 

Zelené. Navhla tzv. iniciativu za minimální mzdu. Jejím cílem bylo využít poslanecké většiny 

a odhlasovat ještě před ustavením nové vlády zavedení minimální mzdy,
344

 na které se 

všechny tři strany programově shodovaly, a jež byla jedním z hlavních předvolebních témat. 

Z její strany se sice nejednalo o přímou výzvu k ustavení vlády, ale snaha o prolomení 

dosavadního status quo byla zřejmá. V rozhovoru pro Tageszeitung své postoje upřesnila. Die 

Linke prý chce levicovou vládu, ale SPD a Zelení nikoliv: „SPD a Zelení neustále hledají 

nové výmluvy, aby s námi nemuseli spolupracovat. My chceme změnu politiky a levicovou 

vládu.“
345

 Zároveň však Kippingová zopakovala okřídlenou Lafontainovu tezi: „SPD se musí 

opět stát sociálnědemokratickou, aby byla rudo-rudo-zelená spolupráce možná.“
346

 Její 

vyjádření však působilo spíše dojmem, jako by chtěla dokázat, že Die Linke je také stranou, 

která si může klást podmínky. SPD však tuto iniciativu ústy místopředsedy poslanecké frakce 

Hubertuse Heila odmítla. Minimální mzda je dle něj natolik důležitým tématem, že nesmí 

sloužit parlamentním hrátkám.
347

 I druhý ze stranických předsedů Bernd Riexinger se vyslovil 

pro rudo-rudo-zelenou spolupráci. Deklaroval připravenost Die Linke vyjednávat o vládě. Již 

den po volbách oznámil: „Die Linke je připravena k rozhovorům.“
348

 Později pro 

Handelsblatt doplnil: „SPD by měla překročit svůj stín a měla by pozvat Linke a Zelené k 

průzkumným rozhovorům.“
 349
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 http://www.mz-web.de/politik/initiative-kipping-fordert-spd-und-gruene-zum-kampf-um-mindestlohn-

auf,20642162,24432248.html; publikováno 25. 9. 2013; vyhledáno 17. 10. 2013.  
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 http://www.taz.de/!124493/; publikováno 26. 9. 2013; vyhledáno 12. 10. 2013; v německém originále: „SPD 
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 Tamtéž; v německém originále: „Die SPD muss wieder sozialdemokratisch werden, damit Rot-Rot-Grün 

möglich wird.“ 
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 http://www.welt.de/politik/wahl/bundestagswahl/article120555257/Linke-versucht-Rot-Rot-Gruen-durch-die-

Hintertuer.html; publikováno 1. 10. 2013; vyhledáno 5. 10. 2013.  
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publikováno 23. 9. 2013; vyhledáno 23. 9. 2013; v německém originále: „Die Linke ist zu Gesprächen bereit.“ 
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 http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/bundestagswahl-2013/linksparteichef-riexinger-linke-

mehrheit-muss-merkels-albtraum-werden/8883370.html; publikováno 4. 10. 2013; vyhledáno 10. 10. 2013; 

v německém originále: „Die SPD sollte über ihren Schatten springen und Linke und Grüne zu einem 

Sondierungsgespräch einladen“ 
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Nejhlasitější předvolební obhájce vládního angažmá Die Linke Gregor Gysi nadále 

pokračoval ve své snaze o vznik rudo-rudo-zelené koalice. Za „ohromnou chybu“
350

 označil 

Gysi vyloučení spolupráce s Die Linke ze strany SPD: „Pro SPD a Zelené by bylo lepší, 

pokud by se pustili do politické změny a rozhovorů s námi,“ prohlásil.
351

 Gysi byl navíc 

posílen obhájením postu předsedy stranické frakce ve Spolkovém sněmu. V hlasování porazil 

představitelku radikální části strany Sahru Wagenknechtovou, která prosazovala, aby frakce 

Die Linke měla předsedy dva: Gysiho a jí samotnou.
352

 Tato Gysiho výhra dokazuje, že 

realistické křídlo strany mělo po volbách ve straně převahu, ač byl poměr mezi 

západoněmeckými a východoněmeckými poslanci Die Linke naprosto vyrovnaný v poměru 

32 ku 32.
 353

 

Na počátku října 2013 se Kippingová, Gysi a Riexinger společně obrátili dopisem na 

vedení SPD a Zelených. Vyzývali je v něm ke spolupráci. Argumentovali, že od voličů dostali 

většinu, a proto nastal čas, aby i vůli většiny prosadili. Klíčovým sdělením dopisu bylo, že by 

strany měly společně prosadit své programové priority. Dopis tak byl pokračováním iniciativa 

za minimální mzdu.
354

 Taktiku stranického vedení popsal místopředseda poslanecké frakce 

Die Linke ve Spolkovém sněmu Dietmar Bartsch: „Poženeme SPD před sebou. Sociální 

demokraté musí vysvětlit, proč nechtějí levicovou většinu.“
355

 

Mnozí členové Die Linke si však postupem času začínali uvědomovat, že rudo-rudo-

zelená koalice i přes většinu v Spolkovém sněmu nevznikne, proto se začali přimlouvat za 

tuto spolupráci v budoucnosti. Například Stefan Liebich, mladý stranický talent a obhájce 

přímého mandátu, který je zároveň zakladatelem Fóra demokratického socialismu, platformy 

reformátorů v rámci Die Linke, v povolebním rozhovoru pro Mitteldeutsche Zeitung 

prohlásil, že nechce, aby Die Linke byla pouze protestní stranou. Tím se nepřímo přihlásil 

k vládnímu angažmá strany. Především důležité ale bylo jeho vyjádření, že Die Linke musí 

pracovat na tom, aby rudo-rudo-zelená většina nebyla do budoucna jen matematickou 
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 http://www.tagesspiegel.de/politik/mindestlohn-initiative-linke-wirbt-fuer-rot-rot-gruen/8843790.html; 
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možností: „Musíme pracovat na tom, aby rudo-rudo-zelená koalice nebyla možná jen 

matematicky, ale měla i obsahový základ. K tomu musejí SPD a Zelení odložit svá tabu. A my 

musíme pracovat na našem obsahu.“
356

 Liebich svým vyjádřením uznal, že rudo-rudo-zelená 

koalice není v současnosti reálnou, ač by byla z jeho pohledu vhodnou. Tím se přiklonil k 

dominantnímu názoru panujícímu na německé politické scéně. Další poslanec Die Linke Jan 

Korte pronesl na začátku října 2010: „Musíme být útočnou, koncepční opozicí, zároveň však 

musíme navázat vlákna pro rudo-rudo-zelenou spolupráci v roce 2017.“
357

 Tímto názorem se 

zařadil po bok mnoha politiků SPD, kteří po volbách začali nahlas uvažovat, zda by měla být 

spolupráce s Die Linke vyloučena i do budoucna. 

Realistická část Die Linke dosáhla toho, že oproti předešlým letům došlo zvýšení 

ochoty strany spolupracovat. Během volební kampaně i po volbách samotných usilovalo toto 

stranické křídlo o to, aby SPD začala vnímat Die Linke jako partnera pro vyjednávání. 

Sociální demokracie však svůj předvolební slib neprolomila a prioritou pro ni bylo jednání 

s CDU/CSU o velké koalici. Snahy v rámci Die Linke tak byly bezvýsledné. Začaly však sílit 

hlasy, že do budoucna by Die Linke měla jít rudo-rudo-zelené spolupráci aktivněji vstříc. 

9.2.2. Postoje v SPD 

Sociální demokraty dostaly výsledky voleb do nezáviděníhodné situace. Přes nepříliš 

dobrý volební výsledek se mohli pokusit sestavit rudo-rudo-zelenou koalici, v které by 

pravděpodobně získali kancléřský post a prosadili mnohé svoje programové priority. Tuto 

variantu však před volbami jasně odmítli. Povolební vývoj tak spíše směřoval k velké koalici, 

na kterou měla SPD neblahé vzpomínky z let 2005-2009 a v které by tentokrát plnila pozici 

výrazně menšího koaličního partnera. Varianta rudo-rudo-zelené spolupráce zůstala po 

volbách v rámci SPD až na výjimky opomíjena. Strana věnovala svoji pozornost jednání 

s CDU/CSU. Mezi sociálními demokraty se však rozproudila diskuze, zda by SPD měla i 

v budoucnosti odmítat spolupráci s Die Linke již před volbami a tím značně snižovat své 

šance na vedoucí pozici ve vládě. 

Pro ty čelné představitele sociální demokracie, kteří spolupráci s Die Linke odmítli již 

před volbami, nebyla po volbách otázka rudo-rudo-zelené koalice aktuální. Vystihující je 

vyjádření kancléřského kandidáta sociální demokracie Peera Steinbrücka nedlouho po 
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oznámení výsledků: „Míč leží na hrací ploše paní Merkelové.“
358

 Steinbrück tím dal jasně 

najevo, že na tahu je kancléřka Merkelová, byť její strana nemá ve Spolkovém sněmu většinu 

a ani přirozeného koaličního partnera. Možnost, že by se on sám pokusil Merkelovou 

předehnat a domluvil by rudo-rudo-zelenou koalici, tím vyloučil. 

V nastalé situaci pokračovala ve své snaze o změnu postoje SPD ke spolupráci s Die 

Linke představitelka levicového křídla strany Hilde Mattheisová. V rozhovoru pro 

Tagesschau otevřeně prohlásila: „Vedle myšlenek na černo-zelenou či menšinovou vládu 

bychom se neměli vzpírat ani myšlenkám na rudo-rudo-zelenou koalici. Voliči jí koneckonců 

obstarali parlamentní většinu.“
359

 Již krátce po volbách se Mattheisová vyjádřila kriticky 

k předvolebnímu odmítnutí spolupráce s Die Linke: „Vyloučení spolupráce nám v principu 

nepomohlo.“
360

 Tímto vyjádřením se shodla s mnohými dalšími členy SPD, kteří si také 

mysleli, že do budoucna by sociální demokracie, především v situaci, kdy je 

nepravděpodobné, že se Zelenými získá parlamentní většinu, neměla vyloučit povolební 

spolupráci se žádnou demokratickou stranou. 

K těmto straníkům patřila např. předsedkyně Jusos
361

 Sascha Vogtová.
362

 Ta řekla 

naprosto jasně, že ve stranickém systému s Die Linke nemůže SPD pomýšlet na kancléřský 

post pouze ve spolupráci se Zelenými: „Není možné říkat v systému s Linkspartei: Existuje 

pouze černo-žlutá nebo rudo-zelená varianta.“
363

 Přístup SPD k Die Linke by se do budoucna 

měl změnit: „Potřebujeme konečně více otevřenosti pro rudo-rudo-zelená spojenectví. SPD a 

Linkspartei pro to musí v následujících letech připravit půdu.“
364

 Proti budoucímu vylučování 

spolupráce s Die Linke se vyslovil i předseda šlesvicko-holštýnské SPD Ralf Stegner
365

 či 

                                                           
358

 http://www.zeit.de/politik/deutschland/2013-09/SPD-Bundestagswahl-Opposition/seite-2; publikováno 
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předseda berlínské SPD Jan Stöß. Předvolební slib je sice pro něj neprolomitelný, ale příště 

by se SPD měla zamyslet, zda dopředu zavrhnout spolupráci s jinou stranou: „Dle mého 

názoru to tentokát muselo být naposledy, kdy bylo před volbami vyloučeno, aby spolu levicové 

demokratické strany směly po volbách mluvit.“
366

 

Zastáncům spolupráce s Die Linke vyšla vstříc i formulace z usnesení schváleného na 

stranickém povolebním sjezdu v Lipsku. V té se pravilo: „Do budoucna principielně 

nevylučujeme žádnou koalici (s výjimkou pravicově populistických či extremistických 

stran).“
367

 SPD tak nevyloučila možnou spolupráci s Die Linke na spolkové úrovni po roce 

2017. 

Pro sociální demokraty bylo předvolební vyloučení spolupráce s Die Linke většinově 

nepřekročitelné. Vyjednávání o rudo-rudo-zelené koalici tak pro ně nebyla aktuální. Strana 

věnovala svoji pozornost především kontaktům s CDU/CSU a otázce velké koalice. Přesto 

však ve straně po volbách začaly sílit hlasy, že by SPD již do budoucna neměla odmítat 

spolupráci s Die Linke. Mnozí se totiž obávali, že bez Die Linke zůstane sociální demokracii 

kancléřský post na dlouho odepřen. Tyto názory se tak shodovaly s vyjádřeními některých 

realistů z Die Linke. Po volbách 2013 v Německu totiž převládal názor, že pouze rudo-zelená 

spolupráce ještě dlouho nedosáhne síly, které se těšila na přelomu tisíciletí. Vládní angažmá 

Die Linke ani tentokrát nepřicházelo kvůli postoji sociální demokracie v úvahu, vyhlídky do 

budoucna pro případnou rudo-rudo-zelenou spolupráci jsou však kvůli započaté diskuzi 

v rámci SPD světlejší. 

9.2.3. Postoje Zelených 

Pro Zelené byla otázka spolupráce s Die Linke před volbami méně ožehavá než pro 

SPD, na kterou se především otáčela pozornost veřejnosti i médií. Po volbách se však situace 

změnila a naopak z lůna Zelených bylo více slyšet o rudo-rudo-zelené koalici. Tyto hlasy ještě 

zesílily v situaci, kdy se CDU/CSU v oficiálním vyjednávání o budoucí vládě přiklonila 

k sociální demokracii. Pro Zelené nebyla případná rudo-rudo-zelená koalice takovým tabu 

jako pro SPD. Svoji nevoli vůči Die Linke totiž Zelení před volbami vystavěli v podstatě jen 

na programových otázkách, o kterých se dá diskutovat. 
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Bezprostředně po volbách se k otázce rudo-rudo-zelené koalice vyjádřil jediný přímo 

zvolený poslanec za zelené Hans Christian Ströbele. Otevřeně se vyslovil pro to, aby Zelení 

vstoupili do rozhovorů s Die Linke. Tím by levicové strany využily své těsné většiny a 

prosadily své programy. „Měli bychom vést rozhovory s Die Linke, abychom přeci jen zkusili 

prosadit naše volební cíle.“
368

 Ströbele byl ke spolupráci s Die Linke ochotnější než většina 

strany již delší dobu. Již v roce 2005, kdy tehdejší Linkspartei byla všeobecně ostrakizována 

z jakýchkoli případných koaličních rozhovorů, nechtěl Ströbele vyloučit spolupráci s ní do 

budoucna.
369

  

Nápad využít rudo-rudo-zelené většiny získal podporu i v nejvyšším vedení Zelených. 

Na povolebním zasedání Zelených 28. září 2013 dal levicové koalici šanci sám předseda 

strany Cem Özdemir: „Kurz samostatnosti může též znamenat, že se vyzkouší rudo-rudo-

zelená spolupráce.“
370

 Zároveň si však uvědomoval, že k rozhovorům o takové vládě je musí 

pozvat SPD,
 371

 která by tato jednání vedla. I volební lídr strany Jürgen Trittin oznámil, že 

Zelení jsou připraveni vyjednávat se všemi stranami: „Samozřejmě jsme připraveni mluvit se 

všemi demokratickými stranami, s SPD, s Linkspartei, s CDU.“
372

 Druhá volební lídryně 

Katrin Göringová-Eckhardtová se s ním však neshodla. Die Linke v současné podobě pro ni 

nepředstavuje stranu vhodnou pro spolupráci. „Rudo-rudo-zelená spolupráce není s touto 

Linkspartei možná.“
373

 I přes tato vyjádření se Zelení krátce po volbách soustředili spíše na 

povolební zanalyzování neúspěchu ve volbách a na diskuzi, zda případně vstoupit do vlády 

kancléřky Angely Merkelové. 

Situace se však změnila v druhé půli října, kdy již povolební vývoj směřoval k velké 

koalici. Zelení si uvědomili, že v takovém případě se nebudou podílet na vládě, což by jim 

rudo-rudo-zelená koalice naopak umožnila. Ve dnech 18. – 20. října se Zelení sešli na 

stranickém sjezdu v Berlíně. Řeč se stočila i k budoucím koalicím, do kterých by měla strana 

vstoupit. Mnoho delegátů se přimlouvalo, aby se Zelení nezasazovali jen o spolupráci s SPD. 
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Měli by být otevření i jiným možnostem, tedy i té rudo-rudo-zelené.
374

 Delegáti na sjezdu 

odhlasovali: „Musíme v naší straně překonat stávající blokády, abychom mohli nést všechny 

možnosti.“
375

 

Zelení se tak po volbách klonili spíše k názoru, že vládní angažmá Die Linke je 

možné. Pragmaticky totiž vnímali, že jen s SPD budou jejich šance podílet se na vládě nízké. 

Programové výtky Zelených bylo možné vyřešit kompromisem. Otázkou nýbrž zůstává, zda 

by se případné spolupráci podvolila celá strana. 

