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Anotace (abstrakt) 

Práce se v první části zabývá popisem rozdílných způsobů pohledu na definice a 

zkoumání stranických soustav v evropském prostředí a v USA. Součástí teoretické části 

je také vývojová teorie politických stran a rozdílné definice politických stran jako 

takových jak z hlediska teorie, tak českého práva. 

V praktické části se studie zaměřuje na popis vybraných organizací, které mají 

prokazatelnou spojitost s ČSSD a až na výjimky jsou zkoumané organizace 

v podřízeném postavení vůči ČSSD, či jsou na ČSSD velmi úzce navázány. Práce 

popisuje jednotlivé organizace z hlediska jejich zaměření, počtu členů či způsobu 

financování, ale i z hlediska provázanosti se stranou i vzájemně mezi sebou. Zmíněny 

jsou také odbory, jejichž spojení s ČSSD vychází z historie. Studie se také zmiňuje o 

dalších organizacích, které ale přímo nezkoumá, jako je společnost Cíl, a.s., či nadace 

Friedrich-Ebert-Stiftung. 

Cílem práce je přinést ucelený popis zkoumaných organizací a alespoň rámcově 

zhodnotit jejich personální propojení a vliv na programové směřování ČSSD. 

Abstract 

In the first part of this study we describe different ways of view of the definition 

and analysis of party network in the Europe and the USA. The theoretical part deals also 

with evolutionary theory of political parties and different definitions of political parties. 

The practical part of the study focuses on the description of selected organizations 

that have a demonstrable relationship with the Czech Social Democrats and the few 

exceptions are surveyed organizations subordinate to them, or are very closely related 

with this party. This study therefore describes and analyses various organizations in 



 

terms of their focus, the number of members or the way of financing, but also in terms 

of interconnection with the party and among themselves. We mentioned also the unions, 

whose connection with the CSSD is based on history background.  

The aim of this study is to provide a comprehensive description of the surveyed 

organizations and at least generally assess their personal connections and influence of 

the direction of the CSSD. 
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Vymezení řešené problematiky a základních pojmů 

Ve své diplomové práci se budu zabývat stranickou soustavou České strany sociálně 

demokratické v její polistopadové éře. Za stranickou soustavu považuji organizace, 

spolky a iniciativy, které fungují uvnitř strany, případně existuje prokazatelné úzké 

personální a/nebo programové propojení s ČSSD, přestože tyto organizace nejsou 

integrální součástí, ale i tak mají významný vliv na její fungování. 

Zatímco na tyto subjekty bude kladen hlavní zájem práce, orgánům strany, jako jsou 

Ústřední výkonný výbor nebo Ústřední komise apod., se práce bude věnovat především 

jako místům, kde dochází k uplatňování moci a prosazování programu jednotlivých 

složek stranické soustavy pomocí personálního zastoupení. 

 

Shrnutí dosavadního stavu řešení či poznání 

Téma stranických soustav v jednotlivých politických stranách evropského 

kontinentu dosud bylo badateli zkoumáno spíše okrajově. Věnuje se mu například 

Thomas Poguntke. Většího zájmu se toto téma dočkalo ve Spojených státech 

amerických. V zámoří se význam jednotlivých organizací stranické sítě vypočítává 

především s ohledem na finance, které daná organizace poskytla na volební kampaň 

(zabývá se tím například Paul Herrnson). Toto kritérium však není možné uplatnit s 

ohledem na skutečnost, že ČSSD je strana sociálnědemokratického typu bez většího 

množství významných soukromých sponzorů. Proto bude třeba publikace o amerických 

stranách přenést do kontextu této diplomové práce. 

Těžiště práce je tedy kladeno na jednotlivé subjekty stranické soustavy, jejich 

vzájemné vztahy a vliv na rozhodování ČSSD. 

  

Cíl práce 

Cílem práce je analyzovat jednotlivé subjekty stranické soustavy z hlediska jejich 

historického vývoje, počtu členů a jejich vlivu na chod ČSSD. Za přínos této diplomové 

práce považuji ucelené shrnutí reálného fungování stranické soustavy uvnitř největší 

levicové strany českého stranického systému. 

 



 

Pracovní postup 

K analýze ČSSD je nejprve nutno nastínit teoretická východiska, případně je 

převést do evropského, respektive českého kontextu. Dále je nutné jednoznačně 

definovat základní pojmy. K tomu dospěji studiem odborné literatury. 

V druhé části práce budou prostudovaná východiska aplikovaná na konkrétní 

subjekty stranické soustavy ČSSD. Zde bude nutné vycházet z výročních zpráv ČSSD a 

jednotlivých zkoumaných subjektů, jejich programových priorit, webových stránek a 

rozhovorů s představiteli daných organizací. Svou roli v této části práce budou mít i 

novinové články. 

Vztahy uvnitř stranické soustavy budou v práci přiblíženy schematickými mapami.  

 

Výzkumné otázky 

Jaký je reálný vliv zkoumaných organizací na fungování ČSSD? 

Mají tyto organizace vliv na programové priority strany? 

Funguje stranická soustava ČSSD čistě horizontálně, nebo existuje i vertikální 

propojení? 

 

Hypotézy 

Stranická soustava ČSSD je pozůstatkem z dob obnovy, kdy se chtěla sociální 

demokracie vyprofilovat jako klasická masová strana. Reálný význam je tak u většiny 

organizací uvnitř ČSSD minimální a jde spíš o prázdné skořápky. Důvodem je přeměna 

strany na kartelovou, což je spojeno s vyšší mírou centralizace. 

U externích organizací předpokládám, že z důvodu zachování jisté formy 

nezávislosti na straně, někdy ve větší, jindy v menší formě, jsou tyto organizace 

schopny udržet si větší reálnou sílu ovlivňovat chod ČSSD. Jejich formální nezávislost 

jim totiž umožňuje pracovat samostatně a tím si získávat okruh vlastních stoupenců bez 

ztráty benefitů plynoucích ze spojení se silnou levicovou stranou.  



 

Ohledně vzájemného propojení organizací předpokládám, že existuje i vertikální 

spojení. ČSSD je totiž na evropské poměry relativně malou stranou a aktivních straníků 

nebude tolik, aby byli schopni "zaplnit" všechny organizace, které jsou s ČSSD spojeny.  
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Seznam zkratek 
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Úvod 
 

Česká strana sociálně demokratická je nejsilnějším levicovým subjektem na české 

politické scéně. Na tuto stranu se v nejrůznějších studiích nahlíží z hlediska počtu 

získaných hlasů ve volbách, získaných mandátů či velikosti členské základny, programů 

nebo změn ve vedení v různých podobách. Sociální demokracie ale přitom není, ostatně 

jako většina politických stran a hnutí, jednolitým celkem. Uvnitř strany existují 

nejrůznější názorové proudy, což plyne mj. z její snahy udržet si postavení lídra 

levicové scény a zachytit tak voliče z různých socio-ekonomických tříd a názorových 

proudů. Tyto proudy se často sdružují do platforem, spolků apod., které fungují jak 

uvnitř, tak vně strany. Existence těchto institucí je jedním ze způsobů, jak oslovit co 

nejvíce segmentů společnosti. Jak řekl současný předseda ČSSD Bohuslav Sobotka na 

slavnostním shromáždění, které se konalo u příležitosti 25. výročí událostí roku 1989: 

"Strany mají být spojnicí mezi občanskou společností a státem."
1
 To ostatně souzní s 

dnes již klasickou funkcí linkage v podání K. Lawsonové. Právě úžeji zaměřené 

organizace uvnitř stran mohou plnit tuto roli a propojit občanskou společnost, strany a 

stát. Fakt, že toto spojení existuje, ilustrují i sjezdy strany. Na nich jako řečníci 

vystupují mimo jiné zástupci odborů, své stánky pak na těchto pro politickou stranu 

zásadních událostech mají různé spolky a platformy. 

Právě popis a zařazení celého spektra institucí spojených s ČSSD je účelem této 

diplomové práce. Problematikou stranických soustav se v České republice doposud 

mnoho studií nezabývá. Existují zde většinou jen práce, které popisují jen některé 

skupiny vnitrostranických organizací, jako jsou například mládežnické organizace. 

Zmiňme například knihu "Levice v České republice a na Slovensku 1989-2009" od 

trojice autorů J. Bureše, J. Charváta a P. Justa.  

Cílem této práce je vedle popisu a zařazení jednotlivých subjektů v rámci stranické 

soustavy ČSSD také zjištění, jak velký podíl mají jednotlivé organizace na chod strany a 

jaké zastoupení mají představitelé jednotlivých institucí v rámci stranické elity. Tato 

práce se přímo nevěnuje stranickým orgánům, jako jsou například Ústřední výkonný 

výbor ČSSD, krajské organizace apod. Na tyto orgány je v této práci pohlíženo jen jako 

                                                 
1

 SOBOTKA, Bohuslav. Premiér Sobotka: Hrozí nám vyprázdnění demokracie a eroze 

parlamentarismu. Parlamentní listy[online]. 15. 11. 2014 [cit. 2015-01-04]. Dostupné 

z: http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Premier-Sobotka-Hrozi-nam-vyprazdneni-

demokracie-a-eroze-parlamentarismu-346022 

http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Premier-Sobotka-Hrozi-nam-vyprazdneni-demokracie-a-eroze-parlamentarismu-346022
http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Premier-Sobotka-Hrozi-nam-vyprazdneni-demokracie-a-eroze-parlamentarismu-346022
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na místa, kde dochází k uplatňování vlivu jednotlivých subjektů stranické soustavy a 

jejich vzájemným ideovým a personálním střetům. 

Práce vychází z informací získaných z dostupné literatury, médií, osobních či 

písemných rozhovorů s představiteli ČSSD a institucí v rámci stranické soustavy a z 

veřejně dostupných dat. Právě přímý kontakt s kompetentními zástupci zkoumaných 

subjektů poskytuje nejlepší vhled do fungování celé stranické soustavy, byť je zde 

zapotřebí obezřetnost před snahou některých oslovených vyzdvihovat svou organizaci 

na úkor jiných. Písemné materiály ohledně jednotlivých subjektů v této práci slouží 

spíše pro dokreslení informací získaných z těchto osobních či písemných rozhovorů. 

V několika případech se nepodařilo získat žádného kompetentního zástupce organizace, 

tudíž u těchto subjektů bylo nutné vycházet pouze z veřejně dostupných zdrojů. 

Celá studie se snaží poskytnout odpověď na tři výzkumné otázky. První je: Jaký je 

reálný vliv zkoumaných organizací na fungování ČSSD? Zde je východiskem hypotéza, 

že je stranická soustava ČSSD pozůstatkem z dob obnovy, kdy se chtěla sociální 

demokracie vyprofilovat jako klasická masová strana. Reálný význam je tak u většiny 

organizací uvnitř ČSSD minimální a jde spíš o prázdné skořápky. Důvodem je přeměna 

strany na kartelovou, což je spojeno s vyšší mírou centralizace. 

Druhou otázkou je: Mají jednotlivé organizace vliv na programové priority strany? 

U externích organizací je předpokladem, že z důvodu zachování jisté formy nezávislosti 

na straně, někdy ve větší, jindy v menší formě, jsou tyto organizace schopny udržet si 

větší reálnou sílu ovlivňovat chod ČSSD. Jejich formální nezávislost jim totiž umožňuje 

pracovat samostatně a tím si získávat okruh vlastních stoupenců bez ztráty benefitů 

plynoucích ze spojení se silnou levicovou stranou.  

Třetí výzkumnou otázkou je: Funguje stranická soustava ČSSD čistě horizontálně, 

nebo existuje i vertikální propojení? Ohledně vzájemného propojení organizací je 

předpokladem, že existuje vedle toho horizontálního právě i vertikální spojení. ČSSD je 

totiž na evropské poměry relativně malou stranou a aktivních straníků nebude tolik, aby 

byli schopni "zaplnit" všechny organizace, které jsou s ČSSD spojeny.  

První, teoretická část práce, se zabývá definicí samotné politické strany. Důvodem 

je odlišit politickou stranu od zájmových hnutí, které ale mohou být součástí stranické 

soustavy. V tom je využita kniha Petra Fialy a Maxmiliána Strmisky Teorie politických 

stran. Dále jsou pomocí vývojové typologie popsány tři typy stran: masová, catch-all a 

kartelová, kterými si ČSSD během svého vývoje prošla, případně jimi byla či je velmi 

ovlivněna a přejala některé jejich prvky, což blíže vysvětluje taktéž popsaný genetický 
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model A. Panebianca. V druhé polovině teoretické části je věnován prostor teoriím 

stranických soustav v USA, které kladou důraz na finanční aspekt, a v Evropě, kde je 

větší zaměření na strukturu a programové zaměření jednotlivých organizací, a způsobu 

financování politických stran v USA a v České republice. Z amerických studií jsou blíže 

využity Kogerova práce s názvem Cooperative Party Factions in American Politics a 

Hernsonova práce The Roles of Party Organizationsm Party-Connected Committees, 

and Party Allies in Elections. Z evropských je blíže využita práce T. Poguntke Political 

parties and other organizations. Speciální část je věnována M. Duvergerovi a jeho 

knize Party politics and pressure groups, která přináší ucelené rozdělení jednotlivých 

typů nátlakových skupin a jejich vztahů k politickým stranám. Popis těchto teorií je 

nezbytný pro selekci subjektů, kterým se tato práce věnuje, a zároveň pro pochopení, 

jak rozdílně stranické soustavy v USA a v Evropě fungují. 

Právě Duvergerovo rozdělení nátlakových skupin spolu s novodobějším pohledem 

T. Poguntke, které je taktéž obsahem teoretické části této práce, slouží jako základ pro 

vymezení množiny zkoumaných organizací. Americké studie využity nejsou, jelikož 

jejich pohled na stranické soustavy neodpovídá fungování stranických soustav 

v Evropě, zejména u sociálnědemokratických stran. Zde je myšlen zejména finanční 

vztah mezi subjekty soustavy a stranou. 

Druhá část práce je již empirická a zabývá se pouze ČSSD a její stranickou 

soustavou. Nejprve je v práci stručně popsán historický vývoj strany od jejího obnovení 

v roce 1989. Tato historická exkurze má své odůvodnění jako součást argumentace pro 

aplikaci vývojové typologie, jelikož ukazuje programovou proměnu strany a její 

otevření se různým názorovým proudům a společenský skupinám. Využívány jsou zde 

zejména programové dokumenty ČSSD a sjezdové zprávy. 

Další kapitola, věnovaná financování ČSSD, slouží jako argument pro vyřazení 

amerického pohledu na stranické soustavy, který vychází právě z finančních vztahů 

mezi stranou a jednotlivými subjekty. Zároveň tato část názorně ukazuje velmi slabý 

vliv členských příspěvků na hospodaření strany. Tato kapitola čerpá zejména z dat 

specializovaného projektu PolitickeFinance.cz, který čerpá z výročních zpráv 

politických stran o jejich hospodaření. 

V následující kapitole je již popis jednotlivých zkoumaných organizací, které byly 

vybrány na základě selekce vycházející z definic T. Poguntke a M. Duvergera. Vybrané 

organizace jsou vždy ve více či méně podřízeném postavení k ČSSD, a/nebo jsou s ní 

velmi úzce personálně spjaty. Proto se práce nezabývá organizacemi jako ProAlt či Ne 



8 

 

základnám!, které se sice dají jednoznačně označit za levicová uskupení a dílčí 

spolupráce s ČSSD je prokazatelná, tato spolupráce ale nemá prokazatelný trvalý 

charakter a je velmi obtížné určit vzájemný reálný vliv, respektive se dá soudit, že jde 

z hlediska vzájemného vlivu o rovnocenné subjekty. Výjimkou jsou pouze odbory, které 

byly do této práce zahrnuty z důvodu historického spojení se sociální demokracií. 

Informace a data jsou zde získávány osobními či písemnými rozhovory 

s kompetentními zástupci stranické soustavy a z veřejně dostupných zdrojů. Velmi 

cenným zdrojem informací byl v této části novinář a tajemník MDA Patrik Eichler, 

který pro účely této práce poskytl rozhovor týkající se nejen MDA, ale i dalších 

organizací spojených s ČSSD. 