Zelení si zároveň uvědomovali, že hybatelem případné rudo-rudo-zelené koalice by 

musel být zájem ze strany SPD, který však i po volbách chyběl. Zelení sami neměli 

dostatečnou politickou sílu, aby na tom něco změnili. Přesto je však pravděpodobné, že pokud 

by SPD prolomila svůj předvolební slib, Zelení by rudo-rudo-zelenou koalici akceptovali a 

umožnili Die Linke podílet se na spolkové vládě. 

9.2.4. Shrnutí povolebního dění 

Sociální demokraté před volbami spolupráci s Die Linke vyloučili, a přestože z pravé 

části politického spektra čelili před volbami pochybám, že svůj slib poruší, své slovo dodrželi. 

Vládní angažmá Die Linke tak nepřicházelo v úvahu. Nejsilnější článek případné rudo-rudo-

zelené koalice ji totiž zavrhl. Vcelku pozitivní postoj Zelených k této případné koalici tak 

nemohl ovlivnit konečný výsledek. I samotná Die Linke byla ve volebním klání roku 2013 i 

po něm většinově nakloněna vstupu do vlády. Přesto zůstala pro vládní angažmá na celostátní 

úrovni nepřijatelná. Na tuto skutečnost měla zřejmě vliv i velmi těsná většina, které by se po 

volbách 2013 levicová vláda těšila ve Spolkovém sněmu. Pokud by jen nepatrná část jedné ze 

tří stran případné rudo-rudo-zelené spolupráce tuto konstelaci odmítla, celý konstukt by se 

zhroutil. A toto odmítnutí se vzhledem k předvolebním slibům, programovým neshodám i 

osobním animozitám, které mezi SPD a Die Linke stále částečně přetrvávaly, dal očekávat. 

Situace se však do budoucna může změnit. Jak v rámci SPD, tak v rámci Die Linke sílí hlasy, 

že bez rudo-rudo-zelené koalice nebude mít SPD v následujících mnoha letech svého kancléře 

a Německo levicově orientovanou vládu, což by mohlo být silnou motivací pro všechny 

zúčastněné, aby změnili svůj postoj k vládní nepřijatelnosti Die Linke na celostátní úrovni. I 

Zelení se takové možnosti zdají být otevření. 
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10. Volby do Poslanecké sněmovny 2002 

10.1. Před volbami 

Volby do Poslanecké sněmovny 2002 se konaly za netradičních vládních okolností. 

Jak jsme zmínili již v kapitole 4, po předešlých volbách uzavřeli dvě nejsilnější strany ČSSD 

a ODS vzájemnou spolupráci, která do historie vstoupila pod názvem opoziční smlouva. Tato 

kooperace byla navíc ještě posílena v roce 2000 tzv. Tolerančním patentem. Někteří teoretici, 

např. Pavel Šaradín, považují minimálně od tohoto okamžiku vztah sociálních a občanských 

demokratů za formu koaličního partnerství.
376

 Nejsilnější čistě opoziční silou tak před 

volbami 2002 byla KSČM, což pro ni nabízelo velmi výhodnou pozici. 

10.1.1. Postoje v KSČM 

S rolí opoziční strany měla KSČM po listopadu 1989 dlouhou zkušenost. Vidina 

případné účasti na vládě byla pro KSČM však také velice lákavá, pro její představitele tak 

nastala situace, kdy museli umně lavírovat na hraně kritiky a zároveň i jemně naznačovat 

ostatním, především sociálním demokratům, že se cítí být připraveni účastnit se vládnutí. Tuto 

pozici zastával i tehdejší předseda komunistické strany Miroslav Grebeníček, který nejčastěji 

vyjadřoval stanovisko strany, které je v případě KSČM tradičně velmi homogenní. 

Opakovaně připomínal, že KSČM je dlouhodobě spolehlivým partnerem na komunální 

úrovni: „Komunální politika, tam je naše síla. Máme spoustu místostarostů, starostů.“
377

 

Poukazoval i na skutečnost, že realističtí politici z řad sociální demokracie se v minulosti na 

KSČM v případě potřeby nebránili obrátit, Grebeníček proto věřil, že i v budoucnu tomu 

nebude jinak: „V celostátní politice to vypadá tak, že prakticky celé politické spektrum s námi 

na půdě parlamentu komunikuje, pokud jde o vyjednávání o jednotlivých zákonech. Mám k 

Miloši Zemanovi tisíc výhrad, ale musím konstatovat: ať byl v roli předsedy sněmovny anebo 

v roli premiéra, choval se jako člověk, který ví, co je to parlamentní demokracie, a 

samozřejmě s námi běžně jednal. Ale to se týká i jiných. Pokud jde o nadcházející volby, 

mnozí leccos naznačují, dávají určité signály, já jsem trpělivý a trpělivost přináší 

výsledky.“
378

 Grebeníček dokonce vyjádřil přesvědčení, že na KSČM by se po jejím 

případném úspěchu ve volbách nemusela obrátit pouze sociální demokracie: „Je jasné, že 

procenta pro jednotlivé strany budou teprve rozhodovat, co je vůbec možné dát dohromady a 

jestli nebude nezbytně nutné opřít se třeba i o názory KSČM. A ukazuje se, že je řada 
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realisticky uvažujících politiků, kteří už si to uvědomili, a dokonce to proklamovali.“
379

 

Závěrem však neopomenul poznamenat, že KSČM do vlády vstoupí, jen pokud bude naplněn 

její program: „My bychom do vlády nechtěli, pokud bychom nemohli uplatnit náš 

program.“
380

 Skutečnost, že komunisté před volbami 2002 cítili šanci na případnou účast na 

vládě, potvrzuje i jejich předvolební heslo, kterým jednoznačně naznačovali ochotu 

kooperovat v zájmu prosazení levicových programových cílů. „KSČM nabízí spolupráci 

v boji za levicové požadavky“
381

, znělo stranické heslo. 

10.1.2. Postoje v ČSSD 

I v roce 2002 bylo možná ještě důležitější stanovisko ostatních stran k případné účasti 

komunistů na vládě než postoj samotné KSČM. Jedinou relevantní politickou silou, u které 

tato akceptace přicházela v úvahu, byla ČSSD. Avšak i v případě sociálních demokratů se 

zdálo být před volbami do Poslanecké sněmovny 2002 jasno. V platnosti zůstávalo tzv. 

bohumínské usnesení, v té době teprve sedm let staré a i vyjádření představitelů ČSSD 

nedávala komunistické straně příliš velkou naději na vládní angažmá. Předseda ČSSD 

Vladimír Špidla působil ve svých předvolebních vyjádřeních velmi přesvědčivě. S ohledem 

na platné bohumínské usnesení pro něj nepřicházela spolupráce s KSČM v úvahu. Naopak 

jasně a otevřeně preferoval spolupráci s Koalicí,
382

 což byla společná kandidatura středové 

KDU-ČSL a pravicové US-DEU, tedy uskupení ideologicky ČSSD minimálně stejně 

vzdálené jako KSČM. Vladimír Špidla prohlásil: „Usnesení bohumínského sjezdu řeklo, že 

sociální demokracie nesmí vytvářet koaliční vládu s komunisty. Na tom se nic nezměnilo. 

ČSSD nevytvoří koalici s komunisty.“
383

 Důvodem Špidlových animozit vůči ČSSD mohlo 

být i jeho hluboké přesvědčení o nutnosti vstupu ČR do Evropské unie, které pro něj bylo 

prioritou.
384

 Naopak KSČM se ke vstupu ČR do EU stavěla rezervovaně až zamítavě.
385

 

S postojem Vladimíra Špidly se shodovali i jiní čelní představitelé sociální demokracie. Např. 

stranický místopředseda Zdeněk Škromach označil KSČM před volbami za stranu bez 

koaličního potenciálu: „Voliči vědí, že komunisté nemají žádný koaliční potenciál, že s nimi 
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nikdo do vlády nepůjde.“
386

 Tím, kdo aspoň částečně narušoval stranický předvolební 

konsenzus, rozhodně se ho však v tu chvíli nesnažil zásadně změnit, byl Lubomír Zaorálek. 

Ten se k případné spolupráci s komunistickou stranou nestavěl veřejně tak negativně jako 

většina jeho spolustraníků. Za hlavního oponenta ČSSD označoval ODS, KSČM tak pro něj 

byla jako „nepřítel nepřítele“ v podstatě spojencem. Zároveň však dodával, že nejdříve si 

sociální demokracie musí vnitřně ujasnit, jaký je opravdu její vztah ke KSČM.
387

 Většina 

čelních představitelů ČSSD však před volbami jednoznačně deklarovala, že spolupráce 

s komunisty pro ně v tehdejší době nepřipadá v úvahu. 

10.1.3. Postoje ostatních politických subjektů 

Zbylé dva subjekty, které měly před volbami reálnou šanci na úspěch, tedy ODS a 

Koalice, před volbami v roce 2002 příliš nepoukazovaly na případnou spolupráci sociální 

demokracie s komunistickou stranou ve svém boji proti ČSSD, jak se mělo stát běžnou praxí 

v následujících letech. V případě ODS však zaznívala varování, která měla u voličů asociovat 

sociální demokracii a její vládnutí s obdobím reálného socialismu. Předvolebním heslem 

občanských demokratů tak byl slogan: „Zastavte socialismus - národ volí Klause“.
388

 

V letácích ODS pak bylo možné se dočíst: „Staré časy neskončily listopadem 1989, v 

mnohém ožily v minulých letech. Komunismus již nehrozí, ale socialistické omezování 

svobody ano.“
389

 V podobném duchu se vyjádřil i tehdejší předseda ODS Václav Klaus, který 

přirovnal vystupování Vladimíra Špidly k vystupování předlistopadových komunistů:  „Takže 

to považuji za obrovské nebezpečí a myslím, že pocity z toho - nejen mé, ale i celé řady 

dalších lidí -, se začínají vracet k nešťastným zkušenostem v éře komunistické. Tehdy měl 

člověk pocit, že v zemi, kde budou vládnout Husákové a Jakešové, prostě nemá žít a ten život 

za to nestojí. Mám pocit, že ten špidlovský výraz při těch televizních debatách se k tomu už 

přibližuje.“
390

 Zástupci Koalice, především však ti z KDU-ČSL, které tehdy předsedal Cyril 

Svoboda, byli vůči sociálním demokratům smířlivější. Důvodem může být, že právě jejich 

předseda byl nakloněn povolební spolupráci s ČSSD. Obdobně jako Vladimír Špidla i on se 

svojí preferencí před volbami nijak netajil: „Jde mi skutečně o to, abychom měli vládu, kde 
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bude větší programová shoda. Proto znovu opakuji, že považuji za reálnější schopnost dohody 

s ČSSD.“
391

 

10.1.4. Shrnutí předvolebního dění 

Vládní angažmá komunistické strany po volbách do Poslanecké sněmovny v roce 

2002 se před jejich konáním zdálo velmi nepravděpodobné. Žádná jiná strana, u které se dalo 

předpokládat, že po volbách vstoupí na sněmovní půdu, totiž neplánovala navázat spolupráci 

právě s ní. Dokonce i sociální demokraté se stavěli vůči KSČM negativně. Myšlenkovým 

otcem tohoto postoje byl především tehdejší předseda Vladimír Špidla, který komunisty 

považoval za starou nemoderní levici a nejevil žádný zájem o užší spolupráci. Koaliční 

partnery hodlal hledat ve středových vodách, kde se pohybovala Koalice. Situaci však mohl 

ještě změnit výsledek voleb. Nebylo jisté, které strany společně získají většinu mandátů. 

10.2. Po volbách 

 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se konaly ve dnech 

14. – 15. června 2002,
392

 vygenerovaly výsledky, které umožňovaly vznik tří více či méně 

reálných minimálních vítězných koalic. Vítězem voleb se stala ČSSD, která se ziskem 30,2% 

hlasů dosáhla na 70 mandátů. Následovala ji ODS s 24,47% hlasů a 58 mandáty. KSČM 

obdržela 18,51% hlasů, což se rovnalo 41 mandátům. Posledním uskupením, které překročilo 

uzavírací klauzuli, byla Koalice s 14,27% hlasů a 31 mandáty.
393

 Reálně možná tak byla 

spolupráce dvou nejsilnějších stran ČSSD a ODS, kooperace vítězné ČSSD a třetích 

komunistů případně dohoda sociálních demokratů a Koalice, což byla sice vzhledem 

k předvolebním deklaracím nejschůdnější varianta, proti jejímu vzniku však mluvila jen 

nejtěsnější většina 101 hlasu, které se tato uskupení společně na půdě sněmovny těšila.
394

 

10.2.1. Postoje v KSČM 

 KSČM dosáhla ve volbách v roce 2002 ze svého pohledu naprosto mimořádného 

úspěchu. Její představitelé tím byli také náležitě posíleni. Hnacím motorem komunistů byla 

touha po účasti na vládě, která se vzhledem k poměrně pohodlné většině, kterou mohli 

společně utvořit sociální demokraté a komunisté, nezdála úplně nereálnou. Stranický předseda 

Grebeníček nabádal sociální demokraty, aby se odhodlali ke spolupráci s KSČM. Hlavním 

lákadlem měla být společná levicová politika, kterou by tyto strany mohly prosazovat: 

„Vladimíru Špidlovi se nabízí zareagovat levicově, už jsme vyzvali Lidový dům, aby se 
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probudil, (…) dává to široké možnosti pro skutečnou změnu politiky, kterou víc než polovina 

levicových voličů očekává.“
395

 Naopak pouhá tolerance menšinové vlády sociální demokracie 

pro Miroslava Grebeníčka nebyla nejpreferovanějším řešením:  „Mohli bychom uvažovat o 

podpoře jednotlivých kroků menšinové vlády, ale žádný podpis na prázdné směnce 

nebude.“
396

 Jeho vyjádření ve vztahu k tiché podpoře je však možné vnímat jen jako taktiku, 

která měla zvýšit cenu KSČM v případném vyjednávání. Tuto domněnku potvrzuje vyjádření 

stranického místopředsedy Vojtěcha Filipa, který podporu menšinové vlády ČSSD nevyloučil, 

pokud se bude držet levicového programu: „Naše podmínky podpory této (menšinové) vlády 

jsou styčné body, které byly ve volebním programu KSČM i sociální demokracie. To je 

především bezplatná zdravotní péče, bezplatné školství, výstavba bytů a snížení 

nezaměstnanosti.“
397

 Komunisté vzhledem k výsledku voleb cítili šanci, že by mohli konečně 

změnit polistopadovou tradici, kdy byli pro vládní spolupráci nepřijatelní. O jejich osudu však 

mnohem spíše než oni sami měla rozhodnout sociální demokracie. 

10.2.2. Postoje v ČSSD 

 ČSSD byla po volbách v roce 2002 ve velmi komfortní situaci. Žádná reálná vládní 

koalice totiž nemohla vzniknout bez účasti sociálních demokratů. V podstatě záleželo jen na 

nich, pro koho se rozhodnou. Vzhledem k předvolebním proklamacím se zdála být 

nejpravděpodobnější spolupráce se stranami Koalice. Překážkou však mohla být ona výše 

zmíněná nejtěsnější většina 101 hlasu, kterou tato uskupení držela v Poslanecké sněmovně. 

 Bezprostředně po volbách dal předseda ČSSD Vladimír Špidla jednoznačně najevo, 

která alternativa pro něj má prioritu. Dostál svým předvolebním vyjádřením a koalici chtěl 

uzavřít s KDU-ČSL a US-DEU.
398

 Spolupráci s komunistickou stranou naopak jasně vyloučil. 

„Stokrát jsem řekl, že je tu usnesení bohumínského sjezdu, které nepřipouští žádnou koalici s 

komunisty. My jsme demokratická strana, a to se prostě nemění.“
399

 Špidlův postoj 

potvrzovali i jiní čelní představitelé ČSSD. Místopředseda ČSSD Zdeněk Škromach prohlásil: 

„S účastí komunistů ve vládě … nepočítáme.“
400

 Spolupráci s komunisty veřejně odmítala 
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např. i Petra Buzková.
401

 Sociální demokraté se rychle a jasně rozhodli, že do koaličních 

vyjednávání vstoupí se zástupci Koalice. 

10.2.3. Postoj prezidenta Václava Havla 

 Pozici KSČM neusnadňoval ani postoj prezidenta Václava Havla, který komunisty 

v povolebních setkáních ignoroval. Zástupce KSČM tak nepozval k povolebním orientačním 

rozhovorům,
402

 komunistům ani jako jediným nepoblahopřál k úspěchu ve volbách.
403

 Svůj 

rezervovaný přístup Václav Havel vysvětloval tím, že ostatní strany zastoupené v Poslanecké 

sněmovně odmítají spolupráci s KSČM. Pokud by však vládní angažmá KSČM připadalo 

v úvahu, tak by jednal i s jejími zástupci. Byla by to pro něj ústavní povinnost. „Jednal jsem 

pouze s těmi, kteří přicházeli v úvahu jako tvůrci či spolutvůrci nové vlády. (…) Kdyby KSČM 

přicházela v úvahu, cítil bych jako ústavní povinnost jednat s ní také,“
404

 prohlásil. 