Poslední kapitola věnovaná vzájemnému personálnímu a programovému propojení 

u zkoumaných subjektů se snaží dát ucelenou odpověď na výzkumné otázky 

vycházejíce přitom, jak už bylo uvedeno, z informací získaných jak rozhovory s aktéry, 

tak analýzou veřejně dostupných zdrojů a literatury. 
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1. Teoretická část 
 

Na politické strany v této práci nahlížíme jako na organizace. Anthony Giddens 

vytvořil jednu z nejužívanějších definic organizace, když ji označil za "velké seskupení 

lidí, které je neosobního charakteru a vzniká s konkrétním záměrem."
2
 Pro vysvětlení 

vzniku a existence stranické soustavy uvnitř ČSSD je nezbytné popsat tři typy 

politických stran, se kterými je sociální demokracie na českém území spjata. Jde o teorii 

stran masových, catch-all a kartelových. Jako masová strana ČSSD na konci 19. století 

vznikla a po Sametové revoluci roku 1989 byla v tomto smyslu obnovována, o čemž 

svědčí první programový dokument z roku 1990, který cílí na úzkou skupinu dělníků.
3
 

Přestože v západní Evropě již poválečný vývoj charakter politických stran změnil a ty 

se postupně otevíraly širší skupině voličů, u ČSSD k tomuto zprvu nedošlo. Důvodem je 

její zrušení, respektive začlenění do KSČ v roce 1948. Toto začlenění ale nebylo 

definitivní, jelikož strana ve velmi omezené míře fungovala v exilu. Exilová ČSSD 

spolu s disidenty následně stála u obnovení ČSSD, kde dominantní roli hrála domácí 

scéna, což je blíže popsáno v druhé části této práce. Nedostatečná znalost nových trendů 

v západních politických stranách tak byla minimálně jednou z příčin, proč se ČSSD 

obnovila jako masová strana.  

Vývoj byl však neúprosný, a pokud strana chtěla v novém prostředí, které 

devadesátá léta dvacátého století přinesla, pak musela svou taktiku změnit na snahu 

podchytit co nejširší spektrum společnosti tak, jak se o to snaží catch-all strany. S 

rozvojem nových komunikačních možností, vnitrostranické krizi a zvyšující se 

závislosti strany na státních penězích za volby došlo po roce 2000 s nástupem Jiřího 

Paroubka k pokusu stranu modernizovat ve smyslu teorie kartelové strany. Tento vývoj 

je důvodem, proč se v této práci zabýváme i uvedenými teoriemi politických stran. 

Analýzou ČSSD v moderní historii po roce 1989 se zabývají například knihy Mezi 

kartelovou a masovou stranou autorů M. Poláška, V. Novotného a M. Perottina, kde je 

vedle sociální demokracie analyzován i vývoj KSČM. ČSSD se objevuje také v knize 

Levice v České republice a na Slovensku 1989-2009 od J. Bureše, J. Charváta a P. Justa. 

Tato kniha je spíše sborníkem, který rozebírá jen některé aspekty. Například, jak už 

bylo zmíněno v úvodu, mládežnické organizace ČSSD a KSČM. Ucelený vhled na 

                                                 
2
 GIDDENS, A. Sociologie, s. 288. 

3
 Cíle a zásady Československé sociální demokracie z roku 1990 
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vývoj sociální demokracie v Česku přináší kniha Bludné cesty sociální demokracie Z. 

Kárníka, Z. Franklové aj. Kylouška. Tato kniha, obsahující i rozhovory s předsedy 

ČSSD Milošem Zemanem, V. Špidlou a Stan. Grossem, se zabývá i historickými a 

ideovými kořeny ČSSD. 

Ze všeho nejdřív je ale nutné definovat, co vlastně je politická strana, a následně 

musíme definovat, co je stranická soustava. Jde o to odlišit politickou stranu od různých 

zájmových a nátlakových skupin apod., které ale mohou být součástí stranické soustavy, 

jejímž středem je strana, na kterou jsou různou měrou a různým způsobem napojeny 

další organizace. 
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1.1. Definice a typy politických stran 
 

V angličtině se politická strana označuje jako party. To vychází z latinského "pars", 

což je podíl či část. Tedy část celku, kterým je společnost. Pro češtinu, která vychází ze 

staroslověnštiny, to úplně neplatí. Zde je strana dle Strmisky a Fialy bližší pojmům 

prostor či prostranství.
4
 Významný politolog Giovanni Sartori pak užívá pojmu partire

5
, 

tedy dělit či rozdělovat a následně uvádí tři premisy, ze kterých lze vyčíst původní účel 

politických stran: 

- Strany nejsou frakce 

- Strana je částí celku 

- Strany jsou vyjadřovací kanály 

Užívané definice strany lze dělit do dvou hlavních kategorií na klasické definice a 

moderní definice. Nyní se na ně podíváme blíže. 

 

 

1.1.1. Klasické definice 
 

S jednou z prvních definic přišel Edmund Burke. Ten v druhé polovině 18. století 

politickou stranu definoval jako "seskupení lidí, kteří se spojují, aby společnými silami 

prosazovali národní zájem, a to na základě nějakého konkrétního principu, na němž se 

všichni shodují."
6
 Otázkou je, co je národní zájem. To Burke definoval jako obecné 

dobro. 

Tento pohled byl právě kvůli otázce národního zájmu, respektive obecného dobra, 

kritizován. Joseph Schumpeter se proto na stranu podíval jinak. Politická strana podle 

něj nabízí programy, principy a cíle, které podle politické situace upravují či opouštějí. 

Jde tedy o skupinu, která sjednocuje své členy pro získání politické moci.
7
  

Často užívaná je definice německého sociologa Maxe Webera, podle kterého je 

strana "dobrovolně vzniklé sdružení osob se společnými zájmy, jejichž prioritou je získat 

                                                 
4
 FIALA, P., Teorie politických stran, s. 15 – 17. 

5
 SARTORI, G., Strany a stranické systémy, s. 17 - 19. 

6
 FIALA, P.. Teorie politických stran, s. 18. 

7
 Ibid., s. 18 – 19.  
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politickou moc, s cílem prosadit 'věcné cíle' či osobní výhody nebo obojí najednou." 
8
 Z 

této definice vychází většina moderních pohledů. 

 

 

1.1.2. Moderní definice 
 

Moderní definice politických stran začaly vznikat v 60. letech 20. století. Od těch 

klasických se odlišují zahrnutím poznatků z dlouhé historie politických stran, které 

prošly velkou proměnou v podobě postupného ukotvení stran typu catch-all ve 

stranických systémech západní Evropy. 

Raymond Aron tak strany označil za „víceméně organizovaná dobrovolná 

seskupení, která vyvíjejí víceméně stálou činnost, a ve jménu jistého pojetí obecného 

společenského zájmu se ucházejí o to, aby samy nebo v koalici převzaly funkce vlády“.
9
 

Jeho italský kolega Giovanni Sartori se pokusil o minimální definici, jež zní "strana 

je jakákoli politická skupina identifikovaná pomocí oficiálního názvu, která se 

představuje ve volbách a je schopna umístit své kandidáty prostřednictvím voleb 

(svobodnými nebo ne) do veřejných úřadů."
10

 

Tato minimální definice, a nejenom tato, mají však zásadní nevýhodu. Čím více se 

bude definice redukovat, tím sice pojme větší množství politický stran, ale úměrně se 

sníží i její výpovědní a vědecká hodnota.
11

 

Sartori si tento nedostatek podle všeho při tvorbě minimální definice uvědomoval a 

hovoří tak i o definici speciální (ad hoc definice). Ta nemusí platit pro všechny politické 

strany ve všech regionech světa a ve všech časových obdobích. Proto před tvořením 

definice dochází k celkem třem redukcím: geografické, časové a obsahové.
12

 

Když se pokusíme nalézt průsečíky mezi všemi uvedenými definicemi, a to jak 

klasickými, tak moderními, pak pro stranu platí: 

 

                                                 
8
 ŘÍCHOVÁ, B. Úvod do současné politologie: Srovnávací analýza demokratických 

politických systémů, s. 88. 

9
 FIALA, P. Teorie politických stran, s. 24. 

10
 SARTORI, G. Strany a stranické systémy, s. 72. 

11
 FIALA, P. Teorie politických stran, s. 29. 

12
 Ibid., s. 263.  
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- Je dobrovolné seskupení lidí 

- Jejím cílem je politická moc, skrz kterou lze prosadit společné zájmy, které jsou 

zahrnuty v programu a ideologii 

- Účastní se voleb 

- Je otevřená 

 

Otázkou je, jestli do definice politických stran zahrnovat otevřenost, jak se ve 

většině prací uvádí. Například v České republice existuje strana, respektive hnutí, jež 

není nakloněno přijímání nových členů. Jde o Úsvit přímé demokracie, jenž měl 

donedávna jen 9 členů a přes četné žádosti o členství strana v současnosti nové členy 

nepřijímal.
13

 
14

 Oficiálním důvodem byla snaha udržet akceschopnost uskupení. Případ 

Úsvitu je ale podle všeho specifický a ojedinělý. Proto by otevřenost měla být 

zahrnována do definice politické strany, a to i s ohledem na fakt, že v podstatě žádná 

trochu relevantní definice nemůže zahrnout všechny případy. 

Tím, že politická strana usiluje o moc, je odlišena od různých zájmových hnutí a 

jiných organizací. Ty se ale mnohdy s některou politickou stranou spojují a snaží se 

skrze ni prosazovat své zájmy. Tím vzniká stranická soustava, která je v podobě 

stranické soustavy ČSSD předmětem zkoumání této práce.  

 

 

1.1.3. Zákonná definice v ČR 
 

Vedle teoretických definic pak lze použít ještě definici právní. Zde, jelikož se jedná 

o práci týkající se české politické strany, využijeme definici ze Zákona o politických 

stranách.
15

 Ten hovoří o politických stranách a politických hnutích, mezi kterými ale ze 

zákona není žádný rozdíl a jde jen o dvě pojmenování téhož. Podle zákona jsou strany a 

hnutí právnickými osobami, ke členství nesmí být nikdo nucen a každý může stranu 

svobodně opustit.
16

 Strany jsou odděleny od státu a nesmějí vykonávat funkce státních 

                                                 
13

 Tradičním stranám klesají členské základny, nejvíce odešlo z ODS. České noviny [online]. 2015 [cit. 

2015-04-12]. Dostupné z: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/tradicnim-stranam-klesaji-clenske-

zakladny-nejvice-odeslo-z-ods/1070646 

14
 Hnutí se v současnosti nachází v hluboké krizi (duben 2015) a vlivem mocenského boje došlo 

k rozštěpení. 

15
 Zákon 424/1991 sb. O sdružování v politických stranách. 

16
 Ibid., § 3. 

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/tradicnim-stranam-klesaji-clenske-zakladny-nejvice-odeslo-z-ods/1070646
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/tradicnim-stranam-klesaji-clenske-zakladny-nejvice-odeslo-z-ods/1070646
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orgánů. Nesmějí mít ozbrojené složky a musí být organizovány na základě územního 

dělení.
17

  

Z našeho pohledu je zajímavá část Vznik strany a hnutí. Strana vzniká registrací, ke 

které je nutné dodat petici s minimálně tisícem podpisů občanů ČR a stanovy. 

 

Ty musí ze zákona obsahovat: 

- Název a zkratku strany či hnutí 

- Sídlo 

- Programové cíle 

- Práva a povinnosti členů 

- Ustanovení o organizačních jednotkách
18

 

- Orgány  

- Způsob jednání statutárních orgánů 

- Zásady hospodaření 

- Způsob stanovení členských příspěvků
19

 

- Způsob naložení s majetkovým zůstatkem v případě zrušení strany 

 

 

  

                                                 
17

 Zákon 424/1991 sb. O sdružování v politických stranách, § 5. 

18
 Pouze, pokud budou zřízeny. 

19
 Mají-li členové povinnost je platit. 
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1.2. Jednotlivé typy politických stran (vývojová typologie) 

Tato kapitola má za cíl popsat typy politických stran, které jsou relevantní pro tuto 

studii, jež je zaměřena na Českou stranu sociálně demokratickou. Jde o typy stran, 

kterými si česká (československá/českoslovanská) sociální demokracie prošla od svého 

vzniku na konci 19. století až do současnosti. Pro rozdělení stran mezi různé typy byla 

jako nejvhodnější zvolena typologie vývojová a důvod je zřejmý: sociální demokracie 

se do současné podoby vyvinula z původně masové strany na stranu univerzální (catch-

all) a nyní postupně inklinuje ke straně kartelové tak, jak ji představili Katz a Mair.
20

 

Samozřejmě nelze současnou ČSSD
21

 za čistě kartelovou stranu, což se v této práci ani 

neděje, ale jak si v této práci ukážeme, některé znaky kartelové strany již nyní splňuje a 

dá se předpokládat, že tato přeměna bude postupně dokonána.
22

 Zdrojem informací 

v této části práce jsou mimo jiné publikace Teorie politických stran dvojice autorů Fiala 

a Strmiska a kniha Systémy politických stran Miroslava Nováka. 

 

 

1.2.1. Vývojová typologie a genetický model 
 

1.2.1.1. Masová strana 

Masové strany jsou Maxem Weberem označovány jako protiklad elitářských 

stran.
23

 Maurice Duverger pak hovoří o stranách mas a stranách kádrů.
24

 Rozdílem mezi 

těmito stranami je v obou případech jiná organizační struktura a způsob vzniku. Na 

rozdíl od elitářských klubů, které vznikaly sdružováním na sobě nezávisle zvolených 

jednotlivců v parlamentu, masová strana vznikla odzdola, a to proměnou velkého celku 

občanské společnosti, nejčastěji odborů či katolických organizací, v politickou stranu. 

Masová strana je tak pojítkem mezi občanskou společností a státem. Nejde však o 

propojení celé občanské společnosti, nýbrž jen jednoho, byť velkého, segmentu. 

Počet členů v tomto dělení nehraje zásadní roli, přesto je zde podstatný rozdíl. 

Elitářské strany neboli stany kádrů si zakládají na kvalitě. Tzn. na vlivu jednotlivých 

                                                 
20

 KATZ, R. Changing Models of Party Organization and Party Democracy, s. 5 - 28 

21
 Práce vznikla v roce 2015 

22
 Za předpokladu, že nedojde k zásadní proměně levé části stranického systému v České republice. 

23
 FIALA, P., Teorie politických stran, s. 77 

24
 NOVÁK, M., Systémy politických stran, s. 31 
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členů, jejich společenském postavení apod. Masové strany se naopak vyznačují zejména 

velkou členskou základnou bez ohledu na společenské postavení, složitou vnitřní 

strukturou a rozsáhlým systémem vnitřního fungování v podobě schůzí či sjezdů. Tyto 

strany svým členům umožňují nejen participaci na politické moci, ale nabízejí jim i 

možnosti vzdělávání, sportovního vyžití a jiných volnočasových aktivit či získávat 

informace pomocí vlastních informačních kanálů - stranických novin. Za tímto účelem 

vznikaly nebo se ke straně přidružovaly nejrůznější spolky a organizace tělovýchovných 

jednot, klubů intelektuálů apod., které měly třídní charakter. Právě tyto organizace 

navázané na stranu tvoří stranickou soustavu, o níž je v této práci řeč. 

Tím, že strana nabízela členům velké množství nejrůznějších aktivit mnohdy 

nesouvisejících s politikou, se dá říci, že masové politické strany byly mnohem více 

spojeny s občanskou společností než se státem. Rozdíl mezi elitářskými a masovými 

stranami, respektive roli masových stran v životě člena strany, vystihuje dobře, byť ne 

zcela přesně, Neumannovo dělení na strany individuální reprezentace a strany sociální 

integrace.
25

 

 

 

1.2.1.2. Catch-all 

Na vznik nového typu politické strany upozornil v 60. letech minulého století Otto 

Kirchheimer. Ten si všiml, že po druhé světové válce se některé politické strany začaly 

ideově doširoka rozkračovat s cílem maximalizovat voličský potenciál. Původně tento 

typ strany označil jako Volkspartei, čili lidová strana. V angličtině pak pro ně nalezl 

označení catch-all party.
26

  Základním modelem pro tento typ stran byla německá SPD. 

Strana typu catch-all, neboli univerzální strana,
27

 se od masové strany odlišuje 

zvýšenou mírou profesionalizace a ústupem vlivu členské základny. Tím se uvolňují 

vazby mezi stranou a občanskou společností a strana se začíná více přimykat ke státu. 

Zároveň se tato strana snaží zaujmout co nejširší spektrum společnosti, a proto je 

program této strany zaměřen na velké množství oblastí. Nejde tedy jen o ekonomiku, 

zahraniční politiku, ale také o nová či menší témata, jako je problematika životního 

prostředí, informační technologie a přístup k nim, kultura apod. Důvodem je větší 

                                                 
25

 NOVÁK, M., Systémy politických stran, s. 32.   

26
 Ibid., s. 33.   

27
 Taktéž se používá označení "big tent" 
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individualizace života lidí po druhé světové válce a oslabování tradičních vazeb uvnitř 

jednotlivých segmentů společnosti, což je spojeno s nástupem silné střední třídy. 

Tyto změny způsobily konflikt mezi elitami stran a jejich tradiční členskou 

základnou. Cílem bylo získat co nejvíce voličů pomocí krátkodobých, dobře 

splnitelných cílů. Zde lze spatřovat u politických stran počátek oslabování 

ideologických vazeb a dlouhodobých programů výměnou za maximalizaci voličského 

potenciálu. 

Mimo těchto aspektů stoupal význam nezávislých sdělovacích prostředků, kde se 

vedle novin a rádia začala prosazovat i televize. To snížilo význam vnitrostranických 

komunikačních kanálů.
28

  

Strany v této fázi vývoje přestaly být, jak píše například Michal Klíma ve svém 

článku Strana kartelového typu, zástupci občanské společnosti, ale staly se spíše 

jakýmisi jednateli mezi společností a státem. 

Stranická síť u stran typu catch-all doznala změn způsobených zejména otevřením 

strany i jiným společenským skupinám. Vedle již existujících organizací, které se samy 

snažily přizpůsobit novému charakteru strany, tak vznikaly nové subjekty, často 

reflektující nová témata například v podobě ekologických platforem apod. 

 

 

1.2.1.3. Kartelová strana 

Tendence vzdalování se od státu postupně pokračovala a propojování se státem, 

způsobené rostoucí finanční závislostí na státním rozpočtu a snahou zajistit si své 

postavení u elit univerzálních stran, se zvětšovalo. Po roce 1970 se již dá detekovat 

nový stupeň ve vývoji stran, a to strany kartelové. Do vývojové typologie byly tyto 

strany zahrnuty rozšířením teorie autory Richardem Katzem a Peterem Mairem. Ti 

politické strany člení na elitní, masové, všelidové a kartelové.
29

 

Kartelové strany již své členy odsunuly na druhou kolej, oslabily vnitrostranické 

vazby a kontrolní mechanismy na jejich úkor. Posílila tak stranická elita shromážděná 

ve vedoucích pozicích strany. Oslabení vlivu členské základny zároveň znamená nižší 

motivaci do stran vstupovat. Politické strany kartelového typu se navíc na zisk nových 

                                                 
28

 S nástupem internetu došlo k zajímavé situaci. Vzrostl vliv médií, ale zároveň strany získaly v podstatě 

bezplatnou platformu pro vnitřní komunikaci a vnější prezentaci. 

29
 KATZ, R. Changing Models of Party Organization and Party Democracy, s. 5 - 28. 
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členů nesoustředí a v podstatě ignorují náborové kampaně. To s sebou nese ztrátu dříve 

velmi významného, u masových stran v podstatě nezbytného, zdroje financování - 

členské příspěvky. Místo toho se kartelové strany snaží zajistit více financí ze státního 

rozpočtu za mandáty a volební výsledek a po vzájemné dohodě mezi stranami tzv. 

kartelu se pokouší celý systém uzavřít pro nové politické subjekty.  

Počet volebních klání se v systémech, kde figurují kartelové strany, rozšiřuje. 

Volební kampaň se tak stává permanentní a tudíž je zapotřebí vynaložit na kampaně 

větší finanční prostředky. Tím se systém v podstatě zacyklí: potřeba dobrého volebního 

výsledku - nákladná kampaň - zadlužení - dobrý výsledek - zisk velkého objemu peněz 

ze státního rozpočtu - splacení dluhu - potřeba dobrého volebního výsledku - zadlužení 

atd. 

Problém pro stranu nastává v případě, že ani přes masivně vynaložené prostředky 

nezíská požadovaný zisk ve volbách a příjem ze státního rozpočtu tak nepokryje 

náklady na kampaň, respektive náklady na splacení dluhu. Poté se strana dostává do 

velkých finančních problémů, které ji velmi omezují. V minulosti si tím prošla 

například ČSSD, o které tato práce pojednává, či KDU-ČSL nebo nejnověji ODS. 

Jak tedy bylo uvedeno, dobrý volební výsledek u kartelových stran znamená nejen 

větší podíl na moci, ale také větší finanční příjem do stranické pokladny. Proto se strany 

zaměřují na voliče z celého společenského spektra. Voliče už se strany nesnaží získat 

dlouhodobými idejemi. Snaha uzavřít systém otupuje programové neshody mezi 

etablovanými stranami, které by byly způsobené ideologickými rozpory. Strany se stále 

více uchylují ke krátkodobým slibům. Tyto změny se snaží strany kartelu obhájit 

voláním po stabilitě systému. 

Proces oslabování vlivu členské základny s sebou přináší také fenomén vzniku 

nových složek stranických soustav, a to organizací sympatizantů. Jejich členové nejsou 

plnohodnotnými členy strany, mají ale skrze tuto organizaci možnost do jisté míry 

ovlivňovat fungování strany ve smyslu programové politiky a podílejí se na stranických 

kampaních. Tím, že nejsou členy strany, přicházejí o možnost přímo zasahovat do 

personálních otázek strany, jelikož se nemohou účastnit jako hlas rozhodující sjezdů, 

volebních konferencí apod. To vyhovuje stranickým elitám, jelikož sympatizanti 

nemohou ohrozit jejich postavení v čele partaje. 

Stranické soustavy se u kartelových stran mohou jevit spíše jako přítěž, zejména 

pokud jsou úzce svázány s členskou základnou strany. Pokud se totiž členové sdružují 

do jakýchsi nátlakových platforem, získávají větší sílu, než jakou mají jako jednotlivci. 
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Výjimkou je již zmíněný klub sympatizantů, který do soustavy přibyl jako nový prvek. 

Klub sympatizantů sice může vytvářet tlak na programové směřování strany, ale jelikož 

je tvořen nečleny strany, nemůže, pokud stanovy jejich postavení nevyloží jinak, přímo 

zasahovat do personálních otázek, stejně jako nemůže přímo ovlivňovat programové 

dokumenty. 

Je nutné zmínit, že teorie kartelové strany má i své kritiky. Za nejvýznamnějšího se 

dá bezesporu označit Ruud Koole.
30

 Ten odmítá považovat kartelovou stranu za přesně 

definovaný typ politické strany. Podle něj je tento typ strany nedostatečné definován. 

Vadí mu i označení kartel, který má dva významy: původní, tedy systém, kde se strany 

spojují do kartelu, a nový, tedy strana chovající se sama jako kartel. V neposlední řadě 

pak Koole vytýká autorům teorie kartelové strany tvrzení, že tyto strany se již 

definitivně odpoutaly od občanské společnosti a staly se součástí státu. Koole tvrdí, že 

propojení se státem nemusí ještě znamenat definitivní odtržení od společnosti, a dodává, 

že strany podle něj doposud plní roli spojovatele státu a společnosti. Připomíná, že 

jakýsi kartel stran zde existuje mnohem déle a odkazuje například na Arendta Lijpharta. 

Jeho depolitizovaná demokracie, jeden ze čtyř typů demokracie v rámci jeho typologie, 

je v holandském originále označován za "kartel demokratie".
31

 

 

1.2.2. Genetický model 

Pro správné pochopení fungování stran dle vývojové typologie je nutné si uvědomit, 

že uvedené typy jsou pouze ideálními typy a strany, které v současnosti fungují, jsou 

většinou kombinací dvou a více typů. U déle existujících, institucializovaných stran lze 

spatřit fenomén, při kterém si strana ponechá nějaké prvky předchozího uspořádání.  

 Angelo Panebianco to nazývá genetickým modelem, který je pro každou stranu 

jedinečný. Podle něj strany procházejí po celou dobu své existence vývojem
32

 a během 

něj na stranu neustále působí existence hned několik faktorů z počátků její existence, 

jako je původ strany, historie její organizace a způsob konsolidace. Panebianco dále 

rozlišuje tři součásti genetického modelu. První je zaměřena na vznik a rozvoj 

                                                 
30

 KOOLE, R., Cadre, Catch-All or cartel, s. 507 - 523 

31
 Ibid., s. 515 

32
 PANEBIANCO, A. Political parties: organization and power, s. 49 
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organizace. Zde existují dva odlišné procesy: teritoriální penetrace a teritoriální difuze. 

Zatímco při penetraci se strana vytváří z centra, při difuzi je to naopak.
33

 

 Druhou částí genetického modelu je (ne)existence externí "sponzorské" organizace. 

Tedy organizace, ze které strana vznikla. Pokud existuje, lze u členů i elity strany 

očekávat, že budou nadále primárně loajální k této organizaci.
34

 

Poslední, třetí částí, je (ne)přítomnost charismatického lídra v počátcích strany. Jde 

zejména o to, zda strana vznikla jako nástroj k prosazení programu jednotlivce, či 

nikoli. 

 

 

1.2.3. Kde se nyní nachází ČSSD v rámci vývojové typologie? 

 

ČSSD si od svého obnovení v roce 1989 prošla překotným vývojem. Důvod 

poměrně rychlé proměny spočívá v neexistenci kontinuální proměny, která je typická 

pro západoevropské strany. Jejich vývoj nebyl přerušen na několik desetiletí tak, jako se 

tomu stalo v Československu z důvodu nástupu komunistické diktatury. 

Sociální demokracie se v době obnovení hlásila k odkazu předúnorového sociálně-

demokratického hnutí, které fungovalo na bázi masové strany. O úzkém zaměření 

svědčí hned první bod programu ČSSD, který je nazvaný Základní východiska. V něm 

se mimo jiné píše: "Jsme tradiční dělnickou stranou a oslovujeme nejširší lidové vrstvy 

všech generací. Budeme hájit zájmy zaměstnanců, rolníků a drobných podnikatelů."
35

  

Tento typ strany byl ale již v první polovině devadesátých let, kdy krystalizoval 

stranický systém, zastaralý a bylo nutné, aby se strana přizpůsobila novým podmínkám. 

Strana se tak začala vyjadřovat k dalším tématům a během několika let se proměnila v 

catch-all stranu se silným protestním potenciálem, což straně přineslo velký příliv 

nových voličů, jejichž podpora byla ale vratká a také rychle vyprchala.
36

 Opravdovou 

proměnu v catch-all stranu přinesl až odchod Miloše Zemana z čela strany, odmítnutí 

opoziční smlouvy novým vedením a otevření možnosti vytvořit koalici se středovými 

stranami. Orientace nalevo, směrem ke KSČM, byla nadále zapovězena.
37

  

                                                 
33

 PANEBIANCO, A. Political parties: organization and power, s. 46 

34
 Ibid., s. 51–52. 

35
 Program Československé sociální demokracie z roku 1990 

36
 POLÁŠEK, M., Mezi kartelovou a masovou stranou, s. 55 - 56 

37
 Ibid., s. 54 
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Ani tento typ strany, tedy catch-all, se ale neukázal v posledních letech jako 

konkurenceschopný v porovnání s profesionálně řízenými a ideově slabými hnutími 

jako je například hnutí ANO. Strana se navíc velmi rychle přimkla ke státu v podobě 

státních příspěvků za volby a mandáty. Můžeme tedy hovořit o postupné kartelizaci 

strany, která se vyznačuje oslabením členské základny, pokusem o vznik uskupení 

Přátelé sociální demokracie a dalšími modernizačními tendencemi jako posilování moci 

nejužšího vedení, profesionalizací volebních kampaní apod.
38

 Ohledně síly členské 

základny je u ČSSD ale otázkou, zda někdy vůbec byla silná. Profesionalizaci strany ve 

spojení se snížením vlivu členské základny lze ilustrovat mimo jiné na vizi předsedy 

ČSSD Bohuslava Sobotky ohledně složení stranických odborných komisí. Sobotka ve 

Zprávě předsedy ČSSD a zprávě o činnosti ÚVV ČSSD pro sjezd strany v roce 2015 

uvedl: "Práci našich komisí je třeba dále zkvalitňovat. Komise by se měly do budoucna 

více otevřít špičkovým odborníkům, bez ohledu na to, zda nosí stranický průkaz, či 

nikoli. V tomto směru nám nesmí stát v cestě zbytečné byrokratické překážky."
39

  

Je nutné dodat, že ČSSD v současné podobě nelze označit za čistě kartelovou a 

nadále zde existují znaky typické pro catch-all  a masovou stranu. Argumentem pro toto 

tvrzení jsou závěry Martina Poláška, který v knize Mezi Kartelovou a masovou stranou 

o ČSSD uvedl: 

"Volební kampaně jsou profesionalizované, částečně externalizované, opředené 

dílem o nepřetržitě fungující organizační složky strany, podřízené přímo vedení, dílem 

ad hoc uzavírané kontrakty s externími aktéry. Fungování strany a zejména volebních 

kampaní je opřeno o finanční prostředky, nikoli o činnost členů strany. Kampaně jsou 

velmi nákladné a činí stranu silně závislou na konání voleb a volebním výsledku; 

přinejmenším z části mají povahu autoreferenční. Zdrojem finančních prostředků, jak 

pro vedení kampaní, tak pro činnost strany obecně, je především stát."
40

 

Dále Polášek hovoří o koncentraci rozhodovací moci v úzkém kruhu vedení, které 

je zároveň zastoupeno v parlamentních a vládních funkcích. Kampaně strany jsou 

personalizované, stále větší roli v nich hraje "charismatický vůdce". Rozdíl mezi členy a 

nečleny strany se postupně snižuje, je nutné však dodat, že doposud rozdíl zcela 

                                                 
38

 POLÁŠEK, M., Mezi kartelovou a masovou stranou, s. 52 - 69. 

39
 Sjezdové materiály: určeno pro 38. sjezd České strany sociálně demokratické 

40
 POLÁŠEK, M., Mezi kartelovou a masovou stranou, s. 108 
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nevymizel. Polášek tak dochází k tvrzení, že ČSSD po organizační stránce již naplnila 

typologické znaky kartelové strany či k tomu velmi rychle směřuje.
41

 

Proti úplné kartelizaci hovoří pravděpodobně nejvíce existence dlouhodobého 

programu, který je odvozen ze sociálně-demokratické ideologie a ze kterého ČSSD 

nadále vychází. ČSSD v současné podobě je tak důkazem teorie genetického modelu 

Angela Panebianca. 

  

                                                 
41

 POLÁŠEK, M., Mezi kartelovou a masovou stranou, s. 109 
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1.3. Úvod do problematiky stranických soustav 

 

Jako stranickou soustavu v této práci označujeme síť vazeb mezi politickou stranou, 

která stojí ve středu soustavy a jednotlivými organizacemi, které jsou se stranou 

propojeny. A to ať už formou finančních darů jedním či druhým směrem a personálním 

či programovým propojením. Množství subjektů, které se dají do stranické soustavy 

podle tohoto hlediska zahrnout, je u jednotlivých politických stran různé. Zároveň je 

velmi různorodá míra propojení, s čímž zároveň často souvisí i šance na popsání 

vzájemných interakcí. Pro účely této práce tak je nutné potenciálně vhodné subjekty 

s vazbou na ČSSD selektovat tak, aby zůstaly jen subjekty, u kterých je propojení 

jednoznačné a lze ho doložit. 

Samotná existence, respektive faktické fungování stranické soustavy je podmíněno 

přínosem pro stranu. Pokud by soustava straně nic nepřinášela, pak není 

pravděpodobné, že by její existenci podporovala, či i jen tolerovala. 

Studie stranických soustav lze rozdělit do dvou hlavních kategorií na americké a 

evropské. Ty americké kladou hlavní důraz na kritérium financí. Hodnotí vliv 

jednotlivců i skupin na fungování strany, respektive křídla v rámci strany či 

jednotlivého politika podle toho, kolik vynaložili prostředků na jejich kampaň. Jak je 

známo, americké kampaně jsou velmi nákladné, tudíž je logické, že jejich sponzoři 

následně budou požadovat jisté kroky v jejich prospěch. Naopak evropské studie 

zkoumají stranické soustavy z více pohledů a kladou důraz na personální a programové 

propojení stran a jednotlivých subjektů soustavy. Nutno dodat, že těchto studií mnoho 

není. V této kapitole budou blíže nastíněny vybrané studie jak z USA, tak z Evropy. 