10.2.4. Shrnutí povolebního dění 

 Povolební vývoj nabral rychlý spád. Václav Havel již dva dny po volbách, tj. 17. 

června 2002, vyzval Vladimíra Špidlu, aby sestavil kabinet. Ten dodržel svůj předvolební slib 

a rozhodl se pro nejtěsnější většinu s KDU-ČSL a US-DEU. Již 9. července 2002 byla 

podepsána dohoda o společné vládě,
 405

 která byla jmenována měsíc po konání voleb 15. 

července 2002.
406

 7. srpna 2002 získala vláda Vladimíra Špidly důvěru Poslanecké 

sněmovny.
407

 

 Přestože levicové strany, ČSSD a KSČM, získaly ve volbách jasnou a pohodlnou 

většinu 111 hlasů a komunisté i veřejně projevili zájem o účast na vládě, sociální demokraté 

dali přednost spolupráci s KDU-ČSL a US-DEU. KSČM byla i v roce 2002 pro ostatní strany 

stále nepřijatelnou k účasti na celostátní vládě. Postoj ČSSD tehdy udával především předseda 

strany Vladimír Špidla a jemu blízcí spolustraníci. O nechuti ČSSD spolupracovat 

s komunistickou stranou svědčí i fakt, že se sociální demokraté rozhodli pro vládní koalici, 

která se měla opírat o tu nejtěsnější většinu, což nedávalo žádnou záruku vládní stability. 

Levicová většina 111 hlasů na půdě sněmovny i přes vznik jiné vlády existovala a ještě 

v průběhu volebního období 2002-2006 měla po nástupu Jiřího Paroubka do čela vlády a 
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fakticky i ČSSD získat podobu intenzivní politické spolupráce, zatím však jen v legislativní 

rovině. 
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11. Volby do Poslanecké sněmovny 2006 

11.1. Před volbami 

V předešlé kapitole jsme zmínili, že po nástupu Jiřího Paroubka do čela vlády a 

fakticky i sociální demokracie změnila ČSSD svůj přístup ke KSČM. Hlasy komunistických 

poslanců se staly nástrojem, který měl ČSSD umožnit prosadit mnoho programových priorit. 

Hlavním otcem této taktiky byl právě nový ministerský předseda, který během velmi krátké 

doby dokázal svojí aktivitou naprosto zastínit všechny své spolustraníky a z velké části i 

politické oponenty a stal se jednoznačným lídrem sociální demokracie. 

 Do paměti široké veřejnosti se zapsal projev Jiřího Paroubka z jednání ÚVV ČSSD ze 

září 2005, v kterém vyhlásil strategii spolupráce s KSČM na půdě Poslanecké sněmovny. 

Paroubkova motivace byla čistě pragmatická, komunisty vnímal pouze jako rezervoár hlasů 

pro prosazení svých záměrů. Pokud by byl ochoten sociální demokracií předkládané normy 

podpořit někdo jiný, spolupracoval by Jiří Paroubek s ním – i pokud by se jednalo o marťany:  

„Ty zákony, které jsou potřeba ve prospěch této země, lidu této země, budeme schvalovat i 

třeba s komunisty, a kdyby tady spadli marťani, tak je budu schvalovat třeba s 

marťany, budou-li členy Poslanecké sněmovny!“
408

 Paroubkovu taktiku později posvětil i 

tehdejší úřadující předseda ČSSD Bohuslav Sobotka, který v listopadu 2005 oznámil, že 

ČSSD chce do voleb v roce 2006 prosadit ještě 51 zákonů: „Naším cílem je prosadit je stůj co 

stůj, prioritně s koalicí, případně i KSČM.“
409

 

 S blížícími se volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se tak 

KSČM dostala do pro ni neznámé situace, kdy přijala odpovědnost za aktivní prosazování 

politiky. Povětšinou sice iniciované ČSSD, což však nic nemění na faktu, že KSČM 

krátkodobě opustila svoji tradiční politiku pouhé negace opatření navrhnutých ostatními 

politickými stranami. Protestní potenciál KSČM byl před volbami v roce 2006 rozmělněn.
410

 

Spolupráce komunistů a sociálních demokratů byla natolik zřejmá, že podněcovala myšlenky 

i otázky, zda bude pokračovat i po volbách. Této možnosti navíc nahrával rozdělený systém 

politických stran, kdy proti sobě stály dva neoficiální, ale poměrně jasně oddělitelné bloky. 

Nalevo od středu ČSSD a KSČM, napravo ODS a KDU-ČSL částečně doplnění Stranou 

zelených.
411
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11.1.1. Postoje v KSČM 

 Představitelé komunistické strany zaujali k otázce případné povolební spolupráce 

poměrně jasné a homogenní stanovisko. KSČM neměla v plánu vstoupit přímo do vlády, byla 

však ochotná tolerovat menšinové vládnutí ČSSD. Stranický předseda Vojtěch Filip 

deklaroval: „Potvrzuji, že KSČM je připravena tolerovat menšinovou vládu soc. dem.“
412

 

Výměnou Vojtěch Filip žádal především legislativní posty a posty v kontrolních radách: „Do 

vlády sice se sociální demokracií vstupovat teď nebudeme, ale pokud budeme podporovat 

menšinovou vládu, tak chceme kontrolní pravomoci, neboť ty opozici náleží. Na tom budeme 

trvat.“
413

 Rozhodující však samozřejmě měl být podle předsedy KSČM především program 

případné vlády: „Záležet bude na programovém prohlášení vlády, zatím se ale nestala žádná 

věc, která by naše rozhodnutí změnila.“
414

 Stanovisko prezentované za celou stranu 

Vojtěchem Filipem bylo zřejmé. Jediným, kdo hlasitě vybočil proti stranické disciplíně, byl 

ještě nedávný předseda Miroslav Grebeníček. V otevřeném dopise Vojtěchu Filipovi napsal: 

„S plnou odpovědností ti říkám, že bych se rozmýšlel kandidovat za stranu, která inklinuje k 

takovéto sociáldemokratizaci a k takové účasti na moci, která je spojena s bezprogramovým 

kšeftařením, s korupcí a klamáním voličů.“
415

 Nutno dodat, že z bývalého předsedy mluvila i 

uražená ješitnost a touha rozdávat dobré „otcovské“ rady. 

11.1.2. Postoje v ČSSD 

 I sociální demokraté měli v předvolebním čase o případné účasti KSČM na vládě 

jasno. Stanoviska sociálních demokratů pro média a veřejnost formuloval v drtivé většině 

stranický lídr a od 13. května 2006 i oficiální předseda Jiří Paroubek,
 416

 který mezi ostatními 

politiky sociální demokracie naprosto dominoval. I on však byl limitován usnesením, které 

schválil mimořádný květnový sjezd strany. Sociální demokraté si zakázali uzavřít koalici 

s KSČM. Toto usnesení navrhl Lubomír Zaorálek.
417

 Mimo toto usnesení zůstávalo stále 

v platnosti i Bohumínské usnesení. 

Sám Jiří Paroubek také neprojevoval zájem o přímou vládní spolupráci s KSČM. Jeho 

cílem bylo ustavit menšinovou vládu. Nebránil se podpoře žádné ze stran, otevřenou 
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spolupráci s komunisty však vyloučil. „My jsme řekli, že s komunisty spolupracovat 

nebudeme. A tečka. To, jestli někdo umožní vznik vlády a ta se bude o podporu v parlamentu 

obracet o podporu tu na tu, tu na druhou stranu, je věc jiná. (…) Třeba to budou komunisté, 

třeba část zelených nebo někdo jiný. Záleží na volebním výsledku. Třeba to bude ODS.“
418

 Jiří 

Paroubek si nedával malé cíle. Podporu od KSČM bral jako test komunistů, zda již dozráli pro 

přímou účast na vládě, chtěl zároveň dosáhnout toho, aby se z KSČM stala moderní 

demokratická strana, čímž by se podařilo vymazat onen již v kapitole 4 zmíněný „mrtvý“  či 

„antisystémový“ prostor. Nebránil se ani formulaci, že si komunisty chce vychovat pro 

budoucnost. Své představy vysvětlil v rozhovoru pro Hospodářské noviny:  

 

„HN: Jenže to už bude jiná doba. Mluvíme o čtyřletém období a vaši partneři budou 

mít zároveň moc vyslovit vám nedůvěru. A zadarmo vás u moci nikdo držet nebude. 

(Jiří Paroubek:) Komunisté to musí brát, že je to pro ně je to menší zlo, než jakákoliv 

jiná vláda. A oni to tak berou. Ukáže to i jejich potenciál do budoucna, jestli je možno 

s nimi za čtyři nebo osm let skutečně spolupracovat, jestli se změní v moderní 

levicovou stranu. Neměli bychom mít obavy, pokud budou komunisté občas hlasovat 

pro vládní návrhy. Naopak bychom měli mít obavy, pokud by zůstali protisystémovou 

stranou. Měl bych chuť je zatáhnout do systému naplno. Je třeba změnit pravolevé 

vlády na jasné vlády levice nebo pravice. 

HN: Vaším záměrem je vychovat si z komunistů do budoucna použitelného levicového 

koaličního partnera? 

(Jiří Paroubek:) Můžete to takhle brát. Já jsem jim řekl, jaké jsou podmínky. Za prvé: 

jasně odsoudit zločiny komunistického režimu. Za druhé: přihlásit se k orientaci na 

Evropskou unii a NATO. Za třetí: fiskální kázeň. Za čtvrté: nedotknutelnost 

majetkových poměrů. Pokud na to komunisté kývnou, jsou pro mě stranou, která je 

konformní se systémem a mohu s nimi hovořit o spolupráci. Zatím tomu tak není. 

Strašení komunisty dlouho nevydrží. Průzkumy, které jsme si nechali dělat, ukazují, že 

zhruba polovina lidí si myslí to, co já.“
419
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11.1.3. Postoj ODS  

 Stranou, která v předvolebním boji nejvíce využila varování před vládní účastí 

komunistické strany, byla ODS, jež velmi silně akcentovala antikomunistickou kampaň. 

„Občanští demokraté (dokonce) vytvořili z ‚hrozby spolupráce‘ sociálních demokratů a 

komunistů jedno z ústředních témat vlastní volební kampaně.“
420

 Jejich předseda Mirek 

Topolánek označil za prioritu ODS zabránit komunistům podílet se na vládě. „Zabráníme 

vstupu komunistů do vlády a chceme zrušit všechny zákony, které komunisté a socialisté 

schválili za poslední týdny.“
421

 Krátce před konáním voleb zveřejnila ODS fiktivní smlouvu 

s voliči, v podstatě jakési krátké shrnutí svého programu. Jednou z priorit, které občanští 

demokraté slíbili, bylo zabránit vládní účasti KSČM: 

 

„12. Zabráníme nástupu rudé koalice KSČM a ČSSD v jakékoli formě. Zabráníme 

posilování vlivu komunistů. (...) 

14. Zabráníme návratu normalizačních praktik a omezování prostoru svobody, 

patrnému hlavně po nástupu Jiřího Paroubka. Zastavíme snahu ČSSD a komunistů 

vyvlastňovat, zestátňovat, zastrašovat média, schvalovat neadekvátní brutální zásahy 

policie bez následného potrestání viníků.“
422

 

  

Součástí volební kampaně ODS byl např. i krátký filmový klip o vládě KSČSSD – 

tedy komunistů a sociálních demokratů.
423

 V něm se po chodbách úřadu vlády procházeli 

duchové, v jednotlivých místnostech vládla temnota, divák měl nabýt dojmu, že v případě 

vítězství ČSSD a KSČM ve volbách nastanou kruté časy. Na předvolebních mítincích 

pracovníci a kandidáti ODS rozdávali DVD s filmem Good Bye, Lenin
424

 o životě v NDR 

apod. 

11.1.4. Postoj prezidenta Václava Klause a bývalého prezidenta Václava Havla 

Vlivného spojence ve svém boji proti ČSSD a varováním před KSČM měla ODS v 

bývalém předsedovi a tehdy stále čestném předsedovi, prezidentu Václavu Klausovi. „‚Jasně 

jsem dal najevo při svém dvojím jmenování vlád, že s menšinovou vládou s touto podporou 

(KSČM) se smířit nehodlám,‘ řekl prezident. Podle svých slov se hrozby, kterou vidí ‚strašně‘ 
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bojí.“
425

 Později však připustil, že by mu jako prezidentovi v případě většinové vůle 

v Poslanecké sněmovně nezbývalo nic jiného, než vládu – třeba i s přímou účastí KSČM – 

jmenovat:  „Když dvě strany získají nadpoloviční většinu, také nevidím důvod, proč 

vyjednávat s dalšími stranami. (…) Budu vyjednávat s těmi relevantními stranami, které se 

mohou stát vážnými subjekty budoucího povolebního uspořádání v České republice.“
426

 

 Možná nečekaného zastání se však KSČM dostalo od bývalého prezidenta Václava 

Havla, který prohlásil, že komunisty nevnímá jako hlavní nebezpečí pro Českou republiku: 

„Nám starším, kteří jsme dobu komunismu zažili, to moc milé není. Ale zároveň si nejsem jist, 

jestli to je to největší nebezpečí pro tuto zemi. Naše komunistická strana je asi taková strana, 

jako byla před třiceti čtyřiceti lety komunistická strana francouzská nebo italská. V 

demokratických poměrech byly poměrně velké a silné komunistické strany, které nebyly 

pociťovány jako základní systémové nebezpečí. Byl bych ale samozřejmě radši, kdyby vláda 

ani prezident nemuseli být odkázáni na komunisty.“
427

 

11.1.5. Postoje KDU-ČSL a SZ 

 Zbylé dvě strany, kterým předvolební průzkumy dávaly reálnou šanci překročit 

uzavírací klauzuli, tedy KDU-ČSL a Strana zelených se k případné vládní účasti KSČM 

stavěly negativně. KDU-ČSL se přidala po bok ODS a společně „vystupovaly s výrazným 

antikomunistickým apelem a varováním před společnou vládou ČSSD a KSČM.“
428

 

Lidovecký předseda Miroslav Kalousek viděl situaci následovně: „Já jsem přesvědčen, že 

podíl komunistů na vládě by byl v neprospěch ČR, v neprospěch práv a svobod občanů a v 

neprospěch charakteru demokracie.“
429

 I zelení odmítali jakoukoliv formu vládní spolupráce 

s KSČM, přímou i nepřímou.
430

 

11.1.6. Postoje v rámci občanské společnosti 

 Apely o hrozbě KSČM a případně i ČSSD pro českou demokracii před volbami do PS 

PČR v roce 2006 poměrně silně rezonovaly v řadách občanské společnosti. Proti sociálním 
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demokratům tak vystoupili např. někteří umělci či bývalí političtí vězni.
431

 Přidali se i 

studentští vůdci z listopadu 1989, kteří vydali prohlášení nazvané „Nevolme ztrátu paměti“, 

v kterém vyzývali občany, aby svojí volbou neumožnili návrat KSČM k moci. Nepřímo se tak 

vymezili i proti ČSSD. V prohlášení mimo jiné stálo: „Volte demokraticky, volte tak, abyste 

neumožnili vládu komunistů. (…) Šestnáct let po pádu totality hrozí návrat komunistů… 

Tímto vývojem jsme znepokojeni jako občané, jako ti, kdo se tehdy svým malým dílem přičinili 

o změnu režimu.“ Pod manifest se podepsali např. Šimon Pánek, Martin Mejstřík, Monika 

Pajerová, Tomáš Klvaňa, Václav Bartuška či Pavel Žáček.
432

 Důkazem, že antikomunistická 

kampaň pravice mezi lidmi rezonovala, byli i poměrně časté postoje některých podnikatelů, 

především hostinských, kteří nabízeli za odevzdané lístky KSČM či dokonce i ČSSD slevy 

nebo produkty zdarma.
433

 

11.1.7. Shrnutí předvolebního dění 

 Stav věcí se před volbami do PS PČR 2006 zdál být jasný. Stály proti sobě dva 

poměrně jasně vymezené tábory. Na jedné straně ČSSD a KSČM, na druhé ODS s lidovci, ke 

kterým se částečně řadili i zelení. Komunisté se i v předvolebním boji neostýchali potvrdit, že 

jsou připraveni tolerovat menšinovou vládu sociálních demokratů. Vzhledem k čilé spolupráci 

na půdě poslanecké sněmovny, která volbám předcházela, však ani neměli jiné možnosti, 

pokud nechtěli působit pokryteckým dojmem. Ani sociální demokraté se případné podpoře od 

KSČM pro svůj kabinet nebránili. Obdobně však byli ochotni přijmout i pomoc kterékoliv 

jiné strany. Vzhledem k antipatiím především vůči Jiřímu Paroubkovi ze strany ostatních 

uskupení se však zdála být možná jen tolerance od KSČM. Přímou vládní spolupráci 

s komunisty odmítali pro nadcházející volební období i sociální demokraté. Zbylé tři strany, u 

kterých se očekávalo, že je voliči vyšlou do Poslanecké sněmovny, vnímaly vládní angažmá 

KSČM v jakékoliv jeho podobě jako krajně nepřijatelné a rizikové. Především ODS a KDU-

ČSL zároveň využily hrozbu případného podílu komunistů na vládě v předvolebním boji proti 

sociálním demokratům. Podporu ve svých protikomunistických postojích nacházely tyto 

strany i u prezidenta Václava Klause a v části občanské společnosti. 