 

 

1.3.1. USA: Stranické sítě a financování kampaní 
 

Každý politický a stranický systém ve světě je něčím specifický a nelze nalézt dva 

úplně stejné. Spojené státy americké se ale v těchto oblastech naprosto vymykají. 

Politický systém na celostátní úrovni je založen na souboji dvou velkých stran, jejichž 

vnitřní disciplína je velmi nízká a názory politiků v rámci jedné strany se mohou 

diametrálně rozcházet, což vyplývá právě z bipartismu. Jednotlivé zájmy jsou v USA 

zastupovány v prvé řadě zájmovými skupinami, které mohou lobbovat v nejvyšších 
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patrech politiky. Právo na vznik a následný lobbing těchto skupin je dán americkou 

ústavou, respektive prvním dodatkem.
42

 

Gregory Koger ve studii Cooperative Party Factions in American Politics mluví o 

politických stranách jako o sítích. v rámci Demokratické strany hovoří o třech hlavních 

názorových proudech.
43

 Prvními jsou liberálové, kteří zastupují 17 % občanů USA. 

Liberálové jsou sekulární, internacionální a zaměřeni proti válce v Iráku. Druhou 

skupinou jsou tzv. znevýhodnění demokraté, kteří zastupují 10 %. Tito lidé silně 

podporují vládní benefity, ale jsou více religiózní a sociálně konzervativní než 

liberálové. Poslední velkou skupinou jsou konzervativní demokraté zastupující 14 %. 

Jde o religiózně a sociálně konzervativně laděné občany, kteří mají slabý postoj k 

zahraniční politice, ekonomice a sociálním záležitostem vzhledem k většinové 

populaci.
44

 

V Republikánské straně existují taktéž tři hlavní skupiny. První Koger uvádí 

podnikatele se zastoupením 9 % v celé populaci USA. Jde o sociálně konzervativní 

občany, pro které je prioritou snižování daní a opozice ke státním regulacím. Druhou a 

třetí skupinou jsou sociální konzervativci (11 %) a provládní konzervativci (9 %), kteří 

za prioritu považují morální problémy a osobní religionizitu a mají zároveň 

ambivalentní názory na byznys a otevřenou imigraci. Provládní konzervativci k tomu 

ještě podporují vládní výdaje na sociální ochranu.
45

  

Koger ve své analýze zkoumal interakce mezi širšími stranickými sítěmi demokratů 

a republikánů na vzorku 50 kandidátů. Za interakce zde považujeme jak vzájemnou 

komunikaci,
46

 tak sponzoring kampaní. Výsledkem je zjištění, že mezi formální 

Demokratickou stranou a Republikánskou stranou a jejich výbory pro kampaně 

neprobíhá žádná výměna informací, což svědčí o silné polarizaci.
47

 Podobně je tomu i u 

komunikace mezi dvěma hlavními frakcemi obou stran, které Koger v závěru definoval 

jako liberální a demokratickou na jedné straně a konzervativní a republikánskou na 
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druhé. Spolupráce v rámci jedné stranické soustavy, zde nazvané sítí, pak v podstatě 

podle závěrů studie nenarušuje ideologické frakcionářství. U demokratů byla vzájemná 

interakce více kooperativní. Republikáni pak jsou rozděleni na jednu hlavní skupinu, 

která sdružuje většinu organizací, médií a kandidátů, a dvě menší skupiny.
48

  

Pokud půjde o konkrétní typy skupin v rámci stranické soustavy, lze využít práci 

Paula S. Herrnsona The Roles of Party Organizations, Party-Connected Committees, 

and Party Allies in Elections, kde dělí skupiny spojené se stranou do 5 hlavních skupin 

podle blízkosti k jádru strany, kterým jsou straničtí lídři. Ti jsou v jeho práci 

samostatnou skupinou. Dalšími jsou členové strany a stranické výbory, spojenci strany, 

věrní straně (sympatizanti), nezúčastnění jednotlivci a skupiny. 

 

 

Obrázek č. 1: Skladba stranické sítě v USA  

 

Zdroj: Převzato z článku The Roles of Party Organizations, Party-Connected 

Committees, and Party Allies in Elections Paula S. Herrnsona 
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 Samotnou politickou stranu v USA definuje Herrnson jako mnohovrstvou koalici 

jednotlivců a skupin, kteří mají společné cíle a sdílejí podobné postoje.
49

 Tyto skupiny a 

jednotlivci pak mají různou vazbu k jádru a tím i různě velký vliv na rozhodování v 

rámci strany, viz ono rozdělení skupin výše.  

V politickém životě v USA hrají významnou roli tzv. Political action committees 

(dále jen PACs), které se stranou spojuje sponzoring kampaní kandidátů.
50

 
51

 Ostatně 

velký význam financí jako prostředek lobbingu v USA ukazuje již uvedená studie 

Gregory Kogera, která právě finanční dary považuje za jedno z hlavních způsobů 

interakce. Síla jednotlivých skupin v rámci jednotlivých stranických soustav se totiž dá 

posuzovat podle financí, které jimi zřízené PACs poskytly na kampaň politika dané 

strany. Volby ve Spojených státech amerických jsou totiž spojeny s obrovskou finanční 

zátěží pro kandidáty. Kdo si ještě před oznámením kandidatury nezajistí sponzory, ten v 

podstatě nemá na federální či státní úrovni šanci. Proto je zde velmi významná role 

velkých sponzorů. "Mikrosponzoring" je fenoménem teprve posledních let a stále plně 

nenahradil roli velkých donátorů, pokud to vůbec kdy dokáže. Výše finančních darů 

kandidátovi je tak hlavním kritériem vlivu na politiku daného politika v případě, že je 

zvolen.  

Pro popsání fungování financování amerických federálních kampaní je vhodné 

využít práci Joanny Safarik s názvem U. S. Elections, Political Campaigns and 

Campaign Finance Law Review, kterou pro účely Parlamentního institutu přeložila 

Petra Bartáková. PACs vznikly po zavedení Zákona o vedení volební kampaně v roce 

1971.
52

 Tento zákon zakázal přímo sponzorovat volební kampaně ve federálních 

volbách obchodním společnostem, pracovním spolkům a dodavatelům federální vlády. 

Pokud tyto organizace chtějí do voleb, a nejen do nich, zasahovat, pak mohou založit 

právě PAC. Peníze poskytují pro PACs jednotlivci,
53

 kteří mohou poskytnout 

maximálně 5 000 dolarů za rok. Zahraniční firmy, cizí politické strany a vlády či cizí 

státní příslušníci apod. nemohou kampaně sponzorovat vůbec. PACs smí finance 

                                                 
49

 HERNSON, P., The Roles of Party Organizations, Party-Connected Committees, and Party Allies in 

Elections, s. 1209 

50
 A to ať už placením kampaně daného kandidáta, nebo placením negativní kampaně vůči jeho 

soupeřům.  

51
 HERNSON, P., The Roles of Party Organizations, Party-Connected Committees, and Party Allies in 

Elections, s. 1207 

52
 SAFARIK, J., Financování volebních kampaní v USA, s. 12. 

53
 Akcionáři, členové vedení, jejich rodiny atd. 



27 

 

využívat na propagaci konkrétního kandidáta či na negativní kampaň vůči konkrétnímu 

kandidátovi, nesmí ale dojít ke konzultaci či jiné spolupráci s některým z kandidátů.
54

 

Zákon o vedení volební kampaně prošel hned několika reformami. Princip PACs ale 

zůstal zachován. Reforma z roku 2002 pak institucionálně a legislativně ukotvila 

koncept tzv. Leadership PACs.
55

 Tyto vůdčí výbory tvoří zástupci Kongresu, kandidáti 

a další politici. Cílem je zisk financí nezávisle na jejich kampaních. Kandidáti si tak v 

rámci těchto výborů mohou vzájemně finančně vypomáhat či financovat jiné výdaje 

spojené s jejich politickou činností. 

Posledním způsobem, jak je možno v souladu s americkou legislativou financovat 

volební kampaň jinak než ze zdrojů kandidáta, je využití sekce 527 Zákona o státním 

příjmu z daní a dávek.
56

 Tak vznikají skupiny, které jsou osvobozené od daně v této 

sekci uvedené. Tyto skupiny získávají finance přes programy na podporu mobilizace 

voličů s cílem prosadit jejich úhel pohledu na daný problém. Činnost těchto skupin je 

velmi podobná jako u PACs, hlavní rozdíl spočívá v tom, že tyto skupiny nepodléhají 

pod regulaci Federálního volebního úřadu a mohou získávat finance z jakéhokoli zdroje 

a v jakékoli výši. Tyto skupiny by podle zákona neměly přímo spolupracovat na volební 

kampani, fakticky k tomu ale ve velkém dochází. Po reformě v roce 2005 došlo k 

zákazu financovat tyto skupiny odbory a korporátními fondy a nařizuje jim registrovat 

se jako politický výbor.  

 

 

1.3.2. Evropské studie stranických soustav 
 

Jak již bylo v této práci několikrát zmíněno, evropské stranické soustavy vypadají a 

fungují úplně jinak než stranické soustavy ve Spojených státech amerických. Popisem, 

respektive rozdělením subjektů stranických soustav evropských stran do různých skupin 

a typů, se v 60. a 70. letech 20. století zabýval Maurice Duverger, a to ve své práci 

Party politics and pressure group, která bude blíže popsána níže v samostatné 

podkapitole. Z novějších můžeme jmenovat například Thomase Poguntke a jeho práci 
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Political parties and other organizations
57

, jež byla vydána ve sborníku Handbook of 

party politics.
58

 Podle Poguntkeho subjekty stranických soustav mají různé organizační 

formáty, jejich zaměření je rozmanité a mohou být navázány na jednu či více 

politických stran. Společné mají jen jedno: své zájmy artikulují a agregují přes politické 

strany a jsou spojníkem mezi společností a politickými stranami.
59

 

Poguntke rozlišuje v zásadě 4 typy "vedlejších organizací"
60

: 

- Nezávislé vedlejší organizace (Independent collateral organization) 

- Korporátně propojené vedlejší organizace (Corporately linked collateral 

organization) 

- Přidružené organizace (Affiliated organization) 

- Pomocné organizace (Ancillary organization) 

 

Tabulka č. 1: Typy vedlejších organizací dle T. Poguntke 

Typ organizace 

Nezávislá 
vedlejší 
organizace 

Korporátně 
propojená 
vedlejší 
organizace 

Přidružená 
organizace 

Pomocná 
organizace 

Typ členství ve 
straně 

volitelné 
individuální 

kolektivní 
(individuální 
volitelné) individuální  individuální 

Přesah členství částečný částečný částečný úplný 

Práva členů individuální 
kolektivní 
(individuální) individuální individuální 

Typ 
organizačního 
spojení neformální formální formální formální 

Kontrola 
stranou nízká nízká vysoká velmi vysoká 

Vliv vedlejší 
organizací různý 

vysoký až velmi 
vysoký různý různý 

Nejčastější 
body zájmu externí externí interní interní 

Zdroj: Převzato z Political parties and other organizations T. Poguntke, překlad 

autor 
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První dva typy jsou považovány za externí organizace, zatímco ostatní za interní. S 

tím přímou úměrou souvisí i míra kontroly organizací stranou. Zajímavostí je míra vlivu 

organizací na stranu dle typů. Vyjma korporátně propojených organizací se jejich vliv 

velmi liší i v rámci jednoho typu. Korporátně propojené organizace ale mají vždy dle 

Poguntkeho velký nebo dokonce velmi velký vliv, což vyplývá z jejich často 

kolektivního členství. Ve většině případů se jedná o odborové organizace.
61

 

Jako zajímavost lze zmínit, že se problematikou stranických soustav zabýval i 

někdejší československý prezident Edvard Beneš ve své knize „Funkce politických 

stran.“ Beneš rozděluje u každé strany dva prvky, vnitřní a vnější. Ve vnitřním jsou 

zahrnuti „vůdcové a centrální výbory a orgány, pak všichni organizovaní členové 

v organizacích místních a konečně všecky spolky, instituce a organizace i nepolitické, 

jež jsou vedeny straníky, straně k agitaci a propagandě slouží a přímo jí jsou 

podporovány (spolky, zábavní, podniky hospodářské, umělecké, kluby společenské 

atd.)“.
62

  

O vnějším prvku pak Beneš hovoří takto: „Jsou to uvědomělí a přesvědčení straníci 

neorganizovaní, vždy se stranou jdoucí, dále řada lidí se stranou sympatizující a jí 

blízká, kteří při různých akcích se stranou jdou, aniž by se na ni vázali, konečně řada 

lidí dle okolností se stranou jdoucí, souběžníci a indiferentní, kteří z těch nebo oněch 

důvodů voleb nebo jiných akcí pro stranu se příležitostně zúčastní a tím její vliv a moc 

za různých okolností zvětšují.“
63

 

Beneš se také věnuje společenským hnutím, která podle jeho názoru s politickými 

názory velmi úzce souvisí.
64

 Tato hnutí definuje jako uskupení „organizována 

v kolektivní individuality, ve spolky a společnost,“ a „jsou to pak jen kolektivity pro 

šíření určitých doktrín.“
65

 V této souvislosti hovoří Beneš například o ženském hnutí, 

mírovém hnutí apod. 

Vedle toho je druhý typ hnutí, o kterých Beneš hovoří, a to ve smyslu hnutí 

dělnických, anarchistických, liberálních apod. Tato hnutí podle něj nejsou kolektivní 

individuality, ale jde o neurčité, neorganizované myšlenkové proudy. Politické strany 

jsou pak s některými z těchto hnutí v úzkém kontaktu, jiné se vůči nim naopak 
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vymezují, či se vzájemně podporují. Z některých hnutí pak mohou vznikat přímo 

politické strany.
66

 To je ostatně případ sociálnědemokratických stran. 

 

 

1.3.2.1. Duverger: Party politics and pressure groups 

Pro tuto studii je stěžejní práce jednoho z otců moderní politologie Maurice 

Duvergera s názvem Partie Spéciale, která je součástí rozsáhlejší knihy Sociologie 

Politique, která vyšla v roce 1966. Tato práce vyšla o několik let později v anglickém 

překladu již jako samostatná kniha pod názvem Party politics and pressure groups. V 

práci se Duverger zaměřuje, jak anglický název napovídá, nátlakovým skupinám a 

jejich vlivu na chod politických stran. Nátlakovým skupinám se věnuje celá druhá část 

této práce. A právě rozdělení nátlakových skupin do několika různých kategorií dle 

míry interakce se stranou je základem pro následnou selekci subjektů vhodných pro tuto 

studii. Proto je práci M. Duvergera věnována samostatná kapitola, která poskytuje 

ucelený přehled typů nátlakových skupin. 

Duverger hned na začátku pokládá dvě otázky, které popisují základní problémy 

v propojení: „Jsou organizace s pouze několika aktivitami v oblasti politického nátlaku 

hodné uznání jako nátlakové skupiny; a mohou vládní skupiny být nátlakovými 

skupinami, nebo můžeme tento koncept aplikovat pouze na ‚privátní skupiny‘?“
67

 

Duverger vytvořil několik vzájemně propojených kategorií a dělení. Jako první 

uvádí rozdělení skupin na „exkluzivní“ a „částečné“.
68

 Exkluzivní skupiny jsou 

zaměřeny čistě na politický nátlak. Pro částečné je tato činnost jen jednou z mnoha. 

Jako příklad druhé kategorie uvádí například odbory, zatímco příkladem první kategorie 

jsou například lobbistické skupiny v americkém Kongresu. V praxi je ale mnohdy těžké 

jednotlivé skupiny zařadit do jedné kategorie. Lobbistické skupiny totiž mnohdy jednají 

jako zástupci jiných organizací, které mají i jiné, než politické cíle. Sám Duverger 

uvádí, že skutečně exkluzivní skupiny jsou velmi vzácné.
69
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Dalším dělením, které Duverger přestavuje, je rozdělení na soukromé a veřejné 

skupiny.
70

 Autor uvádí, že idea nátlakových skupin vznikla v USA na základě chování 

soukromých organizací a skupin. Postupně se ale tato myšlenka rozšířila i do veřejného 

sektoru a veřejné instituce se často začaly chovat jako nátlakové skupiny.
71

 Kritici 

nazývají veřejné nátlakové skupiny za patologický fenomén.
72

 

Vedle soukromých a veřejných skupin pak Duverger uvádí zvlášť zahraniční 

nátlakové skupiny. Tyto skupiny jsou v zemích svého původu buď soukromé, nebo 

veřejné. Ovlivňují ale zároveň vnitřní politiku dalších států. Jedná se o organizace 

z byznysu, tajné služby apod. Nátlak na jednotlivé země mohou také vyvíjet 

mezinárodní veřejné organizace jako je EU a v takovém případě je Duverger zahrnuje 

taktéž do této kategorie. 