 Přímá účast komunistické strany ve vládě se před volbami zdála velmi 

nepravděpodobnou. Vždyť i samotní komunisté ji nepreferovali. Reálnou šanci na vznik měla 

menšinová vláda sociálních demokratů, kterou by KSČM tolerovala. Rozhodnout měly 
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nadcházející volby. V roce 2006 se však KSČM poprvé od listopadu 1989 stala veřejně 

přijatelnou pro nepřímou účast na vládě z pohledu jiné relevantní politické strany. 

11.2. Po volbách 

 Volby do PS PČR, které se konaly ve dnech 2. – 3. června 2006,
434

 dopadly 

neobvyklým výsledkem, pro který se brzy vžilo označení volební pat. Přesné výsledky byly 

následující:
435

 Nejvíce hlasů (35,38%) i mandátů (81) získala ODS. Následovala ji ČSSD se 

ziskem 32,32% hlasů a 74 mandátů. Třetí nejúspěšnější stranou byla KSČM, která obdržela 

12,81% hlasů a 26 mandátů. KDU-ČSL získala 7,22% hlasů a 13 mandátů. Do Poslanecké 

sněmovny se dostala i SZ, pro kterou hlasovalo 6,29% voličů, což stačilo na 6 mandátů.
436

 

Jednoduchým součtem zjistíme, že jednotlivé, již výše načrtnuté tábory, získaly shodně po sto 

mandátech. Příkopy mezi stranami byly natolik hluboké, že jejich překlenutí bylo téměř 

nemožné. K řešení, které by vycházelo z většinové dohody politických stran, také po celé 

volební období 2006-2010 nedošlo, s výjimkou úřednického kabinetu Jana Fischera. 

K zásadnímu potvrzení ochoty spolupracovat s KSČM ze strany Jiřího Paroubka došlo 

ještě krátce před konečným sečtením všech hlasů. Ve chvíli, kdy se již zdálo, že je 

rozhodnuto, chybělo totiž sečíst jen část hlasů voličů v zahraničí, vystoupil předseda ČSSD 

s emotivním projevem. Tehdy se Jiří Paroubek domníval, že sociální demokraté a komunisté 

společně získali nejtěsnější většinu 101 mandátu. Teprve hlasy voličů v zahraničí, které se 

v roce 2006 počítaly v rámci Jihočeského kraje, zvrátily situaci
437

 a způsobily volební pat. Ve 

své řeči připomněl předseda sociální demokracie prezidentu Klausovi, že jedinou reálnou 

většinu je schopen zajistit on, nepřímo se tím přihlásil o jmenování premiérem: „Chtěl bych 

ještě připomenout panu prezidentovi, že v tuto chvíli podle propočtů, které jsou, má levice 101 

mandátů z 200, to je většina. Já jsem připraven v tuto chvíli jednat také se Stranou zelených a 

předpokládám, že tato jednání nějakým způsobem proběhnou, ale v tuto chvíli 

nepředpokládám, že by pan Topolánek byl schopen sestavit vládu, která by měla v Poslanecké 

sněmovně 101 mandátů, které potřebuje. Prostě on tu vládu nesestaví s potřebnou 

parlamentní podporou, to je fakt. A myslím si, že pánové Klaus a Topolánek to musí vzít na 

vědomí.“
438

 I po definitivním sečtení hlasů Jiří Paroubek potvrdil, že byl ochoten 
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spolupracovat s KSČM: „Kdyby byl výsledek jen o jeden mandát lepší, tak jsem sestavoval 

vládu já.“  Později předseda ČSSD objasnil své pohnutky: „Několikrát mě ujistili, že ČSSD a 

KSČM získaly dohromady 101 mandátů. (…) Takže já jsem v té chvíli vycházel z 

předpokladu, že mám reálnou šanci být šéfem minoritní vlády.“
439

 

 Patová situace neumožňovala žádné rychlé řešení povolební situace. Komunisté ústy 

svého předsedy navrhovali vládu národní shody: „Navrhujeme vládu národní shody, protože 

výsledek voleb skončil patem.“
440

 Ostatní strany však jejich ideu zamítly a tato cesta k vládní 

účasti KSČM přestala být schůdná ještě dříve, než se na ní komunisté mohli vydat. V dalších 

měsících se zdálo, že KSČM bude ve vyjednávání o budoucí vládě stát mimo hru. Situace se 

však náhle změnila na konci srpna 2006, téměř čtvrt roku po konání voleb. 

Předsedové ČSSD Jiří Paroubek a KDU-ČSL Miroslav Kalousek dne 24. srpna 2006 

oznámili, že se dohodli na vzájemné vládní spolupráci. O toleranci chtěli požádat KSČM. Jiří 

Paroubek chtěl spolupráci nabídnout i zeleným, ti to však odmítli.
441

 Pro Miroslava Kalouska, 

který byl jedním z autorů antikomunistické kampaně KDU-ČSL znamenal tento krok obrat 

doslova o 180 stupňů. Svůj čin v té chvíli vysvětloval: „Ptáte-li se mě, zda to z mé strany je 

ústupek, tak ano, zajisté, významný. Je-li to cena za to, že bude zachována politická pluralita 

a vrátíme se k čistému poměrnému systému, tak je to cena, kterou jsem ochoten navrhnout 

orgánům strany.“
442

 Komunistická reakce byla spíše pozitivní. Místopředseda KSČM Jiří 

Dolejš si dovedl toleranci této vládě představit: „Dovedu si představit, že tolerance vzniku 

takové vlády by byla možná. Říkám vzniku, ne vládnutí. Ale vznik takovéto středové vlády 

bychom mohli podpořit například tím, že bychom se hlasování o důvěře nezúčastnili a snížené 

kvórum už by mohlo postačit.“
443

 Úvahy o vzniku vlády na tomto půdorysu však měly jen 

jepičí život. V rámci KDU-ČSL vznikla proti spolupráci s KSČM vlna odporu a Miroslav 

Kalousek již druhý den rezignoval na svoji předsednickou funkci.
444

 Křesťanští demokraté na 

své následné celostátní konferenci schválili usnesení, kterým si zakázali jakoukoli spolupráci 

s KSČM. Znělo: „Křesťanští demokraté nebudou po celé volební období účastni v žádné 
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vládě, která by jakkoliv závisela na hlasech KSČM.“
445

 I druhá velmi krátkodobá naděje 

komunistické strany na nepřímou vládní účast rychle padla. Miroslav Kalousek později své 

kroky vysvětlovat snahou zamezit vzniku velké koalice ODS a ČSSD: „Tisíckrát jsem 

opakoval svůj motiv. Na poslední chvíli jsem zabránil podpisu velké koalice Tvrdík – 

Dalík.“
446

 Objevily se i spekulace, že za zády Miroslava Kalouska vyjednávali bývalý 

předseda Cyril Svoboda a Tomáš Kvapil. Ti prý chtěli před třetím pokusem o sestavení vlády, 

kterým by pravděpodobně byl pověřen Jiří Paroubek (ČSSD totiž držela pozici předsedy 

Poslanecké sněmovny), svolat mimořádný sněm a postavit stranu před dilema, zda předčasné 

volby nebo vláda podpořená KSČM.
447

 Kalouskova motivace tak byla velmi pragmatická a je 

důvodné pochybovat o tom, že by KSČM skutečně považoval za přijatelnou pro účast na 

vládě. 

 Další vývoj po volbách do PS PČR 2006 dospěl přes intermezzo s vládou ODS, jež 

však nedostala důvěru Poslanecké sněmovny, ke vzniku vlády ODS, KDU-ČSL a SZ, kterou 

umožnili i dva tzv. přeběhlíci z řad sociální demokracie.
448

 

Přestože v roce 2006 byla KSČM připravena tolerovat menšinový kabinet ČSSD a i 

sociální demokracie považovala komunistickou stranu za přijatelnou k nepřímé účasti na 

celostátní vládě, výsledek voleb takovouto eventualitu neumožnil. Tato teze se proto nedá 

ověřit hmatatelným důkazem. V roce 2006 k postoji ČSSD z velké části přispěl antagonismus 

ostatních stran, které se ke spolupráci se sociální demokracií stavěly spíše či naprosto 

negativně. ČSSD tak byla ke svému kladnému vztahu ke KSČM částečně dotlačena 

okolnostmi. Zajímavé by jistě bylo blíže prozkoumat situaci v KDU-ČSL. Zdá se, že aspoň 

část strany by se v krajní situaci, jež po volbách v roce 2006 skutečně nastala, nebránila 

nepřímé vládní účasti KSČM. Touto stranickou frakcí nemíníme křídlo okolo Miroslava 

Kalouska, který se aktivně pokusil o spolupráci s KSČM, ale spíše část nakloněnou Cyrilu 

Svobodovi. Většinový postoj lidovců však byl jasný, spolupráce s KSČM pro ně byla 

nepřijatelná. 
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12. Okolnosti voleb do Poslanecké sněmovny 2010 

12.1. Před volbami 

 Volby do Poslanecké sněmovny se v roce 2010 konaly za poměrně netradičních 

okolností. Po vyslovení nedůvěry vládě Mirka Topolánka v březnu roku 2009
449

 se zástupci 

ODS, ČSSD a Strany zelených dohodli na ustavení úřednické vlády Jana Fischera, která měla 

zemi dovést k předčasným volbám v září roku 2009. Jejich konání však bylo zrušeno 

rozhodnutím Ústavního soudu. Následně padla pro nesouhlas ČSSD i možnost využít 

novelizované ústavy, která poslancům nově umožňovala rozpuštění dolní komory. Volby se 

tak konaly až v řádném termínu na konci května 2010
450

 v situaci, kdy v podstatě neexistovalo 

obvyklé dichotomické rozdělení na vládní a opoziční strany. 

12.1.1. Postoje v KSČM 

 Komunistická strana Čech a Moravy se i v roce 2010 nacházela v pozici strany, se 

kterou nebyly ostatní relevantní subjekty, s částečnou výjimkou ČSSD, ochotny navázat 

jakoukoliv spolupráci. I postoj samotné KSČM byl k případné vládní účasti v roce 2010 

rezervovanější než v minulosti. Důvodem zřejmě bylo poučení z nepříliš povedeného 

volebního výsledku v roce 2006, kdy KSČM nakrátko ukázala svoji konstruktivnější tvář a 

otevřeně spolupracovala se sociální demokracií. Zdrženlivost k ochotě komunistické strany 

podílet se po volbách na vládě představoval především její předseda Vojtěch Filip. Jeho 

oblíbenou frází se před volbami stalo vyjádření, že KSČM nehodlá podepisovat žádný bianko 

šek. Filip tím jasně naznačoval, že důležitým faktorem případné vládní účasti KSČM by byl 

vládní program a komunistům nabídnuté výhody. Prohlásil: „Pokud jde o podporu menšinové 

vlády, v tom případě bychom na sebe brali přímou odpovědnost. To vyžaduje mít kontrolu nad 

tím, co podporujete. Bianco šek nemůžeme podepsat.“
451

 Vojtěch Filip později oznámil, že 

pokud by KSČM měla podpořit menšinovou vládu ČSSD, chtěla by nejdříve podepsat se 

sociální demokracií dohodu, která by definovala, k čemu se ČSSD zavazuje a za jakých 

podmínek je možné spolupráci vypovědět: „Pokud by měla být realizována dohoda, 

nevyhýbal bych se písemné podobě. Protože, co je psáno, to je dáno. (…) Kdyby bylo něco 

podepsáno, tak by byly popsány postupy, jak dohodu ukončit. Nelze podepsat bianco šek. 

Musí to být absolutně průhledné. Veřejnost má právo kontrolovat, jak politické strany plní 
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program.“
452

 Krátce před volbami v rozhovoru pro Hospodářské noviny sice Vojtěch Filip 

mluvil velmi vyhýbavě k případné ochotě KSČM tolerovat menšinovou vládu ČSSD, tím, že 

vyjmenoval podmínky, které by si KSČM kladla, však nepřímo potvrdil, že jeho předvolební 

zdrženlivost a skepse vůči případné vládní účasti komunistické strany byla spíše taktika a ani 

on by se v případě nutnosti tiché podpoře pro vládu ČSSD zřejmě nebránil. Podmínkami, 

které si však kladl, byla především místa ve vedení Poslanecké sněmovny a v dozorčích a 

kontrolních radách.
453

 

 Reálnou ochotu komunistické strany podpořit menšinovou vládu dokládají i vyjádření 

některých spolustraníků Vojtěcha Filipa. Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik 

prohlásil, že by komunisté chtěli společně s ČSSD disponovat pohodlnou většinou:  „O té 

(toleranci menšinové vlády ČSSD) je možné uvažovat pouze v případě, že dohromady získáme 

nejméně 105 hlasů. Existuje negativní zkušenost s přeběhlíky a není dobré spoléhat na těsné 

většiny.“
454

 Zároveň otevřeně dodával, že i tichou podporu považuje za účast na vládě: „I 

takzvaná tichá podpora je spoluprací na vládní úrovni.“
455

 O připravenosti komunistické 

strany podpořit menšinovou vládu ČSSD mluvil i Jiří Dolejš, který byl k této variantě mezi 

komunisty tradičně jedním z nejochotnějších: „K sestavování vlády se budeme vyjadřovat 

nejen na základě volebního výsledku, ale také s pohledu možností prosazovat priority našeho 

volebního programu. Pokud by toto umožnila menšinová vláda ČSSD, není cesta k ní pro nás 

uzavřená.“
456

 

 Komunistická strana byla k případné nepřímé účasti na vládě před volbami v roce 

2010 skeptičtější než o čtyři roky dříve. Zřejmě se však jednalo o taktický manévr a snahu 

nezopakovat nepříliš vydařený volební výsledek z roku 2006. Přesto se však dá reálně 

očekávat, že by KSČM po volbách byla ochotna podpořit vládu sociální demokracie, pokud 

by to volební výsledek umožnil a ČSSD o tuto variantu projevila zájem. Přímá účast na 

exekutivě se v roce 2010 nezdála být reálnou ani zástupcům samotné KSČM, s touto 

variantou ve svých vyjádřeních vůbec nepočítali.  
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12.1.2. Postoje v ČSSD 

 Jedinou relevantní politickou stranou, která by byla za určitých podmínek ochotna 

přijmout podporu od komunistické strany a tím ji nepřímo zapojit do vládnutí, byla v roce 

2010 sociální demokracie. Ta navenek i nadále zůstávala stranou jednoho muže, stranického 

předsedy Jiřího Paroubka. Právě on definoval před volbami 2010 postoj strany vůči KSČM a 

tedy i vůči vládní přijatelnosti této strany. Jiří Paroubek již dopředu odkryl preference ČSSD. 

Upřednostňoval spolupráci s menšími stranami: „Dáváme přednost spolupráci se středovými 

politickými stranami, na prvním místě s lidovci.“
457

 Až druhou volbou byla případná 

menšinová vláda sociální demokracie, klidně tolerovaná i KSČM. Přímý vstup komunistů do 

vlády byl však pro Jiřího Paroubka nepřijatelný: „Jako druhá možnost je menšinová vláda a 

pak další možnosti. Komunisté do vlády nedozráli.“
458

 Důvodem, který vedl Jiřího Paroubka 

k odmítnutí přímé účasti KSČM na vládě, byl postoj voličů sociální demokracie a existence 

bomunínského usnesení: „Jednak tady platí některé věci z minulosti, třeba bohumínské 

usnesení, jednak je to z praktických důvodů. Protože víme, i podle našich sociologických 

analýz, že zhruba třetina našich voličů by nás opustila, pokud bychom šli do koalice s 

komunistickou stranou, a to je samozřejmě velmi vážný argument.“
459

 Jiřímu Paroubkovi 

vadila i skutečnost, že se KSČM nezměnila: „KSČM neprovedla změny, o nichž jsem před 

čtyřmi lety hovořil, tak o ní nemůžeme uvažovat jako o vládním partnerovi.“
460

 

Neopomenutelnou motivací byla i samotná radikálnost KSČM. V debatě s Vojtěchem Filipem 

prohlásil Jiří Paroubek: „My chceme zajistit občanům vysokou úroveň, vy se možná chcete 

vracet k Severním Korejím nebo nevím kam.“  

 Postoj ČSSD k vládní přijatelnosti KSČM byl před volbami do Poslanecké sněmovny 

2010 jasný. Přímá účast komunistů nepřicházela v úvahu. Podpoře menšinové vládě by se 

sociální demokraté nebránili. Tato varianta totiž mohla být i pro ně jedinou možností vstupu 

do Strakovy akademie. Platilo totiž, že přestože Jiří Paroubek preferoval spolupráci s malými 

středovými stranami, jeho náklonnost nebyla u mnoha z nich opětována. Především nové 
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subjekty TOP 09 a VV odmítly povolební pakt s ČSSD,
461

 čímž velmi snižovali manévrovací 

prostor sociálních demokratů. 

12.1.3. Postoj ODS 

   Pro občanské demokraty byla jakákoliv podoba vládního angažmá KSČM 

samozřejmě nepřijatelná. Ve své kampani však ODS silně akcentovala možnost podílu 

komunistické strany na moci v rámci předvolebního boje proti ČSSD. Volební lídr ODS Petr 

Nečas tak jako jeden z hlavních úkolů definoval nutnost zastavit KSČM a Jiřího Paroubka: 

„Máme před sebou obrovský úkol: musíme zastavit Jiřího Paroubka a komunisty.“
462

 

Především osoba Jiřího Paroubka v kombinaci s KSČM a reminiscencemi na minulost byla 

vděčným cílem občanských demokratů. Součástí kampaně tak byl i klip promítaný v kinech, 

v kterém ODS připomínala okupaci Československa či proces s Miladou Horákovou, který 

měl voliče vyburcovat, aby nevolili levici.
463

 Dalším příkladem může být předvolební plakát 

šířený ODS s fotkou Jiřího Paroubka a sloganem: „‚Já osobně nemám nějaký mindrák 

z komunistů‘ … v červnu budou dobrý.“
464

 

12.1.4. Postoje ostatních relevantních politických stran 

 I postoj ostatních politických stran, které měly reálnou šanci získat poslanecké 

mandáty, byl vůči KSČM negativní. Za TOP 09 odmítl spolupráci s KSČM její místopředseda 

Miroslav Kalousek, který ji označil za naprosto vyloučenou.
465

 Předseda Věcí veřejných 

Radek John ji také zavrhl: „Nikdy nepůjdeme do koalice s komunisty, a to se vztahuje i na 

tichou podporu.“
466

 I předseda KDU-ČSL Cyril Svoboda slíbil voličům, že KSČM nepřichází 

v úvahu: „Nepůjdeme do žádné vlády, která by se opírala o jakoukoliv podporu KSČM, a ani 

takovou vládu nepodpoříme.“
 467

 Za Stranu Zelených vyloučil jakoukoliv spolupráci s KSČM 

stranický předseda Ondřej Liška: „Strana zelených zcela vylučuje podporu vládě s podílem 

komunistů nebo, která by se opírala o komunistické hlasy.“
468

 Pro tyto strany nebyla KSČM 

přijatelná k vládní účasti v jakékoliv její podobě. Přímo k vládní přijatelnosti KSČM se 
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nevyjadřoval předseda SPOZ Miloš Zeman, vzhledem k tomu, že však odmítl spolupráci 

s ČSSD,
469

 neměl jeho postoj zásadní význam, protože nikdo nepředpokládal, že by KSČM 

společně se zemanovci mohla získat většinu mandátů. 

12.1.5. Postoje v rámci občanské společnosti 

 Jedním ze symbolů voleb do Poslanecké sněmovny 2010 se stalo video s populárními 

herci Martou Issovou a Jiřím Mádlem, v kterém nabádali především mladé voliče, aby svým 

prarodičům rozmluvili volbu levicových stran, myšleno ČSSD a KSČM.
470

 V Roce 2010 se 

opakovala i situace z roku 2006, kdy mnoho obchodníků nabízelo slevy či produkty a služby 

zdarma za odevzdané volební lístky KSČM a ČSSD.
471

 

12.1.6. Shrnutí předvolebního dění 

 Před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2010 byl postoj k případnému vládnímu 

angažmá KSČM vlažný napříč celým politickým spektrem. Vyjma samotné KSČM a částečně 

ČSSD odmítly všechny ostatní relevantní politické strany jakoukoliv vládní spolupráci s touto 

stranou. Zástupci KSČM a především její předseda se poučili z období před volbami v roce 

2006 a svoji ochotu podpořit menšinový kabinet ČSSD raději příliš veřejně nedeklarovali. 

Přesto lze z jejich vyjádření vyčíst, že na tuto eventualitu byli připraveni a zároveň byli 

ochotni ji realizovat. Obdobně i sociální demokraté před volbami neodmítli nepřímou vládní 

účast KSČM. Přímá vládní spolupráce s komunisty byla i pro ně nepřijatelná, nadto 

preferovali spojenectví s menšími středovými stranami. Vzhledem k tomu, že jejich sympatie 

však nebyly především u TOP 09 a Věcí veřejných opětovány, byla ČSSD stejně jako v roce 

2006 k úvahám o spolupráci s KSČM zčásti spíše zatlačena, než aby sama tuto možnost 

aktivně preferovala. Pro ODS byla eventualita podílu KSČM na moci vděčným prostředkem 

kritiky sociálních demokratů a i v řadách části občanské společnosti panovaly z této možnosti 

obavy. 

12.2. Po volbách 

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

29. května 2010
472

 dopadly neočekávaně jasným výsledkem.
473

 ODS společně s TOP 09 a 

Věcmi veřejnými získaly dohromady 118 poslaneckých mandátů a povolební vyjednávání 
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ihned směřovalo ke vzniku vlády Petra Nečase, která 10. srpna 2010 získala důvěru 

Poslanecké sněmovny.
474

 Nové vládní strany spolupráci s KSČM jasně odmítly, otázka vládní 

přijatelnosti KSČM byla po volbách v roce 2010 rychle vyřešena. 
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13. Okolnosti voleb do Poslanecké sněmovny 2013 

13.1. Před volbami 

 Již v kapitole 4 jsme zmínili, že krátce před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 

2013 vyslovili poslanci KSČM poprvé v polistopadové historii důvěru vládě, konkrétně 

kabinetu Jiřího Rusnoka. Ani hlasy komunistické strany však této exekutivní sestavě 

nestačily. A právě hlasování o důvěře Rusnokově vládě bylo důvodem rozpuštění dolní 

komory českého parlamentu, po kterém následovaly předčasné volby. Ty prezident republiky 

vypsal na 25. – 26. října 2013.
475

 Zdálo se, že z pohledu KSČM a jejích nadějí na podíl na 

vládě se v roce 2013 opakuje situace z roku 2010. Během většiny volebního období stáli 

komunisté v opozici vůči pravicové vládě, kterou v jeho závěru vystřídal přechodný kabinet. I 

postoje ostatních relevantních aktérů na politické scéně se vůči KSČM příliš nezměnily. 

13.1.1. Postoje v KSČM 

 V roce 2013 zůstávalo obdobné jako v předešlých letech i naladění v rámci samotné 

KSČM. Více či méně otevřeně deklarovali její představitelé ochotu minimálně podpořit 

menšinový kabinet, který vyhoví programovým prioritám strany. Stranický předseda Vojtěch 

Filip se dokonce neobával prohlásit, že KSČM je připravena i na přímou vládní účast: 

„Dokážu si představit naši přímou účast ve vládě, stejně tak jako toleranci menšinové vlády či 

práci v opozici. KSČM se nemíní stát stranou, která občany, kteří jí dali důvěru, zradí. Z toho 

vyplývá, že naší prioritou bude maximální prosazení našich programových priorit.“
476

 

Zároveň nabádal sociální demokracii, aby neopakovala své rozhodnutí z roku 2002, kdy dala 

přednost koaliční spolupráci se středovými subjekty na úkor KSČM: „S ČSSD jednáme jako 

suverénní politická strana a jenom výsledek voleb bude rozhodovat o tom, jaké bude 

povolební uspořádání. ČSSD by měla změnit svůj přístup k občanům ČR a neopakovat svůj 

povolební postoj z roku 2002, kdy promarnila levicovou většinu ve sněmovně, i když občané 

ve volbách rozhodli jinak.“
477

 Ač Vojtěch Filip nic takového explicitně nevyřkl, jeho 

vyjádření jasně ukazuje ochotu KSČM spolupracovat po volbách se sociální demokracií. O 

vzájemné blízkosti mezi KSČM a ČSSD před volbami 2013 vypovídá i utajovaná schůzka 

nejvyšších představitelů těchto stran pouhé tři dny před konáním voleb v jedné pražské 

restauraci. Novinářům se toto setkání podařilo zdokumentovat, účastníci ho poté vysvětlovali 
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jako jednání, během kterého byla probírána otázka církevních restitucí.
478

 Bez ohledu na 

pravý obsah této schůzky bylo toto setkání důkazem, že obě strany k sobě měly v roce 2013 

zřejmě nejblíže v celé polistopadové historii. 

13.1.2. Postoje v ČSSD 

 V sociální demokracii panoval před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2013 

tichý souboj mezi oficiálním předsedou strany Bohuslavem Sobotkou a jeho prvním 

místopředsedou Michalem Haškem. Jednou ze štěpících linií byl i postoj k případné 

spolupráci s KSČM, potažmo tedy i k vládní přijatelnosti komunistů. Bohuslav Sobotka se ani 

veřejně netajil tím, že prioritní povolební variantou pro něj je menšinová vláda ČSSD 

podporovaná komunistickou stranou: „Jsem přesvědčen o tom, že pokud se podaří vytvořit v 

příští Poslanecké sněmovně levicovou většinu a ČSSD vyhraje volby, byla by nejlepším 

řešením jednobarevná vláda ČSSD, která by mohla být založena na dohodě s dalšími 

parlamentními stranami, včetně KSČM.“
479

 Bohuslav Sobotka však vyloučil, že by komunisté 

vstoupili přímo do vlády: „Pokud budeme po volbách spolupracovat s KSČM, nebude to v 

podobě vládní koalice.“
480

 Naopak Michal Hašek zaujímal k vládní účasti KSČM velmi 

negativní postoj: „Současná KSČM je nezreformovanou stranou. Miroslav Grebeníček se ve 

Sněmovně otírá o Jana Palacha, Marta Semelová adoruje pohraničníky. Komunisté chodí 

dávat věnce na hrob Klementa Gottwalda. Pokud se komunisté jasně neoddělí od těchto věcí a 

v programu neopustí věci, jako je útok na soukromé vlastnictví, je pro mě nepředstavitelná 

vládní koalice s KSČM.“
481

 Haškovou prioritou naopak byla případná vláda se středovými 

stranami, nejlépe s KDU-ČSL.
482

 

 Postoj Bohuslava Sobotky znamenal změnu oproti minulosti, kdy ČSSD spolupráci 

s KSČM buď naprosto odmítala, jak tomu bylo v roce 2002, nebo preferovala jinou vládní 

variantu jako v dobách Jiřího Paroubka. Bohuslav Sobotka se do své předvolební situace 

částečně vmanévroval i vlastní politikou. Identitu ČSSD totiž vystavěl na ostré kritice 

předešlých středopravých vlád, kterých se zúčastnily téměř všechny menší středové strany, 

které přicházely v úvahu jako možní koaliční partneři ČSSD. Zároveň se nijak vstřícně 
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nestavil ke spolupráci s novými subjekty na politické scéně.
483

 I pragmatický Michal Hašek 

však připouštěl, že by i on byl ochoten přijmout podporu od KSČM: „Říkám to zcela 

zodpovědně, víte, že si myslím, že by nebylo dobré s Komunistickou stranou Čech a Moravy 

vytvářet vládní koalici. (…) Nicméně jsem realista.“
484

 

Před volbami v roce 2013 tak z pohledu sociální demokracie nebylo hlavní otázkou, 

zda je pro stranu přijatelné akceptovat podporu od KSČM při hlasování o důvěře vládě, ale 

stejně jako v předešlých letech, zda bude volební zisk ČSSD a KSČM stačit k realizaci tohoto 

scénáře. 

13.1.3. Postoje dalších stran 

 Během volebního období 2010-2013 došlo k výrazné změně mezi politickými 

stranami, které se tradičně vymezovaly vůči KSČM a vnímaly ji jako nepřijatelnou pro účast 

na vládě. Kvůli značnému oslabení ODS zmizel dřívější hegemon antikomunistického tábora. 

Občanští demokraté však i nadále využili varování před nástupem KSČM do vlády ve své 

předvolební kampani. Stranická volební lídryně Miroslava Němcová prohlásila, že jejím 

hlavním úkolem je čelit komunistické hrozbě: „Stojím v čele ODS do těchto voleb, je to veliká 

odpovědnost, chci čelit vlivu komunistů i vlivu nových spasitelů.“
485

 Součástí volební 

kampaně občanských demokratů byly například i brněnské plakáty se slogany: „Nechcu 

komáry na špici! Děcka Volím_pravici“
486

 či „Komanči na špici? Nechcu! Volím_pravici“
487

. 

Úřadující stranický předseda Martin Kuba také jednoznačně odmítl jakoukoliv spolupráci 

s KSČM: „Za ODS mohu rozhodně vyloučit koaliční spolupráci s KSČM.“
488

 Intenzita 

antikomunistické kampaně občanských demokratů byla v roce 2013 nižší než v minulosti. 

Důvodem byl zřejmě menší prostor, kterého se ODS ve veřejném prostoru dostalo. 

 Účast KSČM na vládě v jakékoliv její podobě odmítli i další tradiční strany s reálnou 

šancí na volební úspěch. Za TOP 09 ji vyloučil stranický předseda Karel Schwarzenberg: „V 
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žádném případě nebudeme jednat s KSČM.“
489

 Ani KDU-ČSL a Strana Zelených neplánovaly 

spolupracovat s komunisty.
490

 

 Pro nové politické subjekty nebyla otázka vládní přijatelnosti KSČM před volbami 

v roce 2013 příliš ožehavou. Svoji kampaň vystavěly především na kritice stávajících stran 

bez výjimky a jejich stylu politiky. V případě hnutí ANO zajisté hrála důležitou roli i kauza 

jeho předsedy Andreje Babiše, který byl podezříván ze spolupráce s StB. Jasnou pozici 

zastávali zemanovci neboli SPOZ. Ti jasně deklarovali, že nehodlají vstoupit do žádné 

vlády,
491

 proto neřešili ani dilema o přijatelnosti KSČM. 

13.1.4. Postoj prezidenta Miloše Zemana 

 K otázce vládní přijatelnosti KSČM se však jasně vyjádřil čestný předseda SPOZ a 

prezident republiky Miloš Zeman. V rozhovoru příznačně pro komunistické Haló noviny se 

přimluvil za toleranci menšinové vlády ČSSD ze strany KSČM v následujícím volebním 

období. Do budoucna si dovedl představit i přímý vstup komunistické strany do vlády: 

„Domnívám se, že KSČM by měla projít jakousi čtyřletou mezifází, v níž by tolerovala 

menšinovou vládu sociální demokracie. Ale je to samozřejmě můj osobní názor. Tím se 

nevměšuji do věcí KSČM či ČSSD. Jak se tyto strany rozhodnou, tak bude.“
492

 Před volbami 

nebylo žádným tajemstvím, že preferovanou variantou Miloše Zemana je menšinová vláda 

sociální demokracie tolerovaná KSČM a SPOZ.
493

 

13.1.5. Shrnutí předvolebního dění 

 Během volební kampaně před volbami do Poslanecké sněmovny se těžiště předvolební 

diskuze vychýlilo směrem od otázky, zda je KSČM akceptovatelná pro účast na vládnutí. 

Razantním nástupem nových a vůči dosavadnímu stylu politiky kritických stran a hnutí byla 

nastolena nová témata. Tradiční politické strany s výjimkou ČSSD však i nadále odmítaly 

jakoukoliv spolupráci s KSČM. Naopak vzájemné sympatie mezi KSČM a minimálně částí 

ČSSD byly v roce 2013 silné jako ještě nikdy předtím, pro část sociálních demokratů byla 

spolupráce s komunistickou stranou veřejně deklarovanou prioritou. Vzhledem k očekávané 

povolební roztříštěnosti Poslanecké sněmovny však vůbec nebylo jisté, zda ČSSD a KSČM 

dobudou takového volebního zisku, který by jim umožnil společné vládnutí. 
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13.2. Po volbách 

 Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve 

dnech 25. – 26. října 2013
494

 podle očekávání vygenerovaly velmi fragmentované složení 

dolní komory.
495

 KSČM přesto ve volbách slavila úspěch. Dosáhla svého druhého nejlepšího 

výsledku od listopadu 1989. Zisk 14,91% hlasů
496

 komunistům zajistil 33 mandátů.
497

 

Povolební vývoj však směřoval jiným směrem než ke vládní účasti KSČM. Podporu 

Poslanecké sněmovny nakonec získala vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL pod vedením 

Bohuslava Sobotky.
498

 Předseda sociální demokracie se stal premiérem, přestože nevyšla jím 

preferovaná varianta menšinové vlády ČSSD tolerovaná KSČM. 

 Krátce po uzavření volebních místností živila KSČM drobnou naději na vládní podíl. 

Ještě večer po volbách se sešli zástupci ČSSD a KSČM na další společné schůzce. Tématem 

byla mimo jiné případná podpora menšinové vlády ČSSD. Vzhledem k  výsledku voleb však 

obě strany potřebovaly ještě jednoho či dva další partnery. Přesto se předseda KSČM Vojtěch 

Filip vyjádřil k ochotě KSČM tolerovat menšinovou vládu ČSSD: „Pokud jde o případnou 

podporu jednobarevné vládě sociální demokracie, KSČM stojí o to, aby případná podpora 

byla podložena programovým průnikem.“
499

 Volební večer však byl posledním momentem, 

kdy KSČM mohla aspoň trochu reálně pomýšlet na vládní podíl. 