Jako samostatnou skupinu dále Duverger popisuje tzv. pseudonátlakové skupiny.
73

 

Ty dělí na technické nátlakové skupiny a noviny a informační média. 

Do technických nátlakových skupin řadí fondy na volební kampaně, které zřizují 

například svazy zaměstnavatelů a financují přes ně volební kampaně politiků, které 

podporují. Dále sem patří lobbystické skupiny tak, jak je známe například z USA a také 

z EU. Třetím typem jsou soukromé propaganda bureaus. Jde o instituce, které zajišťují 

distribuci tiskovin apod. pro politiky a strany, které si tuto činnost u nich objednají. 

Mezi kategorii noviny a informační média se řadí noviny, televize, rozhlas a 

v dnešní době i internetová média. Je však nutné si podle Duvergera uvědomit, že ne 

všechna média se dají zařadit mezi ta nátlaková, jelikož mnohá jsou vytvořena čistě za 

účelem zisku a fungují na stejném principu, jako například prodejci oblečení nebo jídla. 

V poslední části knihy se Duverger věnuje organizaci všech uváděných skupin. 

Rozebírá ji z hlediska jejich struktury a metod akce.
74

  

Podle struktury dělí Duverger nátlakové skupiny na masové a tradiční. Rozdíl mezi 

nimi je v podstatě stejný jako rozdíl mezi stranou masovou a tradiční. Masové skupiny 

cílí na co největší počet členů a nejsou výjimkou ani organizace s miliony členů. Tyto 

organizace mají silně hierarchizovanou strukturu. Řadí se sem zejména odbory, 

organizace sdružující zemědělce, menší podnikatele a živnostníky apod. Patří sem ale 
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také mládežnické organizace, feministická hnutí, organizace válečných veteránů, 

atletické svazy apod. Duverger připomíná, že komunisté mají pro tento typ skupin 

vlastní pojmenování, a to „organizace mas“.
75

 Tyto organizace byly ve většině případů 

spojeny jednou ideologií. Postupem času, jak docházelo k proměně masových stran ve 

strany catch-all a ideologie ustupovala stranou s cílem maximalizovat voličskou 

základnu napříč společenským spektrem, došlo k otevření i u masových organizací. 

Zároveň ale často dochází k omezení cílů organizace na jeden dominantní, jako je boj 

proti rasismu, ekologie apod. 

Duverger rozděluje spojení nátlakových skupin a politických stran do tří skupin:
76

 

- Nátlakové skupiny více či méně podřízené politické straně 

- Politické strany více či méně podřízené nátlakové skupině 

- Kooperace nátlakové skupiny a politické strany na bázi rovnosti 

Nátlakové skupiny podřízené straně jsou často spojeny se socialistickými stranami. 

Nejčastěji se jedná o ženské či mládežnické organizace. Výjimkou ale nejsou ani 

umělecké, literární, atletické, veteránské apod.
77

 Duverger uvádí, že přestože jsou 

organizace často i ve svém názvu podřízené straně, dochází mnohdy ke konfliktům. To 

se týká zejména mládežnických organizací.
78

 

Opačným případem jsou strany podřízené nátlakové skupině. Jako příklad Duverger 

uvádí britské labouristy, kteří byly do roku 1927 jasně podřízeny odborům skrze 

nepřímé členství. Od vzniku přímého členství se nadvláda odborů oslabila, ale dosud je 

patrný silný vliv.
79

 Jako další příklad jsou uvedeni rakouští křesťanští demokraté, jejichž 

existence závisela na obchodní komoře, agrárních organizacích a odborech. 

Spolupráce na bázi rovnosti je ve většině zemí západní Evropy podle Duvergera 

spojena jen s určitým časovým obdobím a společným cílem. Naopak ve Skandinávii 

funguje rovnocenná dlouhodobá spolupráce socialistů a odborů. 

Poslední, čím se Duverger v knize zabýval, jsou metody akce. Ty jsou podle autora 

neoddělitelné od vnitřní struktury organizace, jelikož masové organizace se chovají 

úplně jinak než elitářské.  
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Prvním typem je přímá akce na úrovni moci, jinak též nazvaná lobbing. Existují dvě 

možnosti: otevřené akce a skryté akce. Otevřené akce jsou často veřejné a mají podobu 

veřejné podpory, delegací v parlamentu či vládě apod. Skryté akce mají podobu 

finančního či materiálního sponzoringu. Tím se dostáváme k problému, do jaké míry jde 

o legální proces a kdy už je podobný sponzoring korupcí. 

Druhým typem jsou nepřímé akce na úrovni veřejnosti. V demokraciích je politická 

moc úzce spjata s veřejným míněním. Nátlakové skupiny ho mohou ovlivňovat vlastní 

propagandou: reklamou, tiskovinami apod. Dalším způsobem je pak násilí. To 

prezentuje sílu skupiny a může mít velký dopad na veřejné mínění. Extrémními 

formami jsou revoluce či převraty. Mnohem častější jsou generální stávky, blokády 

dálnic atd. Tyto metody, jak uvádí Duverger, mohou praktikovat jen velké organizace. 

 Nátlakové skupiny samozřejmě ale nejsou jediným typem, který se ve 

stranických soustavách objevuje. V rámci stranických soustav mohou existovat 

například i tělovýchovné spolky, jejichž primární náplní práce není prosazování 

vlastních programových témat, či kluby sympatizantů a mnoho dalších organizací, které 

nejsou zacíleny na prosazení vlastních programových témat. O těchto typech organizací, 

které nezapadají do kritéria nátlakových skupin, ale Duverger ve své knize nehovoří. 

 

1.3.3. Financování politických stran v České republice 

 

Pro úplnost, aby byla dokázána odlišnost od amerických stranických soustav, je níže 

popsán způsob financování politických stran v České republice, který je zcela odlišný 

od toho amerického. Oproti USA, kde stranická soustava je hlavním zdrojem příjmů pro 

vedení volebních kampaní, jsou v ČR politické strany zásadní měrou financovány 

státem, což vychází z legislativy. Tato kapitola a kapitola ohledně financování samotné 

ČSSD, která je součástí praktické části této práce, slouží zejména jako argument, proč 

v praktické části nelze vycházet z amerického pohledu na stranické soustavy. 

Politické strany v České republice mají v zásadě dva druhy příjmů: interní a externí. 

Těmi interními rozumíme příjmy uvnitř strany. Jde zejména o členské příspěvky, 

příspěvky od zástupců strany ve veřejných funkcích, příjmy ze stranických akcí 

(tomboly, společenské a kulturní akce apod.), z prodeje a pronájmu stranického majetku 

(movitého i nemovitého) a úroků z vkladů. 
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Externí zdroje financí jsou zejména státní příspěvky za volební výsledek a získané 

mandáty, z darů od sponzorů a půjček či úvěrů. Poslední možností je poté podnikání. 

Strany sice nesmějí dle zákona o politických stranách podnikat pod vlastním jménem, 

mohou ale zakládat obchodní společnosti či družstva, případně může být strana 

společníkem v takové společnosti. Zákon o sdružování v politických straných v § 17 

přesně definuje oblasti podnikání takovéto společnosti.
80

 Toto ustanovení je pro tuto 

práci důležité, jelikož ČSSD zřídila za tímto účelem společnost Cíl a.s. 

Finance, které politická strana získává mimo jiné i ze zmíněného státního rozpočtu, 

následně často přerozděluje dále, a to v rámci své stranické soustavy. V empirické části 

této práce jsou uvedeny konkrétní organizace, které v případě stranické soustavy ČSSD 

získávají peníze od této strany. Jde například o MSD, MDA či Zvonečník. Opačným 

směrem, tedy od organizací stranické soustavy do stranické pokladny, finance v českém 

prostředí moc často neproudí. U ČSSD je výjimkou již uvedený Cíl. Tento fakt v 

podstatě potvrzuje tvrzení, že ČSSD má zájem na fungování stranických soustav, 

jelikož ji minimálně z části sama financuje. 

 

 

1.3.3.1. Státní příspěvky 

Státní příspěvky pro politické strany se dělí do dvou kategorií: příspěvek na úhradu 

volebních nákladů a příspěvek na činnost.  

Příspěvek na úhradu volebních nákladů získá každá strana, která ve volbách do 

Poslanecké sněmovny obdržela alespoň 1,5 % hlasů. Za každý odevzdaný hlas straně 

náleží 100 Kč.
81

 V případě voleb do Evropského parlamentu stačí pro zisk příspěvku 1 

% hlasů a v takovém případě strana obdrží 30 Kč za každý obdržený hlas.
82

 

Příspěvek na činnost se dělí opět do dvou typů: stálý příspěvek a příspěvek na 

mandát.
83

 Příspěvek na činnost činí minimálně 6 000 000 Kč a obdrží jej strana, která ve 

volbách do Poslanecké sněmovny získala minimálně 3 % hlasů. Za každých započatých 
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0,1 % obdrží strana dalších 200 000 Kč. Strana, která ve volbách získala 5 a více 

procent obdrží maximálně 10 000 000 Kč.  

Příspěvek na mandát obdrží každá strana, za kterou byl zvolen poslanec či senátor, a 

to ve výši 855 000 Kč ročně, v případě zvoleného člena zastupitelstva kraji nebo hl. m. 

Prahy 237 500 Kč za rok. I v případě, že zvolený zastupitel změní v průběhu volebního 

období stranickou příslušnost, peníze nadále náleží straně, za kterou byl zvolen. 

Podle Marcina Walecki je Česká republika ukázkovým příkladem velké role 

státních příspěvků na politické strany a chování politických stran.
84

 Velcí sponzoři stran 

pak v zemích střední a východní Evropy hrají podle Waleckiho "speciální a 

disproporční roli", která je "často mnohem důležitější, než přímé příspěvky státu."
85

 

Naopak členské příspěvky jsou nejen v České republice, ale obecně v celé střední a 

východní Evropě podle Waleckiho nízké. Nízkou diverzifikaci stranických příjmů 

označuje za hlavní problém těchto zemí.
86

 

To podporuje i závěr studie Jana Outlého s názvem Financování politických stran 

státem. Podle jeho výzkumu tvořily státní příspěvky v rámci celkového rozpočtu ČSSD 

v letech 1995 až 2000 průměrně 52,3 % a podíl členských příspěvků v tomto období 

činil v průměru jen 2,2 %. Outlý tak konstatuje, že české politické strany obecně tíhnou 

k elitářství, a to i vzhledem k tomu, že podíl členů na počtu potenciálních voličů je 

velmi nízký. Outlý uvádí číslo 1,8 %, tyto údaje jsou ale z roku 1992.
87

  

 

 

1.3.4. Definice stranické soustavy a způsob jejího zkoumání použitý 
v této práci 

 

Pro účely této práce jsou zcela nevhodné teorie vycházející z amerického prostředí. 

Už jen proto, že zde financování v rámci stranické soustavy funguje zcela opačně. 

Zatímco v USA se bez ohledu na to, zda se jedná o republikány nebo demokraty, vliv 

jednotlivých subjektů soustavy vypočítává na základě financí poskytnutých na volební 

kampaně, u ČSSD jsou ve většině případů subjekty stranické soustavy financovány 

stranou. To platí jak pro interní organizace, jako jsou Sociálně demokratické ženy či 
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Křesťanskodemokratická platforma, tak pro externí organizace, jako jsou například 

Mladí sociální demokraté. Další subjekty v rámci soustavy pak fungují na ČSSD po 

finanční stránce zcela nezávisle a peníze straně neposkytují ani je od strany nepřijímají. 

Takovým případem může být například spolek Idealisté.cz, který vznikl v roce 2014. 

Pouze ve výjimečných případech existují subjekty, které stranu finančně podporují, 

respektive finančně přispívají na její aktivity. Prvním případem je společnost Cíl, která 

je stoprocentně vlastněná stranou, druhým případem jsou mezinárodní zastřešující (PES 

apod.) a vzdělávací organizace (Friedrich Ebert Stiftung). Subjekty zmíněné v druhé 

kategorii nesponzorují stranu jako takovou, ale její aktivity v podobě konferencí, 

seminářů či tiskovin. 

Tato práce si klade za cíl popsat organizace s přímým finančním nebo silným 

personálním propojením se stranou. Řečeno typologií Thomase Poguntke, jde nám v 

této práci o přidružené organizace a pomocné organizace. Podle Duvergerova dělení se 

pak budeme zabývat nátlakovými organizacemi více či méně podřízenými straně. 

Výjimkou jsou v tomto ohledu odbory, které jsou sice nezávislou a nestranickou 

organizací, ale do této práce jsou zahrnuty z důvodu historického spojení se sociální 

demokracií. 
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2. Empirická část - Stranická soustava ČSSD 
 

2.2. Historie ČSSD od obnovení v roce 1989 
 

Příprava k obnovení sociálnědemokratické strany započaly již v listopadu 1989. 

Obnovovací sjezd, který se oficiálně čísluje jako dvacátý čtvrtý, proběhl 24. a 25. 

března v Praze na Břevnově. Břevnov má v tomto ohledu symbolický význam, jelikož 

v tamním hostinci U Kaštanu česká sociální demokracie ještě jako součást té 

celorakouské vznikla, a to 7. 4. 1878. ČSSD tím dávala najevo, že přímo navazuje na 

původní sociální demokracii vzniklou na konci 19. století v českých zemích, které byly 

tehdy součástí Rakouska – Uherska, a zároveň deklaruje kontinuální činnost strany i 

v době po komunistickém puči v roce 1948. Poslední sjezd ČSSD v Československu byl 

totiž sjezd jedenadvacátý. Další dva, dvaadvacátý a třiadvacátý, proběhly v letech 1983 

a 1989 v exilu.
88

 Paradoxně ale během břevnovskému sjezdu dominovali tuzemští 

zástupci a exil byl odsunut na druhou kolej, byť byl předsedou strany zvolen Jiří Horák, 

který se vrátil z USA. Exilová ČSSD fungovala vedle té domácí paralelně ještě pět let.
89

  

Bez opomenutí by dále neměla zůstat epizoda z období Pražského jara. Tehdy se 

část sociálních demokratů pokusila ČSSD obnovit a byl dokonce vytvořen přípravný 

výbor. Ani tehdejší reformní proud v KSČ ale existenci konkurenční strany, minimálně 

dočasně, nechtěl připustit a jakékoli další snahy obnovit ČSSD následně zhatila srpnová 

invaze vojsk Varšavské smlouvy. Tímto obdobím se blíže zabývá kniha Přemysla 

Janýra, pamětníka tehdejších událostí, s názvem Neznámá kapitola roku 1968. Zápas o 

obnovení Československé sociální demokracie. 

Jak již bylo v této práci zmíněno, první volební program ČSSD pro první svobodné 

volby v roce 1990, který schválil břevnovský sjezd, jasně odkazoval na tradici 

vycházející z masové dělnické strany, kterou ČSSD byla v době před komunistickým 

pučem. Tyto volby pro ČSSD nedopadly dobře a nezískala ani jeden mandát. Do 

parlamentu se dostali jen ti sociální demokraté, kteří v rámci Klubu sociálních 

demokratů kandidovali v barvách Občanského fóra. Již v roce 1991 ČSSD v dokumentu 

Cíle a zásady Československé sociální demokracie strana vedle deklarace, že bude 
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pracovat na obnově demokratického zřízení, uvádí, že je „myšlenkově otevřená a je 

připravena k dialogu se všemi, kdo se sociálními demokraty cítí nebo s nimi chtějí 

spolupracovat.“
90

To, že oproti roku 1990 dochází k postupnému otevření strany 

směrem k širšímu společenskému spektru, svědčí proklamace, že ČSSD bude do 

zastupitelských sborů navrhovat „muže a ženy se sociální i ekologickou citlivostí a 

národohospodářským myšlením. Na našich kandidátkách uvítáme nejen odboráře, ale 

také nezávislé kandidáty se znalostmi a zkušenostmi v sociální a ekologické politice i 

zástupce duchovních společenství.“
91

Strana se zároveň sama definuje jako otevřená pro 

všechny demokraty se sociálním cítěním. Tento dokument již postrádá jakýkoli důraz na 

třídní profilaci strany, tedy že ČSSD by měla být čistě dělnickou stranou. 