 V roce 2013 nedali voliči ČSSD a KSČM tolik hlasů, aby umožnili jejich povolební 

spolupráci. Na vině byl především neočekávaně slabý zisk sociální demokracie, který 

zapříčinil, že ČSSD nebyla ani v roce 2013 jediný aktér, který mohl sám rozhodnout o vládní 

přijatelnosti KSČM. A protože ta i nadále zůstala nepřijatelná pro zbylé politické subjekty, 

jejím údělem je i nadále opoziční činnost. 
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14. Komparace KSČM a Die Linke z hlediska ne/přijatelnosti 

jejich účasti na celostátní vládě 

 Die Linke a KSČM spojují mnohé společné rysy, zároveň je však i nespočet aspektů 

rozděluje. Toto se týká nejen otázky jejich vládní přijatelnosti potažmo nepřijatelnosti, ale i 

vývoje po roce 1989 či programových priorit. Předtím, než přistoupíme k samotné komparaci 

vládní ne/přijatelnosti zmíněných politických stran, je vhodné krátce porovnat i jejich 

historický vývoj a programové zázemí, které jsme nastínili již v předešlých kapitolách 3-6. 

14.1. Porovnání historického vývoje KSČM a Die Linke 

 Obě strany, Die Linke i KSČM, jsou nástupnickými stranami původních 

monopolistických stran v NDR a ČSSR. V případě Die Linke vede historická vazba přes její 

předchůdkyni PDS potažmo Linkspartei. KSČM navázala na činnost KSČ přímo, zpočátku 

jako její územní organizace, později jako přímá následovnice. Výrazným rozdílem je název 

strany. PDS se vzdala původního jména své předchůdkyně, KSČM pouze kosmeticky upravila 

teritoriální vymezení ve svém názvu. Již tato skutečnost indikuje, že PDS byla minimálně 

navenek oproti KSČM stranou s větší ochotou reformovat se. Téměř po celou dobu existence 

samostatné PDS se v rámci strany těšilo většímu vlivu reformní křídlo symbolizované 

především Gregorem Gysim. I po spojení PDS s WASG a vzniku Die Linke převažují ve 

východních strukturách strany spíše umírnění představitelé. V případě KSČM neměly snahy o 

její reformu dlouhého trvání. Jejich konec nastal nejpozději s nástupem Miroslava Grebeníčka 

na post stranického předsedy v roce 1993. Od té doby se strana až na výjimky drží tradiční 

konzervativní linie. Přesto platí, že obě uskupení krátce po změně režimu v roce 1989 uznaly 

své minulé chyby a aspoň krátkodobě zpytovaly své svědomí. V případě KSČM neměla tato 

éra dlouhého trvání a i PDS potažmo Die Linke vykresluje minulost v lichotivějších barvách. 

 Velkým rozdílem pro PDS a KSČM byl odlišný vývoj Německa a České republiky 

potažmo Československa po roce 1989. Tedy faktor, který samotné strany nemohly nijak 

výrazněji ovlivnit. Po znovusjednocení Německa v roce 1990 se PDS stala složkou ustáleného 

politického a stranického systému, který byl do východní části spolkové republiky přenesen 

z její západní poloviny. Vzhledem k velikosti bývalé NDR bylo navíc pro PDS velmi náročné 

se v novém celoněmeckém systému výrazněji prosadit. Navíc i ve své východoněmecké baště 

musela čelit invazi západoněmeckých stran. V prvních i druhých volbách po znovusjednocení 

Německa se PDS dostala do Spolkového sněmu jen díky specifickým opatřením ústavního 

soudu potažmo volebního zákona, ve třetích volbách potřebnou uzavírací klauzuli překročila 

jen těsně a v dalších se jí tuto hranici vůbec nepodařilo zdolat. Trvalý problém PDS 
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s nedostatečnou celoněmeckou voličskou podporou se zdá být vyřešen až dnes po vzniku Die 

Linke. Naopak KSČ potažmo KSČM vstoupila po roce 1989 do nově se utvářejícího 

politického a stranického systému. Proto nemusela čelit žádným ustáleným, zavedeným 

stranám, které by pro ni představovaly zajisté větší hrozbu než nově vznikající, obnovující se 

či transformující se strany. KSČM mimo jiné z tohoto důvodu nikdy neměla problém 

s překročením pětiprocentní hranice nutné pro vstup do dolní parlamentní komory. 

 Pro obě strany platí, že jako jejich ideologicky nejbližší konkurence se etablovala 

sociální demokracie, která se zároveň stala dominantní silou v levé části politického spektra. 

V německém prostředí se není vzhledem k dlouholeté tradici SPD čemu divit, v tom českém 

je však úspěch ČSSD méně samozřejmý. Především srovnáme-li vývoj levicových stran 

v jiných transformujících se státech střední Evropy, např. Polsku či Maďarsku, kde právě 

nástupnické strany bývalých monopolistických režimních stran zaujaly v porevolučních letech 

pozici levicových hegemonů. Die Linke a KSČM tak musejí shodně čelit silné konkurenci 

sociálnědemokratických stran, které si zároveň zachovávají velký vliv nad jejich případným 

vládním angažmá. 

 Právě sociální demokracie v České republice i Německu otevřely oběma zkoumaným 

stranám bránu k exekutivě na krajské úrovni v ČR potažmo zemské úrovni v Německu. PDS 

se podílela na zemských vládách mnohem dříve než KSČM na krajských radách. Již od roku 

1994 PDS tolerovala kabinet v Sasku-Anhaltsku a od roku 1998 se přímo účastnila vlády 

v Meklenbursku-Předním Pomořansku. KSČM musela na svoji šanci čekat až do roku 2008, 

kdy začala podporovat mnohé krajské rady ČSSD, některých se dokonce přímo zúčastnila. Po 

krajských volbách v roce 2012 již většinově v krajských exekutivách zasedá. Nutné je však 

doplnit, že časové zpoždění KSČM bylo zapříčiněno i pozdějším vznikem krajů v České 

republice a počáteční převahou pravice v těchto územních jednotách, která neměla o 

spolupráci s KSČM zájem. Zároveň ale platí fakt, že účast na zemských vládách je v případě 

PDS potažmo Die Linke méně obvyklý jev než podíl KSČM na krajských radách. Vliv Die 

Linke se navíc téměř výlučně omezuje na nové spolkové země, tedy bývalou NDR. První 

vlašťovkou v západní části Německa byla vláda Hannelory Kraftové v Severním Porýní-

Vestfálsku. V tomto konkrétním případě navíc podpora Die Linke nebyla oficiální, dá se 

pouze dedukovat. 

 Nepoměrně větší podpora PDS potažmo Die Linke v nových spolkových zemích je 

mimo jiné spojena se skutečností, že ti občané, kteří se v procesu přechodu k demokracii cítili 

jako poražení, se právě k této straně upínají jako k obhájkyni jejich zájmů. Stejné postavení 

má i KSČM v České republice. I jí se daří zastávat pozici reprezentanta požadavků těch 
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voličů, kteří nejsou s novým režimem spokojeni. V případě Die Linke nedošlo k oslabení této 

stranické charakteristiky ani po sloučení PDS s WASG, tedy politickou silou, která si nenese 

stejné historické dědictví. Právě spojení západoněmecké levice reprezentované WASG a 

východní nástupnické strany PDS je jedním z nejzásadnějších rozdílů mezi Die Linke a 

KSČM. V KSČM totiž chybí jakýkoliv výraznější stranický proud, který by měl dlouholeté 

demokratické zkušenosti. 

14.2. Programové porovnání KSČM a Die Linke 

Programy KSČM a Die Linke pro volby do dolních komor českého respektive 

německého parlamentu v roce 2013 ukazují, že programově se čeští komunisté v mnohém 

s Die Linke shodují. Především v obecných hodnotových formulacích. Oběma stranám je 

společné hledání viníků hospodářské krize a dekonstrukce státu blahobytu v řadách 

majetných. Podle národních specifik pak strany volí, kdo nejpřesněji vystihuje tuto skupinu. 

Pro KSČM jako hlavní nepřátelé vycházejí především tuneláři, korupčníci a bankéři, Die 

Linke vyjmenovává nejčastěji banky, nadnárodní společnosti a kapitál. Vina za upadající 

sociální stát je shodně přičítána i předešlým vládám. KSČM poukazuje především na 

pravicové vlády po roce 2006, Die Linke nejen na vlády pod vedením CDU/CSU od roku 

2005, ale i ty předešlé se sociálnědemokratickým kancléřem. Pro obě strany je příznačný i 

důraz, který kladou na mírovou politiku. Snaží se vykreslit jako pacifistické subjekty. 

V neposlední řadě se obě strany shodnou i na cíli, kterého by chtěly svojí činností dosáhnout. 

Tímto vysněným ideálem je socialismus. V případě obou stran oficiálně samozřejmě 

demokratický. 

V praktických programových opatřeních je již shoda mezi oběma subjekty menší. 

Důvodem jsou především odlišné problémy, které trápí Českou republiku a Německo. 

Některé průniky však lze v programových materiálech obou stran dohledat. Jedná se např. o 

navýšení minimální mzdy v České republice resp. její zavedení v Německu či zvýšení 

minimálního důchodu. Společná je oběma stranám i snaha o vyšší zdanění vysokopříjmových 

obyvatel. Obě kladou velký důraz i na posílení občanských práv a svobod jednotlivce, což 

může vzbuzovat především v případě KSČM překvapení. 

14.3. Porovnání vládní ne/přijatelnosti KSČM a Die Linke 

 Z hlediska vládní přijatelnosti popřípadě nepřijatelnosti Die Linke i KSČM je klíčový 

postoj samotných stran. Pokud by ony samy usoudily, že jejich vládní angažmá není žádoucí, 

mohli bychom je označit za nepřijatelné pro účast na celostátní vládě a to z rozhodnutí jich 
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samotných. Naopak pokud tyto strany aspirují o podíl na exekutivní správě země, otvírá se 

před námi otázka, zda jsou k tomuto úkolu přijatelné pro ostaní politické subjekty. 

 Die Linke potažmo Linkspartei zastávala v případě volebních klání v roce 2005 a 

2009, tedy v době, kdy byl jejím lídrem Oskar Lafontaine, ke své případné vládní účasti 

poměrně jasné, negativní stanovisko. Vzhledem k předešlému Lafontainově členství v SPD a 

vzájemné averzi, která mezi ním a sociální demokracií panovala, byla vládní účast Die Linke 

případně Linkspartei reálně téměř nemožná. Cílem strany byla v roce 2005 i 2009 opoziční 

činnost, která měla přispět ke korekci politiky ostatních německých stran, především však 

sociální demokracie. Zásadní změna v případě Die Linke nastala až po odchodu Oskara 

Lafontaina z celoněmecké politické scény. Stranické otěže převzal Gregor Gysi, který byl sice 

i v minulosti spolu s Lafontainem stranickým volebním lídrem, v tomto duu však hrát spíše 

submisivní roli. V roce 2013 mohl Gysi poprvé naplno aplikovat politiku, o kterou se snažil 

již v minulosti v Lafontainově stínu. Gysi se tradičně zasazoval o větší otevřenost Die Linke 

k vládnutí. Obdobně intenzivně k případné spolupráci vábil i sociální demokracii. Až do roku 

2010, kdy Lafontaine odešel z celostátní politiky, však jeho hlas nebyl tak výrazný.  V roce 

2013 však již byla politika Die Linke ve vztahu k její případné vládní účasti mnohem 

vstřícnější. Strana dávala jasně najevo, že by o tuto příležitost velmi stála. Kromě Gysiho jsou 

dalšími symboly rostoucí ochoty převzít vládní zodpovědnost i současní předsedové strany 

Katja Kippingová a Berndt Riexinger, kteří se opakovaně vyslovují pro sblížení německých 

levicových stran. V roce 2013 ještě narostla intenzita snah Die Linke o vstup do vlády po 

oznámení výsledků voleb, které vygenerovaly těsnou levicovou většinu. Představitelé Die 

Linke cítili mimořádnou příležitost. Tyto ambice byly symbolizovány především snahou Die 

Linke o prosazení společných programových priorit SPD, Zelených a Die Linke samotné 

(především zavedení minimální mzdy). Hlavní odpůrkyní a pokračovatelkou politiky Oskara 

Lafontaina zůstala v roce 2013 hlavně Sahra Wagenknechtová. 

 Přítomnost výrazných stranických osobností, které otevřeně horují za vládní angažmá 

Die Linke, je velkým rozdílem oproti KSČM. V jejím případě je sice vztah k případné 

exekutivní účasti konzistentnější, v porovnání s přístupem Die Linke v roce 2013 však i 

odměřenější. Zřejmě jediným výraznějším představitelem KSČM, který se svojí otevřeností 

k vládní spolupráci blíží postojům Gregora Gysiho, je Jiří Dolejš. Zbytek stranického vedení 

je zdrženlivější. Postoj KSČM je však stálý. Již v roce 2002 naznačovali její představitelé, že 

jsou ochotni tolerovat menšinovou vládu. Stejnou rétoriku si zachovali i před následujícími 

volbami do Poslanecké sněmovny v letech 2006, 2010 a 2013. Zástupci KSČM se k případné 
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podpoře vlády tradičně vyjadřují velmi opatrně a nejasně. Důvodem je zřejmě obava, aby 

nepošramotili pověst KSČM jako alternativy k ostatním stranám. 

V případě KSČM platí, že je ochotna účastnit se vlády nepřímo, to jest tolerovat 

menšinový kabinet. Vzhledem k složení stranického systému ČR by se téměř určitě jednalo o 

vládu ČSSD a případně i další strany. Tento aspekt odlišuje KSČM od Die Linke, která by 

naopak v případě své vládní účasti preferovala přímý podíl na exekutivě. Gregor Gysi v roce 

2013 jasně prohlásil, že pouhá tolerance menšinové vlády je pro něj nedostatečnou. 

 Obě strany však svoje případné vládní angažmá v jakékoliv jeho podobě podmiňují 

naplněním svých programových priorit. Právě tento požadavek může být pro jejich vládní 

účast zásadní překážkou, protože především v případě Die Linke poukazují ostatní strany na 

nereálnost jejího programu. Obě uskupení se zároveň shodují, že v případě, že by jejich 

program neměl být naplňován, nemají problém pokračovat ve své opoziční činnosti. 

Deklarují, že se nejedná o žádnou hanbu, naopak poukazují na to, že ony jsou jiné než ostatní 

strany, a proto jsou v opozici. 

 Zásadním rozdílem v případě Die Linke a KSČM, který ovlivňuje postoj strany ke 

zkoumané problematice, je stranická struktura. KSČM je oproti své německé kolegyni 

mnohem homogennější stranou a navenek se drží společného stanoviska. Postoj Die Linke 

velmi ovlivňuje její přetrvávající rozdělení na východní část s minulostí v PDS, která je 

mnohem otevřenější k případné vládní účasti, a na západní část vzešlou především z WASG, 

jež je radikálnější a k vládnímu angažmá skeptičtější. 

 Právě západní část Die Linke byla tradiční překážkou, která velmi zhoršovala vztah 

strany k SPD. Tímto se dostáváme k dalšímu podstatnému aspektu zkoumání vládní 

přijatelnosti popř. nepřijatelnosti Die Linke a KSČM a tím je vztah těchto stran k sociální 

demokracii. Pro obě země, jak Českou republiku, tak Německo, platí, že důležitým hlediskem 

vládní ne/přijatelnosti zkoumaných stran je i jejich vztah k místní sociální demokracii, která 

jako hlavní síla na levé straně politického spektra drží nad vládním osudem těchto uskupení 

značný vliv. 

Především v roce 2005 byla velmi silnou překážkou vládní účasti Linkspartei její 

spolupráce s WASG, která teprve nedávno předtím vzešla z mnoha bývalých členů SPD. 

K bývalým členům sociální demokracie se pochopitelně řadil i ten nejprominentnější z nich, 

již nesčetněkrát zmiňovaný Oskar Lafontaine. Důvodem jejich odchodu byla nespokojenost 

s politikou SPD. Kritizovali především její odklon od sociálnědemokratických tradic. 

Důležitou motivací jejich dalšího působení v politice a angažování se ve WASG a později Die 

Linke byla snaha o korekci politiky jejich bývalé strany a její návrat k dřívější politice. Tento 
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aspekt vztahu Die Linke k SPD přetrval i v budoucnu a ovlivňuje stranické postoje dodnes. 

Zajímavé a paradoxní zároveň však je, že hlavní nositelkou těchto postojů v Die Linke v 

současnosti je Sahra Wagenknechtová s původem v PDS, nikoliv WASG. 

 Především v dobách Oskara Lafontaina byla SPD pro Die Linke potažmo Linkspartei 

srovnatelná s pravicovými stranami, jejich programy se prý nijak zásadně nelišily. Oskar 

Lafontaine často zdůrazňoval, že sociálnědemokratické myšlenky neopustil on svým 

odchodem z SPD, nýbrž samotná sociální demokracie svým příklonem k ekonomicky 

liberální politice a prosazováním pravicových reforem. Jak jsme však mohli vidět v kapitole č. 