Volební program pro volby v roce 1992 je ale stále primárně zaměřen na 

ekonomický aspekt, což souvisí s překotným přechodem ze státem kontrolovaného na 

tržní hospodářství. Jiné oblasti, jako ekologie, kultura apod. mají v programu minimální 

nebo žádný prostor. Ani tyto volby ale ČSSD nepřinesly úspěch. Strana ve Sněmovně 

národů Federálních shromáždění (dále jen FS) získala jen 6 křesel, ve Sněmovně lidu 

FS pak 10 křesel.  

ČSSD v době svého obnovení musela vyřešit zásadní problém spočívající v tom, 

kam se zařadit na pravolevé škále. Varianty byly v podstatě tři: čistě levicová, 

středolevá, široce rozkročená zleva do středu. Zde sehráli velkou roli čeští komunisté, 

jelikož KSČ, respektive KSČM se odmítla reformovat tak, jako se tomu stalo v jiných 

post-komunistických zemích okolo, a čeští komunisté zůstali velmi konzervativní. 

To umožnilo sociální demokracii převzít úlohu dominantní strany na levém spektru. 

Strana se oficiálně distancovala od spolupráce s komunistickou stranou na hradeckém 

sjezdu v roce 1993, což bylo potvrzeno tzv. Bohumínským usnesení na dalším sjezdu 

v roce 1995. To ale nezakázalo přijímat jednotlivce z řad reformních komunistů. 

Zároveň se tehdejší předseda strany Miloš Zeman pokusil o spojení s menšími 

středovými a levicovými stranami s cílem vytvořit jednotný opoziční blok. Ten dostal 

jméno Realistický blok. Jeho existence ale byla krátká a po neúspěchu zvolil Zeman 

cestu pohlcování menších stran a přetahování jednotlivých politiků od středu nalevo. 

Tím strana získala možnost oslovovat voliče na celé ose od středu doleva.
92
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Teprve kampaň před volbami 1996 přináší ze strany ČSSD ucelený program, který 

je zaměřen na celé spektrum témat od ekonomiky, přes ekologii, školství až pod kulturu 

a sport.
93

 

Volby v roce 1996 ČSSD sice opět nevyhrála a dostala se znovu do opozice, 

rozhodně si ale oproti roku 1992 výrazně polepšila a získala 26,44 % hlasů.
94

 ČSSD 

následně podpořila menšinovou vládu pravice v čele s ODS.  

Po krizi uvnitř ODS a odštěpení Unie svobody
95

 proběhly v roce 1998 předčasné 

volby. V nich již ČSSD zvítězila se ziskem 32,31 % hlasů za druhou ODS s 27,74 %.
96

 

Rozložení sil po těchto volbách ale přineslo patovou situaci, jejímž výsledkem byla 

dohoda mezi ODS a ČSSD. 

Období 1998 – 2002 se tak nese ve znamení opoziční smlouvy, tedy úzké 

spolupráce mezi ČSSD a ODS. ČSSD sestavila výměnou za mocenské ústupky ODS 

menšinovou vládu. Tyto dvě strany se následně pokusily změnou volebního systému 

ukotvit své dominantní postavení, což ale nepovolil ústavní soud a jimi schválenou 

změnu volebního zákona zrušil. Přesto si obě strany dokázaly udržet postavení v čele 

levice, respektive pravice ještě několik následujících let, a to i přes problémy v ČSSD 

po roce 2001. 

S koncem Miloše Zemana v čele strany v roce 2001 se totiž strana dostala do krize a 

v pozici předsedy se krátce po sobě objevili tři lidé: Vladimír Špidla, Stanislav Gross a 

Jiří Paroubek. Do dalšího vývoje ČSSD nejvíce zasáhl právě Paroubek, který se stranu 

pokusil zásadním způsobem modernizovat.  

Projekt na modernizaci sociální demokracie představil Paroubek na sjezdu v roce 

2007, kde se jasně vyslovil pro implementaci prvků politického marketingu do 

strategického a manažerského řízení strany. Tato modernizace měla zároveň ideově-

programový rozměr, což více rozvinul na sjezdu v roce 2009.
97

 Na sjezdu v roce 2007 
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hovořil o tom, že tato modernizace proběhla již na přelomu tisíciletí a zejména pak za 

předsednictví Stanislava Grosse.
98

 

Paroubek v roce 2007 volal po organizační obměně strany: „Naše strana žije 

z organizační podstaty první poloviny devadesátých let, kdy svojí organizační strukturu 

znovu obnovovala, často podle stranických šablon uplatňovaných před desítkami let.“
99

 

Ve sjezdových materiálech z roku 2009, po drtivém vítězství ČSSD v krajských 

volbách, je vyzdvižena role politického marketingu, centrálně řízené kampaně a celková 

profesionalizace stranické práce.
100

  

Projekt modernizace měl ale zároveň silné odpůrce, které reprezentoval zejména 

místopředseda strany pro řízení Martin Starec. Ten na protest proti směřování strany 

opustil po volbách v roce 2006 svůj stranický post. V červenci 2009 se na veřejnosti 

objevila tzv. Vyšehradská výzva. Ta kritizovala vliv reklamních agentur na volební 

kampaň. Tato výzva získala podporu části poslaneckého klubu strany.
101

 

Po odchodu Jiřího Paroubka z čela ČSSD v roce 2010 po neúspěšných sněmovních 

volbách, se proces modernizace načas zastavil. Důvod je nasnadě – hlavním 

propagátorem změn byl právě Paroubek. Slabý volební výsledek v podobě zisku 22,08 

% sice znamenal vítězství ČSSD, většinu ve sněmovně ale držela pravice v podobě 

ODS, TOP 09 a Věcí veřejných. Tyto strany následně sestavily vládu. Po triumfu 

v krajských volbách se přitom očekávalo jasné vítězství ČSSD, která by následně mohla 

vládnout například s podporou KSČM. To znamenalo Paroubkův konec. 

K obnovení procesu modernizace došlo v podstatě až po drtivém nástupu hnutí 

ANO. ČSSD v současné době řeší, jak se s ním vypořádat a ve straně sílí volání po 

posílení centra, ale zároveň rozšíření možností členské základny v podobě 

vnitrostranických referend. Oslabení vlivu by se naopak měla dočkat regionální úroveň. 

Pro modernizaci strany bylo zásadní vnitrostranické referendum, ve kterém došlo ke 

schválení 40ti procentní kvóty pro opačné pohlaví pro krajské a sněmovní volby. 

Zároveň bylo schváleno, že stranické kandidátky pro volby budou v konečném důsledku 
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schvalovat všichni členové příslušných stranických organizací. Poslední otázkou bylo 

odmítnutí kumulace veřejných funkcí.
102
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2.3. Financování ČSSD 
 

Kapitola o financování ČSSD slouží v této práci jako argument pro nevyužití 

postupů vycházejících z amerických studií stranických soustav, jelikož ČSSD je 

financována pomocí darů jen ve velmi omezené míře, naopak zásadní roli hrají státní 

příspěvky. Tyto dary navíc nepřicházejí ze stranické soustavy. Výjimkou je pouze 

společnost Cíl, která je však stranou zcela vlastněna. ČSSD zároveň některé subjekty 

stranické soustavy sama sponzoruje, což je blíže popsáno v kapitole, která se zabývá 

jednotlivými subjekty stranické soustavy. Jak přesně toto financování funguje a v jaké 

míře se dary pohybují, se ale nedá z veřejně dostupných zdrojů dohledat a aktéři 

jednotlivých stranických soustav, kteří poskytli informace pro tuto práci, se omezili, 

pokud vůbec, pouze na informaci, že ČSSD je jedním z dárců. 

K vypracování této kapitoly slouží jako velmi dobrý zdroj projekt 

PolitickeFinance.cz, který čerpá z výročních zpráv politických stran zastoupených v 

PSP ČR od roku 2006 do roku 2013. Data vychází z aplikovaného výzkumu 

Sociologického ústavu Akademie věd ČR
103

 a pro přehlednost jsou příjmy strany v 

uvedených letech znázorněny v níže přiloženém grafu.
104

 ČSSD je typickou ukázkou 

strany, jejíž financování je silně závislé na státu. S výjimkou let 2009 a 2010 je 

dominantní složkou příjmů příspěvek ze státního rozpočtu na činnost. Příjmy ze státního 

rozpočtu jsou ještě více umocněny během volebních roků, kdy strana získala i příspěvek 

ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů. 

V letech 2009 a 2010 jsou hlavní složkou příjmů ČSSD půjčky, které podle všeho 

souvisí s masivní předvolební kampaní, která byla původně cílena na přepokládané 

předčasné volby v roce 2009. Ty se nakonec neuskutečnily a strana byla nucena v 

kampani pokračovat až do řádného termínu v roce 2010, což bylo spojeno se značnými 

náklady. Státní příspěvek se v těchto letech stal druhým hlavním zdrojem příjmů strany. 

Členské příspěvky jsou v porovnání s příjmy ze státního rozpočtu řádově nižší a 

například v roce 2010, kdy byly příjmy z členských příspěvků v rámci zkoumaného 

období nejvyšší, dosáhly výše pouze 23,3 milionu korun. Na podobné úrovni se 

pohybují i příjmy z hospodaření s vlastním majetkem strany. Celková výše darů, které 
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ČSSD získala v uvedených letech, velmi kolísá. Nejvíce ČSSD získala v roce 2006, a to 

75,5 milionu korun. Nutno podotknout, že 50 milionů korun poskytla v několika darech 

stranou vlastněná společnost Cíl a. s.
105

 V roce 2013 pak obdržela jen 4 miliony korun. 

Dominantním sponzorem strany je společnost Cíl a.s., která je stranou stoprocentně 

vlastněna. Z celkové výše darů v letech 2006 až 2013 315,874 milionu korun Cíl 

daroval ČSSD 199,750 milionů korun formou dvaceti darů.  

 

Graf č. 1: Příjmy ČSSD v letech 2006 - 2013  

 

 

Zdroj: PolitickeFinance.cz, graf autor 

 

Z uvedeného jasně vyplývá, že role členských příspěvků je u ČSSD minimální a 

nepokrývá ani provozní náklady na chod strany, což je znázorněno v grafu č. 2. Naopak 

bez příspěvků státu by strana nebyla schopná financovat nákladné volební kampaně, 

které i přes trend snižovat náklady nadále stojí kolem devadesáti milionů korun. Lze 
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tedy říci, že placení členských příspěvků, které patří dle stanov strany k povinnostem 

každého člena, má spíše symbolický charakter a jde o pozůstatek odkazující na masový 

charakter strany v jejích počátcích. 

 

Graf č. 2: Výdaje ČSSD v letech 2006 - 2013  

 

 

Zdroj: PolitickeFinance.cz, graf autor 
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2.4. Jednotlivé organizace 
 

Organizacemi, které fungují uvnitř ČSSD, se zabývá část 10 Stanov ČSSD nazvaná 

Zájmová hnutí v rámci ČSSD. Zde jsou explicitně uvedeny Sociálně demokratické ženy 

(Čl. 50), Klub seniorů ČSSD (Čl. 51) a Zahraniční region ČSSD (Čl. 52). Zejména u 

prvních dvou je v rámci stanov nastaven základní rámec jejich fungování. Zahraniční 

region je pouze uveden jako "reprezentant kontinuity ČSSD v době nesvobody" a jako 

organizace, která "napomáhá v rozvoji zahraničních styků ČSSD". 
106

 

Článek 53 stanov dále umožňuje zakládat v rámci ČSSD i jiná zájmová hnutí, jejich 

činnost je podmíněna schválením ÚVV ČSSD. Článek 54 poté vyjmenovává organizace 

mimo struktury ČSSD, se kterými se strana zavazuje spolupracovat. Jde o MSD, MDA 

a SDTJ.  

ČSSD má od sjezdu z roku 2015 také místopředsedkyni, jejímž úkolem je kontakt 

se společenskými organizacemi, kterou je Lenka Teska-Arnoštová.
107

 Výslovně jsou 

přitom uvedeny MSD, SDŽ, KS a MDA. Zda tato funkce existovala již před tímto 

sjezdem, nebyl nikdo z oslovených schopen potvrdit ani vyvrátit. Faktem ale je, že o 

činnosti těchto organizací na sjezdu v roce 2015 informoval předseda strany. Lze tudíž 

soudit, že funkce místopředsedkyně ČSSD pro vztahy se společenskými organizacemi, 

jak zní oficiální název, je novým prvkem svědčícím o snaze posílit vazby na uvedené 

organizace, čímž ve spojení se stanovami lze tyto organizacemi hodnotit jako svým 

způsobem privilegované. 

Přehledné porovnán základních ukazatelů jednotlivých organizací naleznete 

v přílohách č. 5 a č. 6 jako tabulku č. 2 Porovnání organizací stranické soustavy ČSSD 

I. část a tabulku č. 3 Porovnání organizací stranické soustavy ČSSD II. část. Údaje 

uvedené v tabulkách jsou informace získané studiem veřejně dostupných zdrojů a 

rozhovory s aktéry samotných organizací. 

Tato kapitola má za cíl primárně poskytnout přehled o původu, náplni činnosti, 

financování a fungování daných organizací ve spojení s účelem této práce, tedy 

analyzovat tyto organizace jako součást stranické soustavy ČSSD. Samotné hodnocení 

míry interakce mezi organizacemi a stranou a mezi organizacemi samotnými, a to jak 
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z hlediska personálního propojení, tak vlivu na směřování strany, je součástí kapitoly 

následující. Proto je tato kapitola z větší části popisná a ne již tolik hodnotící. 

Organizace jsou rozděleny do tří, respektive čtyř skupin. V první jsou ty, které jsou 

výslovně uvedeny ve stanovách strany, a to buď jako vnitrostranické zájmové hnutí, 

nebo jako organizace, se kterou se ČSSD zavazuje spolupracovat. Ve druhé skupině 

jsou organizace přidružené, které deklarují, že primárně spolupracují s ČSSD, nebo je 

tato primární spolupráce prokazatelná. Třetí skupinu tvoří odbory jako subjekt, který je 

oficiálně nezávislý a nestranický, a který je straně rovnoceným partnerem. Poslední, 

čtvrtou skupinu, pak tvoří organizace, které nejsou blíže zkoumány. Jsou to organizace 

marginální, jež evidentně nemají vliv na chod strany, byť jinak zapadají do definice 

vybrané množiny organizací zkoumaných v této práci, či organizace, kterými se tato 

práce nezabývá z důvodu, že nezapadají do množiny zkoumaných organizací, 

definované v předchozích částech této práce. 

 

2.4.1. Organizace, které jsou výslovně uvedeny ve stanovách ČSSD 

2.4.1.1. Masarykova demokratická akademie (MDA) 

Kořeny MDA sahají až k počátkům sociální demokracie na území současné České 

republiky. Akademie byla založena v roce 1896 s cílem vzdělávat. Pro masové strany 

jsou ostatně takové instituce typické. Vrcholné období bylo pro MDA podle Eichlera 

v třicátých letech minulého století. 

Novodobá Masarykova demokratická akademie oficiálně vznikla 7. 12. 1990 jako 

Masarykova dělnická akademie v podobě samostatné právnické osoby. Iniciátory 

vzniku byli lidé okolo předlistopadového klubu Obroda jako Dalibor Plichta či Miloš 

Bárta. Samotný klub podle slov Patrika Eichlera nezískal v rámci strany tak silný vliv, 

MDA se ale postupně etablovala. Ještě po roce 2000 byla však stále považována za 

platformu Obrody.
108

 Postupně se ale do akademie dostávali i lidé, kteří stáli mimo 

obrodu, jako byl například Jaroslav Šabata, který byl členem představenstva. 

Změna názvu, kdy přívlastek dělnická nahradil přídomek demokratická, proběhla 

26. 4. 2009. O změně bylo rozhodnuto v průběhu vnitřní diskuze, ve které nakonec 
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zvítězil argument, že původní název není moderní.
109

 Diskuze nad novým názvem se dá 

dát do kontextu s probíhající modernizací strany za Jiřího Paroubka. 

V současnosti jsou hlavní náplní práce MDA publikační činnost, vzdělávání 

straníků i širší veřejnosti a spolupráce na vytváření programových tezí. Zde ale většina 

práce leží na odborném zázemí samotné strany. Pravděpodobně nejvýznamnějším 

současným projektem MDA je Akademie sociální demokracie. Ta je stručně popsána 

níže v samostatné podkapitole. Dále se MDA snaží otevřít navenek a spojovat lidi, 

zejména z intelektuálního prostředí, se sociálnědemokratickým smýšlením, kteří ale 

nechtějí být spojováni přímo s ČSSD.
110

  

S tím ostatně souvisí nulová podmíněnost členství v MDA s členstvím v ČSSD. 

Členem akademie může být nejen nečlen ČSSD - nestraník, ale také člen jiné strany. 

Dle Eichlera jsou momentálně členy akademie členové ANO, SPOZ, SZ a KSČM. 

Eichler k tomu dodává, že je zde silný zájem, aby tito lidé nebyli ve vedení akademie. 

Spojení MDA se stranou je zaneseno do stanov ČSSD. Článek stanov č. 54, 

nazvaný Spolupráce s organizacemi mimo ČSSD, explicitně uvádí MDA mezi třemi 

organizacemi, se kterými se strana zavazuje spolupracovat. MDA sídlí přímo v ústředí 

ČSSD v Lidovém domě, kde má své kanceláře. 

Eichler k tomu dodává, že MDA si vždy držela velký stupeň autonomie na ČSSD, 

včetně té finanční. Dokonce i během snah o modernizaci strany v éře Jiřího Paroubka 

zaznívaly ze strany pouze podněty ke změnám, ne však příkazy a o všem rozhodovali 

členové MDA. 

Organizačně existují uvnitř MDA dvě vedoucí instituce. První, Představenstvo, je 

volené Valným shromážděním. Jeho činnost je zejména kontrolní. V současnosti je 

předsedou Představenstva Lubomír Zaorálek. 

Druhou vedoucí institucí Ústřední kancelář, kterou vede ředitel, v současnosti 

Vladimír Špidla, a tajemník, kterým je Patrik Eichler. Eichler funkci tajemníka 

přirovnal k místopředsedovi. Označení tajemník je zachováno z důvodu návaznosti na 

počátky MDA. 
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Důležitou institucí uvnitř MDA je Poradní sbor, jehož členy jsou ve velké míře 

nestraničtí intelektuálové. V seznamu členů z roku 2013
111

 jsou uvedeny jména jako 

Václav Bělohradský, Václav Hořejší, Jan Keller, Erazim Kohák, Pavel Mertlík, Ilona 

Švihlíková, Milan Znoj či Martin Potůček. 

Členové MDA zastávají vysoké funkce jak v rámci strany, tak v rámci veřejné 

správy.
112

 Pro představu již zmíněný Lubomír Zaorálek je místopředsedou ČSSD a 

ministrem zahraničních věcí. Vladimír Špidla je bývalým premiérem a v současnosti je 

šéfporadcem premiéra Bohuslava Sobotky. Špidlovou zástupkyní je Anna Kárníková, 

která je členkou Představenstva.  

MDA spolupracuje nejvíce s nadací Friedrich – Ebert – Stiftung, dále s Nadací pro 

evropská programová studia (FEPS),
113

 Ekumenickou akademií, Evropským hnutím, 

organizací Social Watch
114

 a slovenským Institutem ASA. V rámci zkoumaných 

organizací je spolupráce podle Eichlera nahodilá, a to zejména s Mladými sociálními 

demokraty, spolkem Idealisté.cz, Oranžovým klubem, Zvonečníkem a Sociálně 

demokratickými ženami. 

Finance MDA získává pomocí grantů a darů od partnerů, mezi které řadí Eichler i 

ČSSD. Celkový rozpočet se pohybuje v řádu milionů a peníze následně putují na 

publikační činnost, výstavy apod. 

Pokud se budeme zabývat konkrétními akcemi, které MDA pořádá, pak je jejich 

spektrum velmi široké. Jedná se například o veřejné debaty na politická, ekonomická, 

ale i společenská témata. Jen v první třetině roku 2015 již proběhly debaty či besedy na 

téma Politické a bezpečnostní nestability v okolí Evropy, Od Velké recese k Velké 

transformaci nebo Kdo se bojí eura? Od Athén přes Brusel po Prahu. MDA také 

pravidelně publikuje, často ve spolupráci s nadací FES. V roce 2014 vyšla například 

knihy Češi v Porýní a Vestfálsku 1890 – 1918 nebo Čítanka sociální demokracie 1 – 

Základy sociální demokracie. Nutno podotknout, že tyto knihy jsou distribuovány 

zdarma a jsou zdarma i ke stažení na internetu. Z uvedeného je patrné, že MDA je ve 

své činnosti velmi aktivní.  
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Akademie sociální demokracie 

Akademie sociální demokracie je společný projekt MDA, českého zastoupení 

nadace Friedrich-Ebert-Stiftung a slovenského Institutu ASA, jenž je úzce navázán na 

slovenskou stranu SMER-SD. Jde o čistě vzdělávací projekt, který má za cíl vzdělávat 

skupinu vybraných mladých uchazečů z České republiky a Slovenska. Projekt funguje 

od roku 2010 a v roce 2015 byl zahájen již pátý ročník. Během šesti víkendových kurzů 

se účastníci věnují historii a politikám sociální demokracie. Lektory jsou významné 

osobnosti ČSSD, SMER-SD a odborů jako je sociolog a europoslanec Jan Keller či 

exministryně financí SR Brigita Schmögnerová. Bohuslav Sobotka ve sjezdové zprávě 

z roku 2015 hovoří o snaze uplatnit znalosti absolventů akademie v odborném zázemí 

strany.
115

 

 

2.4.1.2. Mladí sociální demokraté (MSD) 

Mladí sociální demokraté jsou samostatný spolek, který oficiálně stojí mimo ČSSD. 

Má však právo na delegování svých lidí s hlasem poradním na jednání orgánů strany. 

Své ústředí mají Mladí sociální demokraté v Lidovém domě. 

Mladí sociální demokraté fungují od roku 1990. Mezi zakládající členy patří mimo 

jiné současný předseda strany Bohuslav Sobotka, či bývalý předseda Stanislav Gross. 

Právě při zakládání organizace byla zvolena cesta nezávislého občanského sdružení 

(nyní spolku). Oproti Klubu seniorů ČSSD či Sociálně demokratických žen tak MSD 

nejsou pouhou vnitrostranickou platformou, ani nemají dvojí strukturu, jako například 

Zvonečník. Současná předsedkyně MSD Lucie Válová popisuje úlohu MSD ve 

stranické soustavě takto: 

„MSD přirozeně spolupracují s ČSSD, ale snaží se vytvářet vlastní náhled na 

politiku, nebojí se být kritičtí, mají vlastní projekty, rozpočet, programatiku. Jde o 

prostředí, ve kterém se mladí lidé učí politické angažovanosti, politické práci. Ústřední 

funkcí je pak politické vzdělávání.“
116

 

Organizace má momentálně necelých 700 členů a počet členů postupně klesá kvůli 

dosažení věkové hranice stanovené na 35 let. Nábor nových členů tento úbytek 
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momentálně není schopný plně kompenzovat.
117

 Podmínkou členství je věk minimálně 

15, maximálně poté 35 let.
118

 Zároveň člen MSD nesmí být členem jiné politické strany, 

než je ČSSD. Členství v ČSSD ale není podmínkou. Nejvyšším orgánem MSD je 

Předsednictvo. Předsedkyní je od XIV. sjezdu MSD v září roku 2014 již zmíněná Lucie 

Válová. První místopředsedkyní je Kristýna Šircová. Místopředsedou pro zahraničí je 

Michal Mencl. Řadovými místopředsedy jsou Tomáš Meisner, Lenka Peterová, Petr 

Orieščík a Vladimír Novák.
119

 Nejvyšším orgánem mezi sjezdy je Ústřední rada složená 

z delegátů jednotlivých krajů. Základní jednotkou MSD je krajský klub, v rámci něhož 

mohou fungovat místní kluby, případně okresní (obvodní) kluby. 

Vzdělávací funkce MSD je patrná z nástinu činností, které Válová uvádí: „MSD je 

zde od toho, aby poskytovalo servis svým členům, přispívalo k jejich všestrannému, 

zejména však politickému rozvoji. Za tímto účelem realizujeme víkendové tematické 

semináře, workshopy, školení apod. Realizujeme také veřejné debaty a konference, 

posilujeme PR, realizujeme mediální kampaně a rozjeli jsme jako první v ČR 

mentoringový program.“ 

Mentoringový program je potenciálně silným nástrojem, jak upevnit postavení 

MSD v ČSSD a poskytnout mladým lidem podmínky pro nastartování jejich politické 

kariéry. Program spočívá v tom, že zkušení politici ČSSD, mnohdy sami bývalí či ještě 

současní členové MSD, si pod svá křídla vezmou členy MSD, kteří v politice teprve 

začínají. Poskytují jim odborné rady, pomáhají jim s budováním kontaktů a dávají jim 

prostor ke spolupráci v rámci pozic, které školitel zastává.
120

 

Akce, které MSD pořádá, mají různorodý charakter. Po teroristických útocích na 

redakci Charlie Hebdo v roce 2015 proběhl Pochod proti extremismu a za svobodu 

slova, MSD se také angažuje na pochodu za práva sexuálních menšin Prague pride. 

Dále jsou pořádány veřejné debaty na široký okruh témat, jako je jaderné odzbrojování, 

imigrace a integrace či problematika sexuality a sexuální asistence. 

Zároveň se MSD snaží fungovat jako zástupce mladých při tvorbě volebních 

programů ČSSD a snaží se klást důraz na témata, která mladé lidi zajímají. Ty publikuje 
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jako vlastní programová materiály. V současnosti jde o boj proti rasismu, snahu 

podpořit mladé rodiny, bojovat s nezaměstnaností mladých apod. MSD také podporuje 

legalizaci sdílení dat, hudby či filmů na internetu. 

Jak bylo uvedeno, MSD stojí oficiálně mimo ČSSD. Válová však přiznává vysokou 

míru propojení. „ČSSD je náš největší partner. Participujeme na volebních kampaních, 

mnoho našich členů pracuje pro představitele ČSSD apod.“
121

 To je částečně spojené i 

s financováním spolku, jelikož strana na jeho činnost přispívá.
122

 V knize Levice v 

České republice a na Slovensku je MSD nejbližším partnerem ČSSD na poli občanské 

společnosti a nelze tedy MSD považovat za oficiální mládežnickou organizaci strany.
123

 

Na stejném místě je i uvedeno, pravděpodobně v mírné nadsázce, že MSD je tahounem 

českých mládežnických politických organizací a je iniciátorem jejich setkávání s 

výjimkou spolupráce s komunistickými mládežnickými organizacemi, což platí již od 

dob předsednictví Stanislava Grosse.
124

 

MSD má také silné zastoupení dané stanovami ČSSD. Předseda je automaticky 

členem ÚVV ČSSD s hlasem rozhodujícím. Předsedové kraje jsou pak členy KVV 

s hlasem poradním či rozhodujícím. Záleží na každé krajské organizaci ČSSD, jak se 

rozhodne.
125

 Zpráva předsedkyně MSD je součástí sjezdových materiálů pro sjezd 

ČSSD v roce 2015. Zároveň je MSD zahrnuto ve zprávě předsedy ČSSD.
126

 

Zastoupení MSD ve veřejných funkcích není zanedbatelné. Současní členové jsou 

v 52 případech zastupiteli. Dále má MSD několik radních na úrovni měst i krajů.
127

 

Další členové MSD působí v úřednických pozicích v rámci státní správy. Z bývalých 

členů MSD jsou taktéž významní politici. Vedle zmíněného B. Sobotky a S. Grosse jde 

například o expředsedu MSD Jana Hamáčka, v současnosti předseda PSP ČR, či 

Miroslava Poche, který je europoslancem. 

MSD spolupracuje pravidelně hned s několika organizacemi v rámci stranické 

soustavy. Válová zmiňuje nadaci Friedrich-Ebert-Stiftung, MDA, SDŽ či Klub seniorů. 

Z organizací stojících mimo sociálnědemokratickou soustavu jde o mládežnické 
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organizace ostatních politických stran. Na rozmezí pak stojí Mladí odboráři. MSD se 

také organizuje v Mezinárodní unii socialistické mládeže (IUSY) a v organizaci 

Mladých evropských socialistů (YES, dříve ECOSY).
128

  

V rámci MSD zároveň působí místní klub Idealisté.cz, jehož členové jsou spojeni 

zároveň s vlastním spolkem. Válová odmítá, že by šlo o konkurenční organizaci: 

„Nepovažuji je za ‚konkurenci‘ MSD. Lidé, kteří tvoří jejich zapsaný spolek, jsou i v 

MSD, jsou to také mladí sociální demokraté.“
129

 Válová zároveň připomíná, že spolek 

Idealisté.cz není ustaven jako mládežnický spolek. 

Rozpočet MSD se pohybuje v řádech několika stovek tisíc a je tvořen členskými 

příspěvky, granty či dotacemi a dary. Nemalou část rozpočtu tvoří právě dary ČSSD. 

Finance se vynakládají na vlastní akce jako semináře či setkání členů.
130

 Dále pak MSD 

vydává vlastní časopis Ventil, který funguje jako hlavní komunikační nástroj MSD 

dovnitř i navenek. 

Z uvedeného lze soudit, že role MSD v ČSSD je výrazná. Z členů se generují 

budoucí stranické elity, zároveň hrají členové MSD výraznou roli v kampaních. MSD 

zároveň tvoří vlastní programové materiály. Úspěšnost jejich prosazování je však 

sporná. MSD je ale silný nástroj pro potenciální oslovení mladých voličů, jelikož MSD 

jako právně nezávislý spolek má možnost více se vymezovat proti stranickému 

programu. 

 

2.4.1.3. Klub seniorů ČSSD (KS) 

Klub seniorů ČSSD je organizací fungující uvnitř strany s cílem sdružovat členy 

strany starších 60ti let a artikulovat jejich zájmy. Pro účely této práce se nepodařilo 

získat kompetentního respondenta, proto je nutné vycházet jen z veřejně dostupných 

zdrojů.  

KS začaly vznikat po roce 1989 a jejich členové se rekrutovaly zejména 

z předúnorových členů ČSSD. Nejde tedy o organizaci, která by přímo navazovala na 
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některou z historických organizací sociální demokracie. Oficiálně se existence KS 

datuje do roku 1991.
131

  

Na svém webu KS velmi vyzdvihuje svou úlohu, respektive svých pozdějších členů, 

při obnovení strany: „Signálem k obnově činnosti ČSSD na domácí půdě bylo 

vystoupení Slavomíra Klabana, Břetislava Nedbálka a Vladislava Všetečky dne 19. 

listopadu 1989. Prvním dvěma bylo tou dobou 67, Všetečkovi 65 let. Patřili tenkrát 

k těm “mladším” členům strany, kteří ještě pamatovali svůj růst v DTJ a 

sociálnědemokratické mládeži. Členům ČSSD, kteří vstoupili do strany v období 1945 

do února 1948, bylo tou dobou 61 let. Tak se rozbíhala obnova činnosti ČSSD, hlavně 

zásluhou starších, dřívějších členů, narozených nejpozději v roce 1928 (výjimečně 

v roce 1929). K nim se přidali mladí a mladší členové, hlavně ze 

sociálnědemokratických rodin, kteří převzali štafetu od rodičů, nebo i prarodičů (kupř. 

Petra Buzková, Martin Starec, Nedbálkové a řada jiných).“
132

 Prvním předsedou KS se 

stal již zmíněný Slavomír Klaban. Své ústředí má klub v Lidovém domě. 

Jak se dále v textu uvádí, mezi členy obnovené ČSSD bylo vysoké procento lidí, 

kteří byli perzekuováni za nacistické okupace i komunistické diktatury. KS se tak 

v devadesátých letech zasazoval o odškodnění těchto lidí. Postupem času, s tím, jak 

přicházeli nové generace šedesátiletých, se od této činnosti začalo upouštět. Dnes se tak 

jedná zejména o organizaci, která uvnitř strany zastupuje zájmy seniorů. 

Klub seniorů je čistě integrální organizací ČSSD, jejíž existence vychází přímo ze 

stanov strany.
133

 V nich je definováno i poslání klubu, jakožto organizace, která 

spolupracuje při tvorbě programu, umožňuje seniorům ovlivňovat ekonomický a 

politický vývoj a využívá svých zkušeností ke zlepšování postavení seniorů v rámci 

Evropské unie. Ve stanovách je dále uvedeno, že KS navazuje na odkaz T. G. Masaryka 

a demokratické tradice ČSR. 