9, i v roce 2013 se Die Linke prezentovala jako jediná strana stojící vně kartel ostatních stran 

hájící zájmy bohatých. Součástí politiky Die Linke tradičně je vymezování se vůči SPD. 

 KSČM a ČSSD naopak nepojí obdobná částečně společná minulost jako v případě 

jejich německých kolegyň. Po celou dobu polistopadového vývoje v České republice stály 

tyto strany vedle sebe jako odlišné a oddělené entity. Možná to je důvodem, proč je KSČM ve 

svém vystupování vůči ČSSD mírnější. To platí i v případě volebních kampaní v roce 2002 a 

2006, do kterých česká sociální demokracie vstupovala jako vládní strana, a proto mohla být 

vděčným terčem kritiky. V porovnání s předvolebními útoky Linkspartei v roce 2005 a Die 

Linke v roce 2009 na německou sociální demokracii, která v té době byla taktéž vládní 

stranou, byl postoj KSČM vůči ČSSD shovívavější. 

Krátce před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2013 mohli být pozorovatelé 

české politické scény svědky na německé poměry nevídaného jevu. Krátce před volbami i 

bezprostředně po jejich konání se sešli představitelé ČSSD a KSČM na vzájemné schůzce, 

aby se domluvili na společném postupu. Zdá se, že v Německu by bylo obdobné setkání 

vzhledem ke vztahu tamní sociální demokracie a Die Linke nemyslitelné. 

 Intenzita a kvalita vztahů Die Linke a KSČM k SPD potažmo ČSSD nemění nic na 

skutečnosti, že bez vzájemné spolupráce se sociálními demokraciemi jsou šance Die Linke i 

KSČM na vládní účast mizivé. Sociální demokracie v obou zemích totiž dosud byly 

dominantní silou na levici. Především v německém případě se nedá očekávat žádná změna 

této skutečnosti, zajímavější však může být vývoj v České republice. 

 Právě vzhledem ke klíčovému významu, který má vztah sociálních demokracií a Die 

Linke potažmo KSČM na jejich případnou vládní účast, je potřeba na vzájemné soužití těchto 

subjektů nahlédnout i z opačného pohledu, to jest jaký je vztah SPD a ČSSD k jejich levicové 

konkurenci. 

 Mimořádně zajímavé pak jsou okolnosti, které následovaly v Německu po volbách do 

Spolkového sněmu v roce 2013, kdy existovala levicová většina a Die Linke a Zelení by se 
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k vládní spolupráci zřejmě dali přesvědčit, a v České republice po volbách do Poslanecké 

sněmovny v roce 2002, kdy jen a pouze ČSSD byla arbitrem vládní přijatelnosti KSČM. 

 V případě německé sociální demokracie se zdá být její vztah k Die Linke potažmo 

Linkspartei jasný. Před všemi volbami do Spolkového sněmu od roku 2005 SPD odmítla 

budoucí spolupráci s těmito subjekty a svůj slib dodržela, přestože němečtí voliči dali 

levicovým stranám ve dvou případech většinu mandátů. V roce 2005 byla případná dohoda 

Linkspartei a SPD vzhledem k okolnostem téměř nemožná, pravděpodobně i proto zástupci 

SPD odolali pokušení zisku kancléřského postu, který mohla případná spolupráce 

s Linkspartei zajistit (samozřejmě za předpokladu, že by do vzájemné spolupráce vstoupili i 

Zelení). Po volbách v roce 2013 však již vládnímu angažmá Die Linke bránil jen postoj SPD. 

Ten stále je, že Die Linke je nepřijatelnou z hlediska účasti na celostátní vládě. 

 Přestože rozhodující stanovisko německé sociální demokracie je zatím neměnné, 

zajímavá je geneze vnitrostranické debaty a postojů k vládní nepřijatelnosti Die Linke. V roce 

2005 byla Linkspartei pro SPD naprosto nepřijatelnou. Svůj vliv zajisté hrála obava z posílené 

konkurence. I osoba Oskara Lafontaina a přítomnost hnutí WASG, jejichž kandidatura byla 

vnímána jako pomsta Gerhardu Schöderovi, bránily jakýmkoliv úvahám o spolupráci. Oskar 

Lafontaine považovaný v rámci německé sociální demokracie za zrádce byl zásadní 

překážkou pro politiky SPD i v roce 2009. V tomto roce se však začaly ozývat hlasy, že 

spolupráce s Die Linke nemusí být navěky vyloučena, pokud v rámci této strany dojde 

z pohledu SPD k pozitivnímu vývoji. Někteří politici sociální demokracie, mimo jiné i 

tehdejší kancléřský kandidát Frank-Walter Steinmeier, navíc v roce 2009 poprvé poukázali na 

štěpení v rámci Die Linke mezi východní umírněnější a západní radikálnější část. V roce 2013 

tyto názory ještě zesílily. Kandidát na kancléře Peer Steinbrück i stranický předseda Sigmar 

Gabriel se dokonce nebáli prohlásit, že východní část Die Linke by pro ně byla přijatelnou a 

vládní spolupráci brání pouze západní radikálové. Nesouhlasný postoj s předvolebním 

vyloučením spolupráce s Die Linke vygradoval v SPD po volbách. Mnoho sociálních 

demokratů se vyslovilo proti odmítnutí kooperace s Die Linke do budoucna. SPD si poté na 

svém sjezdu v Lipsku dokonce odhlasovala usnesení, že v budoucnu již nehodlá vylučovat 

žádné potenciální vládní koalice vyjma extremistických a populistických. Otázkou 

samozřejmě zůstává, zda i v budoucnu nebude Die Linke pro sociální demokracii ve škatulce 

populistická strana. 

Tradiční výtkou sociální demokracie vůči Die Linke je poukaz na nereálnost jejích 

slibů. Tím se dostáváme k další překážce její spolupráce s SPD, kterou je její stranický 

program. Tento fakt je rozdílem oproti vztahu ČSSD a KSČM. Čeští sociální demokraté méně 
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upozorňují na případnou nereálnost komunistického programu. Důvodem možná je větší 

ochota české sociální demokracie spolupracovat s KSČM než můžeme být svědky 

v německém případě. Vlastně jediným volebním kláním od roku 2002, kdy ČSSD dopředu 

odmítla spolupráci s KSČM, byly právě volby do Poslanecké sněmovny v roce 2002. Své 

slovo tehdy sociální demokraté dodrželi i po volbách, kdy dali přednost vládě s menšími 

středopravými uskupeními. Bez odpovědi však zřejmě navždy zůstane otázka, zda by se 

ČSSD držela svého daného slova i v případě, pokud by vůči menšinovému kabinetu 

s podporou KSČM neexistovala jiná alternativa než spolupráce s ODS. To znamená, pokud by 

tehdejší vláda sociální demokracie, lidovců a Unie svobody nedisponovala nejtěsnější 

většinou 101 hlasu. Od roku 2006 je postoj české sociální demokracie vůči KSČM 

shovívavější. Změna v ČSSD přišla s Jiřím Paroubkem, který komunisty pragmaticky vnímal 

jako potenciální rezervoár hlasů pro prosazení svých záměrů. Takto postupoval před volbami 

do Poslanecké sněmovny v roce 2006, kdy využil společné většiny 111 mandátů a spolupráci 

s KSČM by se nebránil ani po volbách. Podporu menšinové vládě ČSSD ze strany KSČM 

tehdy označoval jako svoji druhou preferenci. Stále však platilo, že prioritou ČSSD byla vláda 

se středovými subjekty (tehdy KDU-ČSL a Zelenými). V roce 2006 však volební zisk sociální 

demokracie a komunistů na společné vládnutí nestačil. Velmi podobná situace byla i před 

volbami v roce 2010. Menšinová vláda sociální demokracie tolerovaná KSČM byla opět 

druhou preferencí Jiřího Paroubka a potažmo i celé strany. Výsledky voleb však tuto 

eventualitu neumožnily realizovat. Pro období, kdy byl lídrem sociální demokracie Jiří 

Paroubek, také platí, že ČSSD byla ke své ochotě spolupracovat s komunisty částečně 

dotlačena postoji ostatních stran. Téměř všechny vyjma právě KSČM dávaly najevo, že 

spolupracovat se sociální demokracií případně Jiřím Paroubkem nehodlají. Příklon ke KSČM 

tak částečně byl i nouzovým řešením. Změna v postoji ČSSD vůči komunistům nastala před 

volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2013. Tehdy část sociálních demokratů (včetně 

předsedy strany Bohuslava Sobotky) označovala menšinovou vládu ČSSD tolerovanou ze 

strany KSČM za preferovanou povolební variantu. Výsledek voleb však toto řešení opět 

neumožnil. Vztah ke komunistům se však stal jednou z vnitrostranických konfliktních linií. 

Hlavní oponent oficiálního předsedy strany a zároveň jeho první místopředseda Michal Hašek 

využil vztah ČSSD ke KSČM k vymezení se vůči stranickému předsedovi. Hašek se o 

komunistech vyjadřoval velmi kriticky, nutno však podotknout, že i on připouštěl, že by byl 

ochoten podpořit vládní angažmá ČSSD, které by se opíralo o podporu KSČM. Vzhledem 

k obecně známému pragmatismu Michala Haška o tom není potřeba pochybovat. 
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 Před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2013 platilo, že ČSSD byla v názoru na 

případnou vládní spolupráci s KSČM nejednotná. Tato skutečnost znamenala rozdíl oproti 

minulosti, kdy v rámci ČSSD panovala ve vztahu k vládní přijatelnosti KSČM poměrná 

jednota. Obdobně tomu je v případě SPD, která také ve vztahu vůči Die Linke působí až na 

výjimky soudržně. A to především před samotným konáním voleb. Rozhodně jsme v případě 

německé sociální demokracie nemohli být svědky rozepří nejužšího stranického vedení. To se 

v případě SPD vždy drží jednotné stranické linie. Roste však počet méně exponovaných, 

přesto však vlivných členů SPD, kteří především po volbách do Spolkového sněmu v roce 

2013 argumentovali, že by sociální demokracie měla do budoucna změnit svůj vztah k Die 

Linke. 

  Pro obě sociální demokracie dosud platilo, že si zakázaly spolupráci se svými 

levicovými konkurenty. V případě ČSSD dosud existuje Bohumínské usnesení (již mnohokrát 

porušené) zakazující politickou spolupráci mj. s KSČM, v roce 2002 navíc sociální 

demokracie vládní spolupráci vyloučila i ústy svých představitelů. Tento postup volí SPD 

vůči Die Linke opakovaně. A také jej dodržuje. ČSSD by se naopak prolomení 

Bohumínského usnesení i na vládní úrovni zřejmě nebránila. 

 Jak jsme již výše zmínili, vztah sociální demokracie k Die Linke v Německu a KSČM 

v České republice je z hlediska případné účasti těchto stran na vládě klíčový. SPD dosud 

neseznala Die Linke za přijatelnou k vládní spolupráci. Jinak tomu je v případě ČSSD, která 

se nejpozději od roku 2006 nebrání toleranci své menšinové vlády ze strany komunistů. 

Paradoxní v tomto případě je, že pro tuto možnost tyto strany nikdy ve zkoumaném časovém 

úseku nedisponovaly dostatečným počtem mandátů. Tomu se těšily jen v roce 2002, tehdy 

však ještě ČSSD nejevila o vládní spolupráci s KSČM zájem. 

 S výjimkou situace, která nastala po volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2002 

v České republice, nedisponovala sociální demokracie ani v jedné zemi společně s KSČM 

potažmo Die Linke nadpoloviční většinou mandátů. K vládnímu angažmá zkoumaných stran 

proto byl potřeba ještě další partner. Existoval však takový, který by byl ochotný akceptovat 

KSČM či Die Linke jako vládní stranu? 

V německém případě se na hraně akceptace Die Linke jako vládní strany pohybují 

Zelení. I ty však prošli v tomto směru vývojem. V roce 2005 povolební spolupráci 

s Linkspartei jasně odmítli. Argumentovali především nereálností jejích slibů. Stranický lídr 

Joschka Fischer se v souvislosti s lídry Linkspartei Lafontainem a Gysim dokonce vyjadřoval 

o „bláznovství“. Případné spolupráci zajisté neprospívala mohutná kritika Linkspartei na účet 

tehdejší rudo-zelené vlády. Velmi odlišná situace byla mezi Zelenými před volbami a 
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především po volbách do Spolkového sněmu v roce 2013. Zelení se sice před volbami 

vyslovili proti spolupráci s Die Linke, vadily jim především některé její programové 

požadavky, otázkou však zůstává, jak by se zachovali po volbách, pokud by SPD byla 

ochotná sestavit rudo-rudo-zelenou vládu. Zelení by se zřejmě této možnosti nebránili, pokud 

by Die Linke slevila z některých svých nejkontroverznějších programových bodů. Mnoho 

předních představitelů strany (mj. stranický předseda Cem Özdemir a volební lídr Jürgen 

Trittin) se po volbách vyjádřilo, že by byli ochotni zkusit rudo-rudo-zelenou většinu. Zelení 

však nikdy od roku 2005 nebyli oním jazýčkem na vahách. V situaci, kdy spolupráci s Die 

Linke odmítla SPD, byl jejich postoj druhořadý. 

V České republice se ostatní strany vyjma ČSSD staví ke KSČM kriticky. Před 

volbami zatím žádná z nich otevřeně neřekla, že by byla ochotna spolupracovat s KSČM na 

vládní úrovni, ať přímo či nepřímo. Pouze v případě SPOZ bylo možno v roce 2013 uvažovat 

o tom, že by byla ochotna spolu s KSČM podporovat menšinový kabinet ČSSD. Vzhledem 

k tristnímu volebnímu výsledku zemanovců však toto tvrzení nemá valný význam. Ani 

v extrémním případě dlouhotrvajícího povolebního patu v roce 2006 nebyl žádný politický 

subjekt ochotný přijmout podporu od KSČM. Když se o to pokusil předseda KDU-ČSL 

Miroslav Kalousek, strana se vzepřela. Nadto lze v případě právě Miroslava Kalouska 

pochybovat o tom, že by KSČM opravdu považoval za přijatelnou z hlediska účasti na 

celostátní vládě. I postoj lidovců jako strany byl jasný, komunisté pro ně byli i 

v mimořádných povolebních podmínkách v roce 2006 nepřijatelní. 

Z výše zmíněné lze konstatovat, že v Německu se Die Linke těší akceptaci ze strany 

části Zelených, v České republice je KSČM vyjma ČSSD pro ostatní relevantní politická 

uskupení nepřijatelná. 

Postoj pravicových stran v Německu vůči Die Linke a v České republice vůči KSČM 

je samozřejmě odmítavý. Liší se však intenzita, s kterou pravicové strany využívají Die Linke 

potažmo KSČM ve svém boji proti sociální demokracii. 

V Německu upozorňují CDU/CSU a FDP na možnost vzniku rudo-rudo-zelené 

koalice. Je tomu tak již od roku 2005. V předvolebním boji proti SPD zmiňují německé 

pravicové strany především možnost vzniku levicové vlády, v roce 2013 nadto CDU/CSU 

připomínala voličům, že by v případě spolupráce SDP a Zelených s Die Linke již nemusela 

být Angela Merkelová kancléřkou. V německé argumentaci chybí zdůrazňování hrozby 

návratu do minulosti, německá pravice zároveň nezmiňuje eventuální nedemokratičnost či 

antisytémovost Die Linke. Vzhledem k historické tradici SRN je to pochopitelné. 
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Naopak odlišný historický vývoj České republiky vede k tomu, že právě výše zmíněné 

argumenty často využívá česká pravice proti KSČM a současně i ČSSD. Často poukazuje na 

hrozbu případné spolupráce těchto stran. V roce 2002 byla intenzita antikomunistické 

kampaně pravicových stran nižší. Zřejmě i vzhledem k jasnému odmítnutí spolupráce 

s KSČM ze strany ČSSD. Vrcholu dosáhla v letech 2006 a 2010, kdy byl předsedou sociální 

demokracie Jiří Paroubek, který byl vděčnou součástí antikomunismu pravicových stran. Jeho 

politický styl a ochota spolupracovat s KSČM byla pravicovými stranami, především ODS, 

využita v rámci předvolebního boje proti ČSSD velmi silně. 

České pravicové strany využívají případnou vládní účast KSČM v rámci politické 

agitace proti sociální demokracie intenzivněji než německé pravicové strany v případě Die 

Linke a SPD. 

Specifikem České republiky je i poměrně aktivní zasahování prezidentů republiky do 

debaty o vládní ne/přijatelnosti KSČM, což značí jasný rozdíl oproti Německu, jehož 

prezidenti jsou otázce ne/přijatelnosti Die Linke z hlediska účasti na celostátní vládě o 

poznání zdrženlivější. V České republice jsme tak mohli být svědky toho, že v roce 2002 

nepřizval Václav Havel KSČM k rozhovorům o budoucí vládě. Argumentoval tehdy tím, že 

ostatní politické strany spolupráci s komunisty odmítají. Během následujících volebních 

kampaní v letech 2006 a 2010 se tehdejší prezident Václav Klaus opakovaně postavil na 

stranu pravicových stran a vyjádřil své obavy z KSČM. Nutno však dodat, že v roce 2006 se 

komunisté dočkali možná nečekaného zastání od Václava Havla, který tehdy prohlásil, že je 

nevnímá jako hlavní nebezpečí pro Českou republiku. Změna v postoji prezidenta nastala 

s nástupem Miloše Zemana do úřadu. Zeman se na rozdíl od svých předchůdců stavěl k vládní 

účasti KSČM vstřícně. V roce 2013 podporoval toleranci menšinové vlády ČSSD ze strany 

KSČM. 

Intenzivněji v České republice do debaty o vládní přijatelnosti potažmo nepřijatelnosti 

KSČM vstupuje i občanská společnost. Její část se k případné vládní účasti komunistů staví 

velmi odmítavě. V Německu v řadách občanské společnosti rezonuje téma vládní 

ne/přijatelnosti Die Linke slaběji, což je spojeno i s onou rozdílnou historickou zkušeností. 

V České republice zatím KSČM zůstává z hlediska účasti na celostátní vládě 

přijatelnou jen pro jedinou relevantní politickou sílu, kterou je ČSSD. Tento stav platí již od 

roku 2006. Sociální demokraté si však vládní angažmá komunistické strany dokáží představit 

jen v její nepřímé podobě. V letech 2006 a 2010 navíc spolupráce s KSČM nebyla pro 

sociální demokracii prioritou, nýbrž spíše záložní variantou. Změna nastala v roce 2013, kdy 

již kooperace s KSČM byla pro část ČSSD na nejvyšším stupni žebříčku preferencí. 
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Vzhledem ke klesající volební podpoře ČSSD však je otázkou, zda se někdy v budoucnu 

podaří zopakovat situaci z roku 2002, kdy sociální demokraté s komunisty disponovali 

pohodlnou většinou v Poslanecké sněmovně. 

V Německu jsou zatím jedinou relevantní politickou silou, která by byla ochotna 

smířit se s účastí Die Linke na celostátní vládě, Zelení. V jejich případě je navíc nutno dodat, 

že jejich požadavkem by zajisté byly programové ústupky Die Linke. Postoj Zelených však 

není vzhledem k dosud odmítavému stanovisku SPD rozhodující. 

KSČM ani Die Linke ještě nikdy ve své historii nezískali podíl na celostátní vládě. 

Obecně se dá konstatovat, že v českém případě je překážkou postoj ostatních politických 

subjektů krom ČSSD (vyjma roku 2002), naopak v Německu je hlavní překážkou samotná 

sociální demokracie. Přestože několikrát byly okolnosti vládní účasti KSČM (především léta 

2002 a 2006) a Die Linke potažmo Linkspartei (léta 2005 a 2013) poměrně nakloněny, obě 

zmíněné strany stále na svoji první porevoluční vládní zkušenost čekají. 

A jaký je pravděpodobný výhled těchto stran do budoucna? Die Linke může být 

poměrně optimistická. Stále více sociálních demokratů si začíná uvědomovat, že ve 

stranickém systému s poměrně silnou levicovou konkurencí a dominantní CDU/CSU, je 

spolupráce s Die Linke nezbytná, pokud chce SPD v brzké budoucnosti opět obsadit post 

německého kancléře. První krok k případné akceptaci Die Linke již SPD učinila. Na 

stranickém sjezdu v Lipsku krátce po volbách v roce 2013 odhlasovali delegáti usnesení, 

v němž SPD do budoucna nevylučuje žádnou podobu vládní koalice. Diskuze o přijatelnosti 

Die Linke se však v sociální demokracii vede již delší dobu, minimálně od roku 2009. I 

v rámci Die Linke začaly především po volbách do Spolkového sněmu v roce 2013 sílit hlasy, 

že i ona by se měla více snažit spolupracovat s SPD, aby v budoucnu nebyla levicová většina 

ve Spolkovém sněmu jen matematickou, ale i politickou. 

Naopak vyhlídky KSČM jsou o poznání pesimističtější. Komunistické straně se sice 

podařilo přesvědčit ČSSD o své přijatelnosti k nepřímé účasti na vládě, vzhledem k slábnoucí 

podpoře ČSSD ve společnosti však vyvstává otázka, zda se ČSSD ještě někdy v budoucnu 

podaří obnovit dřívější vliv a sílu a zda ještě někdy v budoucnu bude KSČM společně s ČSSD 

disponovat většinou poslaneckých mandátů. Prozatím KSČM nezbývá, než se upínat k této 

možnosti, protože žádná jiná relevantní politická strana v České republice nepovažuje KSČM 

za přijatelnou z hlediska účasti na celostátní vládě a dosud nic nenasvědčuje tomu, že by 

v tomto ohledu měla v blízké budoucnosti nastat zásadní změna. 
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15. Závěr 

 Posouzení, zda je určitá strana přijatelná či nepřijatelná pro účast na celostátní vládě, 

není jednoznačnou záležitostí. Usuzovat lze jen z praktických kroků a výroků jednotlivých 

zainteresovaných aktérů. Ty však nemusejí odpovídat jejich reálnému přesvědčení. Nelze si 

dělat iluze o upřímnosti politického jednání. Prostředky k dosažení cíle mohou být všelijaké. 

Stejně tak v otázce vládní ne/přijatelnosti Die Linke a KSČM mohly být rozhodujícího 

významu na první pohled maličkosti. Těžko se dovíme, jak by se zachovala ČSSD v roce 

2002, pokud by se jí nenaskytla příležitost složení středolevé vládní koalice s KDU-ČSL a 

US-DEU, která tehdy disponovala 101 hlasem. Chybělo k tomu tehdy málo, jeden mandát pro 

opoziční strany. Využila by tehdy ČSSD i přes své předvolební proklamace většiny, kterou 

získala společně s KSČM? Obdobně nám zůstává neznámé, jak daleko reálně byly špičky 

SPD v roce 2013 od akceptace Die Linke jako vládního partnera a pokusu sestavit levicovou 

vládu společně s Die Linke a Zelenými. KSČM i Die Linke možná byly v určitých 

momentech mnohem blíže vládní účasti, než si dnes můžeme myslet. 

 Obě strany však až do dnešních dnů zůstávají v opozici, nezúčastnily se dosud žádné 

vlády. Za nastalých podmínek dosud nebyly většinově přijatelní pro účast na celostátní vládě, 

případně některá jiná podoba vládní koalice byla ostatními aktéry více preferovaná. 

V Německu v roce 2005 SPD upřednostnila do té doby neobvyklé řešení, velkou koalici 

s CDU/CSU, přestože ve Spolkovém sněmu většinu mandátů držely levicové subjekty. O 

čtyři roky později dali němečtí voliči důvěru pravicovým stranám. V roce 2013 se z velké 

části opakovala situace z roku 2005 včetně povolebního řešení – velké koalice. V České 

republice v roce 2002 odolala ČSSD pokušení pohodlné levicové většiny a oficiálně 

zachovala po celé volební období věrnost spolupráci s KDU-ČSL a US-DEU. I přes volební 

pat z roku 2006 a následné politické turbulence, které provázely celé volební období, zůstala 

KSČM mimo obě Topolánkovy vlády i vládu Fischerovu. Volby v roce 2010 daly jasnou 

většinu ODS, TOP 09 a VV, které nejevily o spolupráci s KSČM zájem. Nic na tom nezměnil 

ani bouřlivý průběh koaličního vládnutí těchto stran. Na konci volebního období se však 

KSČM dočkala vlády, které byla ochotna vyslovit důvěru. Tu si od komunistických poslanců 

zasloužil Rusnokův kabinet. Ani komunistické hlasy však v konečném součtu nestačily. I po 

volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2013 zůstala KSČM opoziční stranou. 

 V úvodu této práce bylo definováno pět hypotéz. Jejich závěrečné zhodnocení je 

následující: 
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A) V Německu vzhledem k slabší historické vazbě celého státu na NDR (v porovnání s 

vazbou ČR na ČSSR) otázka problematičnosti Die Linke rezonuje méně. 

Tato hypotéza se potvrdila. Debata v České republice je oproti Německu intenzivnější nejen 

mezi samotnými zainteresovanými politickými stranami, ale i mezi ostatními aktéry 

politického života. 

B) Přímé vládní angažmá KSČM v ČR potažmo Die Linke v Německu není vzhledem k 

převažujícím postojům možné, avšak tzv. tichá podpora neboli tolerance vlády bez přímé 

účasti na ní je za určitých podmínek reálná. 

Tato hypotéza nebyla potvrzena. Přímé vládní angažmá KSČM potažmo Die Linke sice není 

reálné, nereálnou však zůstává i tolerance vlády ze strany těchto stran. Ta by byla možná 

pouze v českém případě v situaci, pokud by většinou hlasů disponovala ČSSD společně 

s KSČM (toto tvzení platí pro situaci po volbách 2006 – 2013). Naopak v Německu se i 

vzhledem k postoji samotné Die Linke zdá pravděpodobnější, že pokud by Die Linke do 

vlády přece jen vstoupila, jednalo by se spíše o přímou vládní účast. 

C) Hlavní překážkou vládní účasti KSČM jsou postoje menších středových stran, hlavní 

překážkou vládní účasti Die Linke naopak postoj sociální demokracie. 

Tato hypotéza byla potvrzena. V případě KSČM mohly především v roce 2006 malé strany 

zvrátit opoziční osud komunistické strany. Naopak v německém případě byla sociální 

demokracie jak v roce 2005 (tehdy se vládní účasti bránila i samotná Linkspartei), tak v roce 

2013 hlavní překážkou vládního angažmá Die Linke. 

D) Pravice v obou státech využívá problematiku vládního angažmá KSČM/Die Linke ke 

kritice sociální demokracie. 

I tato hypotéza se během jejího ověřování potvrdila. Pravicové strany využívají v obou 

zemích možnost vládní účasti KSČM potažmo Die Linke ve svém soupeření se sociální 

demokracií. Liší se však taktické uchopení této problematiky. V Německu je argumentem 

spíše samotný vznik levicové vlády, v České republice je naopak kladen důraz na hrozbu pro 

demokracii a prosperitu, kterou by vládní účast KSČM znamenala. 

 E) Sociální demokracie v obou státech se na případné vládní spolupráci s KSČM/Die Linke 

zásadně štěpí. 

Tato hypotéza se spíše nepotvrdila. V případě české sociální demokracie panovala v letech 

2002 – 2010 ve vztahu k vládní přijatelnosti KSČM téměř naprostá jednota. K rozepřím došlo 

až v roce 2013. V případě německé sociální demokracie bylo dosud nejužší stranické vedení 

vždy jednotné. Opoziční názory v širším okruhu stranických představitelů však v průběhu let 

sílí a na intenzitě nabírají především po volbách. 
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Vzhledem k výše zmíněnému lze konstatovat, že KSČM i Die Linke jsou dosud 

většinově nepřijatelnými pro účast na celostátní vládě.  V případě KSČM byla z relevantních 

politických stran ochotna přijmout od komunistů podporu pouze ČSSD a to v letech 2006, 

2010 a 2013. Ani pro ni však nepřicházela v úvahu přímá účast KSČM ve vládě. Pro všechny 

ostatní relevantní politické subjekty byla KSČM po celé zkoumané období nepřijatelná 

z hlediska účasti na celostátní vládě. Toto samé tvrzení platí i pro Die Linke. Vládní 

spolupráci s ní odmítali po celé zkoumané období všechny relevantní politické subjekty 

v Německu. Jedinou výjimkou byl postoj Zelených v roce 2013, kteří by zřejmě byli ochotni 

vstoupit s Die Linke do společné vlády. 

 Odpověď na výzkumnou otázku této práce, zda je vládní angažmá KSČM/Die Linke 

přijatelné, pro koho a za jakých podmínek, je stručná. V případě KSČM přichází v 

současnosti v úvahu pouze tolerance menšinové vlády ČSSD, v případě Die Linke spolupráce 

se Zelenými. Vzhledem k historickému vývoji se však ani jedna ze zkoumaných stran vlády 

neúčastnila. Do budoucna však není tato možnost vyloučena. Především Die Linke by se 

možná již po následujících volbách do Spolkového sněmu mohla těšit z nabyté exekutivní 

moci. Vyhlídky KSČM jsou naopak chmurnější. Rozuzlení této otázky však ponechme času a 

následujícímu vývoji. 
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Summary 

The conclusion of this work can be summarized as follows. KSČM was acceptable to 

participate in national government since 2002 only for the ČSSD in the years 2006, 2010 and 

2013. In all cases, the Social Democrats were willing to accept just tolerance of their 

government by the Communists. Die Linke was probably acceptable for the Greens in 2013. 

They would probably be willing to accept even the direct participation of Die Linke in the 

German government. This variant prefers Die Linke as well. The mere tolerance of red-green 

government would not saturate the desires of Die Linke. On the contrary KSČM declares as 

its priority an indirect participation in the government, a tolerance of minority government of 

ČSSD. Other political parties perceive KSČM potentially Die Linke as unacceptable in terms 

of participation in national government. It can be stated that the main obstacle for the 

government's participation of KSČM was the attitude of ČSSD in 2002 and in the following 

years the attitude of smaller parties. On the contrary, in the case of Die Linke the main 

obstacle of its government's participation is the attitude of social democracy. Prospects of Die 

Linke to participate in a national government in the future seem to be more promising than the 

prospects of KSČM. 
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Příloha č. 5 

 
http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahl

en/BTW_BUND_13/ergebnisse/bundesergebnisse/; 

vyhledáno 30. 11. 2013. 

Příloha č. 6 

 
http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahl

en/BTW_BUND_13/ergebnisse/bundesergebnisse/g

rafik_sitze_99.html; vyhledáno 23. 10. 2013. 

35,2% 34,2% 

9,8% 8,7% 8,1% 

0,0% 
5,0% 

10,0% 
15,0% 
20,0% 
25,0% 
30,0% 
35,0% 
40,0% 

Zisk druhých hlasů ve volbách 

do Spolkového sněmu 2005 

226 

222 

61 

54 

51 

Zisk mandátů ve volbách do 

Spolkového sněmu 2005 

CDU/CSU 

SPD 

FDP 

Linkspartei 

Zelení 

33,8% 

23,0% 

14,6% 
11,9% 10,7% 

0,0% 
5,0% 

10,0% 
15,0% 
20,0% 
25,0% 
30,0% 
35,0% 
40,0% 

Zisk druhých hlasů ve volbách 

do Spolkového sněmu 2009 

239 

146 

93 

76 

68 

Zisk mandátů ve volbách do 

Spolkového sněmu 2009 

CDU/CSU 

SPD 

FDP 

Die Linke 

Zelení 

41,5% 

25,7% 

8,6% 8,4% 

0,0% 

10,0% 

20,0% 

30,0% 

40,0% 

50,0% 

Zisk druhých hlasů ve volbách 

do Spolkového sněmu 2013 

311 

193 

64 

63 

Zisk mandátů ve volbách do 

Spolkového sněmu 2013 

CDU/CSU 

SPD 

Die Linke 

Zelení 



134 

 

Příloha č. 7 

 
http://volby.cz/pls/ps2002/ps2?xjazyk=CZ; 

vyhledáno 30. 1. 2014 

Příloha č. 8 

 
http://volby.cz/pls/ps2002/ps63?xjazyk=CZ; 

vyhledáno 30. 1. 2014 

Příloha č. 9 

 
http://volby.cz/pls/ps2006/ps2?xjazyk=CZ; 

vyhledáno 6. 2. 2014 

 

 

Příloha č. 10 

 
http://volby.cz/pls/ps2006/ps2?xjazyk=CZ; 

vyhledáno 6. 2. 2014. 

Příloha č. 11 

 
Zdroj: http://volby.cz/pls/ps2010/ps2?xjazyk=CZ; 

vyhledáno 20. 2. 2014. 

Příloha č. 12 

 
http://www.volby.cz/pls/ps2010/ps53?xjazyk=CZ&

xv=1; vyhledáno 20. 2. 2014. 
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Příloha č. 13 

 
http://volby.cz/pls/ps2013/ps2?xjazyk=CZ; 

vyhledáno 27. 2. 2014. 

Příloha č. 14 

 
http://volby.cz/pls/ps2013/ps53?xjazyk=CZ&xv=1; 

vyhledáno 27. 2. 2014. 

Příloha č. 15 

 
http://www.bundeswahlleiter.de/de/; vyhledáno 9. 11. 2013 

Příloha č. 16 

 
Zdroj: http://volby.cz/; vyhledáno 16. 1. 2014 
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Příloha č. 17 

 
http://www.wahlrecht.de/umfragen/forsa.htm, vyhledáno 28. 11. 2013 

Příloha č. 18 

 
http://www.wahlrecht.de/umfragen/forsa.htm, vyhledáno 21.10.2013 
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