Členem KS se může stát pouze člen ČSSD starší 60 let. Členství v KS ale není 

automatické a záleží na každém šedesátníkovi, zda se rozhodne vstoupit. V současnosti 

tvoří starší 60 let 34,85 % členů ČSSD, což je 7861 potenciálních členů KS.
134

 Lze 

předpokládat, že v KS se z nich angažuje jen část. V současnosti je předsedou KS Petr 
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Kolman, dlouholetý funkcionář pardubické ČSSD angažující se ve Svazu důchodců 

ČR.
135

 První místopředsedou je Zdeněk Vašata, místopředsedkyní Helena Frgálová a 

místopředsedou pro zahraničí je Jan Kavan, bývalý ministr zahraničí ČR.
136

 

KS má vedle celostátní i krajskou a okresní struktury, které kopírují struktury 

ČSSD.
137

 Pověření představitelé KS mají ze stanov ČSSD právo účastnit se s hlasem 

poradním jednání okresních konferencí, obvodních výkonných výborů, krajských 

konferencí a krajských výkonných výborů.
138

 Nedávno pak KS ustanovil dvě odborné 

komise: Komisi politických analýz a Komisi zdravotní a sociální. Tyto komise mají 

spolupracovat s odborným zázemím ČSSD.
139

 

KS spolupracuje, respektive by spolupracovat měl, zejména s organizacemi 

zaměřenými na seniory. Na celostátní konferenci v roce 2015 vystoupili předsedové 

Rady seniorů ČR a Svazu důchodců ČR. Dále senioři spolupracují s Evropskou 

seniorskou organizací (ESO), která je složkou Strany evropských socialistů (PES). Zda 

KS pořádá nějaké vlastní akce, se nepodařilo zjistit. 

Potenciálně je KS silnou organizací. Jeho členy by se mohli stávat bývalí vrcholní 

představitelé ČSSD. Faktem však je, že síla organizace je spíše teoretická. Ve vedení až 

na Jana Kavana nesedí bývalý vysoce postavený politik ČSSD a je otázka, do jaké míry 

je Jan Kavan v současnosti vlivný v rámci ČSSD. Zástupci KS se sice mohou účastnit 

jednání krajských, okresních i celorepublikových orgánu, ale pouze s hlasem poradním. 

 

2.4.1.4. Sociálně demokratické ženy (SDŽ) 
 

Sociálně demokratické ženy je organizace, která funguje pouze v rámci ČSSD. 

Jelikož se nepodařilo nalézt nikoho, kdo by byl kompetentní poskytnout písemnou či 

osobní rozhovor pro účely této práce, je nutné vycházet pouze z veřejných zdrojů.  

SDŽ je uskupením, které hájí zájmy žen a bojuje za rovné příležitosti nejen uvnitř 

strany, ale i ve společnosti. Jediná zmínka o datu založení SDŽ, kterou se podařilo 
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nalézt, pochází z veřejně dostupné internetové encyklopedie Wikipedia a je otázkou, do 

jaké míry lze tyto údaje považovat za přesné. SDŽ podle těchto informací funguje od 

roku 1990 jako Sociálně demokratické ženy Čech, Moravy a Slezska a první 

předsedkyní se stala Petra Buzková.
140

 To, že SDŽ předsedala v devadesátých letech 

právě Buzková, podporují ale i další texty.
141

 Další dlouholetou předsedkyní byla Jana 

Volfová.
142

 V současnosti předsedá SDŽ Jindřiška Maršová. 

Více než historie je ale pro účely této práce důležité fungování organizace a zde již 

můžeme čerpat ze statutu SDŽ a stanov ČSSD, jelikož SDŽ je jednou ze tří 

vnitrostranických subjektů, které jsou explicitně uvedeny přímo ve stanovách. Sídlo 

SDŽ je v Lidovém domě. 

SDŽ je dle Stanov ČSSD
143

 zájmové hnutí pracující uvnitř ČSSD a členství v SDŽ 

je podmíněno členstvím v ČSSD. Posláním SDŽ je participovat na tvorbě stranického 

programu v oblastech problematiky rodin, žen a rovných příležitostí. Zároveň má SDŽ 

pracovat na řešení problémů ohledně postavení žen uvnitř strany. SDŽ má možnost 

delegovat své zástupce na jednání OVV, KVV a ÚVV s hlasem poradním.
144

  

Základní organizační složkou SDŽ jsou kluby na místní úrovni, které se mohou 

sdružovat na okresní a krajské úrovni. V čele SDŽ je Předsednictvo SDŽ a Ústřední 

rada SDŽ. Jak již bylo uvedeno, současnou předsedkyní je Jindřiška Maršová. 

Počet členek se pohybuje dle zprávy předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky pro sjezd 

v roce 2015 kolem 2 200 žen. V ČSSD bylo přitom k 31. 12. 2014 celkem 8 000 žen, 

což je 35,44 % členské základny strany.
145

  

SDŽ se velmi ostře staví proti personální politice ČSSD, ve které podle názoru SDŽ 

není zastoupeno dostatek žen ve vedení. Ve zprávě předsedkyně SDŽ na sjezdu ČSSD 

2015 je mimo jiné uvedeno: „Vyslovujeme pochybnost o demokratickém přístupu a 

jednání v rámci sociálně demokratické strany. Rovné postavení žen zakotvené ve 
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Stanovách ČSSD je pouze v deklamační a obslužné rovině.“
146

 Postoj orgánů ČSSD 

vůči SDŽ označuje Maršová dokonce za ostrakizující. 

SDŽ je již ze stanov ČSSD členem Socialistické internacionály žen (SIW) a Stálého 

výboru žen v rámci PES. Další organizace, se kterými SDŽ oficiálně spolupracuje, se 

nedopařilo nalézt. 

SDŽ je z hlediska pořádání různých akcí aktivní. Krom oslav Mezinárodního dne 

žen pořádá zejména společenské a charitativní akce jako návštěvy domovů pro seniory, 

vánoční besídky či spolupracují na sbírkách a rozdávání oblečení sociálně slabým. 

Lze konstatovat, že vliv SDŽ v současnosti není tak velký, jak by potenciál 

v podobě 8 000 potenciálních členek SDŽ v podobě ženské části členské základny 

ČSSD a přibližně 2 200 oficiálních členek SDŽ napovídal. O slabém vlivu uvnitř strany 

svědčí i neúspěšná kandidatura Jindřišky Maršové na místopředsedkyni ČSSD na sjezdu 

2015.
147

 Maršová ve volbě zcela propadla a místopředsedkyněmi se staly naopak 

představitelky Oranžového klubu, který lze označit za částečně konkurenční organizaci. 

O tom, že vliv na fungování strany je slabý, svědčí i tvrdá kritika postoje strany 

k ženám. Pokud by vliv SDŽ byl silný, pak by nebylo kritiky zapotřebí. 

 

2.4.1.5. Svaz dělnických tělovýchovných jednot (SDTJ) 

Jelikož se nepodařilo získat kompetentní osobu, která by byla ochotná pomoci se 

získáním informací pro tuto práci, a oficiální webová stránka svazu poskytuje jen 

omezené informace, jsou zde využity i oficiální informace ze stránek jedné z DTJ, a to 

konkrétně DTJ Santoška, a rozhovoru s tajemníkem MDA Patrikem Eichlerem.
148

  

Dělnické tělovýchovné jednoty jsou s historií ČSSD úzce spjaty. Jejich vznik se 

datuje do roku 1897. Důvodem byl odchod sociálně-demokratických členů Sokola z této 

organizace. Důvod je nasnadě.
149

 Sociální demokracie se vyznačovala hlubokým 

internacionalismem, naopak Sokol je spjat s národní myšlenkou. Roku 1903 byly 
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jednoty sdruženy ve svaz.
150

 Podobné tělovýchovné organizace jsou pro masové strany 

typické. Jelikož není tématem této práce hluboká historie SDTJ, nebude zde další vývoj 

až do roku 1989 zkoumán. Pouze je nutné zmínit, že po roce 1948 byla činnost DTJ 

v podstatě ukončena a jejich majetek byl znárodněn. 

Po roce 1989 byly jednoty postupně obnovovány a to zejména od roku 1991, kdy 

mohly začít žádat o navracení majetku.
151

 Ne všechny se ale hlásí k obnovenému SDTJ, 

který působí pod hlavičkou ČSSD. Ve veřejném rejstříku lze dohledat celkem 68 

organizací označených jako dělnická tělovýchovná jednota, potažmo vystupují pod 

zkratkou DTJ.
 152

 Na webu SDTJ jich je ale uvedeno jen 21.
153

 Na webu DTJ Santoška 

se přitom hovoří dokonce o 98 jednotách k roku 2005.
154

 V každém případě je 

evidentní, že aktivita jednotlivých DTJ velmi kolísá a samotný svaz je podle všeho 

v útlumu. 

Členství v SDTJ není podmíněno členstvím v ČSSD. Ve stanovách je dokonce 

uvedeno: „SDTJČ je dobrovolným, nezávislým, demokratickým a nestranickým 

sdružením Dělnických tělovýchovných jednot a Dělnických tělocvičných jednot / dále 

jen Jednot /, jako samostatných právních subjektů.“
155

 Každá jednota má právo jednat 

autonomně. Zároveň ve stanovách přímo odkazuje na sociálnědemokratickou minulost a 

jako cíle uvádí rozvoj tělesných a mravních hodnot a rozvoj myšlenek demokracie, 

humanismu a solidarity. Členství v SDTJ je kolektivní a je dle stanov podmíněno 

individuálním členstvím v DTJ.  

SDTJ ve stranickém životě ČSSD podle všeho nehraje velkou roli, což potvrdil 

v rozhovoru i Patrik Eichler z MDA.
156

 Jde spíše o reminiscenci z historie ČSSD a vliv 

na chod či program ČSSD je minimální. Sídlo má SDTJ v Lidovém domě.  

Vzhledem k obtížnému získávání konkrétních údajů a nepolitickému charakteru 

proto není jejich současná aktivita blíže popsána.  
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2.4.2. Organizace přidružené 

2.4.2.1. Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku (CESTA) 

CESTA neboli Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii 

vznikla jako think-tank v roce 2011 a registrována byla 16. 2. 2011. V současnosti ale 

vykazuje nulovou aktivitu. Podle textu na webu think-tank jde o první domácí 

středolevicový think-tank od listopadu 1989 a jako důvody vzniku jsou uvedeny 

„probíhající zásadní diskuse o úloze soudobého státu v měnících se ekonomických a 

politických podmínkách.“
157

 Ze strany ČSSD šlo jednoznačně o snahu dohnat náskok 

pravice, která již své zavedené think-tanky měla. Zde hovoříme zejména o Centru pro 

ekonomiku a politiku, CEVRO institutu a Občanském institutu. CESTA nemá oproti 

mnoha jiným organizacím stranické soustavy ČSSD své sídlo uvedené v Lidovém 

domě. 

Zajímavostí přitom je, že ČSSD má již od svého obnovení organizaci, která má 

potenciál plnit úlohu think-tanku, a to v podobě Masarykovy demokratické (dříve 

dělnické) akademie. 

Členy přípravného výboru byly Jiří Pehe, Bohuslav Sobotka a Vít Klepárník.
158

 Ve 

výboru tak byli zastoupeni akademici i politici.
159

 Vedle něho fungoval ještě Poradní 

výbor, jehož členy byli Pavel Barša, Václav Bělohradský, Jan Keller a Tereza 

Stöcklová.
160

 

Od roku 2012 vedl CESTU Vít Klepárník, který vystřídal prvního předsedu Jiřího 

Pehe. Místopředsedy jsou Bohuslav Sobotka a od roku 2012 Saša Uhlová. Dalšími 

členy Představenstva jsou Jiřina Dienstbierová a Jakub Franěk. 

V roce 2011 proběhlo celkem 11 diskuzí pořádaných think-tankem. V roce 2012 

CESTA pořádala dvě odborné konference na téma financování politických stran a 

budoucnost levice ve střední Evropě. Obě akce byly pořádány ve spolupráci s Friedrich-

Ebert-Stiftung. Dále proběhlo v roce 2012 7 diskuzí.
161 162

 Od roku 2013 došlo 
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k výraznému útlumu aktivit a na webu think-tanku je minimální aktivita. Dle slov 

Patrika Eichlera, tajemníka Masarykovy demokratické akademie, nastoupil v roce 2013 

opět nový ředitel s jediným úkolem, a to v právním smyslu zlikvidovat organizaci.
163

 

V současnosti tak existuje CESTA pouze jako prázdná schránka
164

 a veškeré aktivity 

think-tanku se přesunuly pod MDA a odborné zázemí strany. 

 

Projekty centra 

Pod think-tankem CESTA vznikly tři potenciálně významné projekty. Prvním je 

v roce 2012 zřízená Ekonomicko-sociální skupina.
165

 Ta navazuje na celkem čtyři 

odborné pracovní skupiny v oblastech penzijní reformy, daňové reformy, zdravotní 

reformy a boje proti korupci. Jejich činnost je na webu think-tanku popsána následovně: 

„Jejich cílem bylo v krátkodobém horizontu intelektuálně poskytnout zpětnou vazbu 

programovým návrhům a tezím největší opoziční strany. Dlouhodobě bylo jejich cílem 

pomoci subjektům politického středu a levice koncepce při formulaci jejich politických 

návrhů a programů, ale také provádět kvalifikovanou, badatelskou a kritickou práci v 

oblasti jejich působnosti: publikovat výzkumné a politické papers a prostřednictvím nich 

pronikat mezi veřejnost, do odborného tisku i do médií.“
166

 

Druhým projektem byla pracovní skupina nazvaná Diagnóza doby. Ta vznikla 

taktéž v roce 2012. Její činnost je popsána následovně: „Mezi prvními náměty setkání 

figurují problematika civilizační analýzy, sociálního státu a jeho budoucnosti, Evropy v 

zorném úhlu geopolitiky, vývoje poválečné Evropy, konceptu neo-liberalismu, post-

demokracie či vývoje a významu pojmu 'dluh'.“
167

 

Třetím projektem byla snaha otevřít diskuzi na téma financování politických stran. 

Na toto téma proběhly diskuze a konference pořádané think-tankem. 
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2.4.2.2. Idealisté.cz 

Idealisté.cz jsou v současnosti samostatný spolek, kořeny spolku ale sahají hlouběji 

do minulosti. Současný předseda spolku Radim Hejduk iniciativu vedoucí ke vzniku 

spolku popisuje takto:  

„Na přelomu let 2010 a 2011, kdy se na pražské vládní koalici se zprofanovanou 

ODS podílela sociální demokracie, jsme vznikli jako klub MSD. Koncentrovali jsme se 

na Praze 2, kde je i nadále naše tzv. základna. Chtěli jsme se odlišit od klasického 

politikaření, které dle našeho názoru poškozovalo tehdy ČSSD. Tak jsme vznikli. Pár let 

na to jsme zjistili, že o náš přístup k politice je celkem silná poptávka i skrz generacemi. 

To byl důvod, proč jsme paralelně s místním klubem MSD (fungujícím v rámci Prahy, 

pozn. autora) založili i samostatný spolek.“
168

 K založení spolku došlo na počátku roku 

2015. Jeho sídlo je mimo Lidový dům. 

Náplň práce je Hejdukem poté popsána takto: „Chceme pro ČSSD fungovat jako 

tranzitní organizace. Hlavním cílem je tedy obohatit sociálně demokratické hnutí 

personálně. Zároveň ale existuje řada podcílů – zlepšení image levice, nastolování pro 

nás důležitých témat v politice ČSSD apod. Jsme zatím více aktivističtí. Pořádáme různé 

akce, máme celkem dobré PR, které pomáhá v tom nárůstu sympatizantů.“
169

  

O posledně zmíněném svědčí například velká popularita stránky Idealisté.cz na 

Facebooku. K 26. 3. 2015 měla stránka 2.913 fanoušků a aktivita na stránce je velmi 

vysoká.
170

 Idealisté se snaží nastavovat straně zrcadlo, zároveň ale spolupracují 

při podpoře PR propagace strany.
171

 
172

 

Idealisté.cz, jak už název napovídá, se hlásí k idealistickému proudu v politice. 

Odkazují mimo jiné na prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue 

Masaryka.
173

 O tom, že Masaryk měl k sociálně-demokratickému směru, respektive 

k socialismu blízko, svědčí jeho slova z Hovorů z TGM: „Já nemám v kapse hotovou 
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sociální doktrínu; řekl bych to tak…vždycky jsem pro dělníky a lidi pracující vůbec, 

často pro socialism a zřídka pro marxism.“
174

 

Další inspiraci získávají z myšlenek bývalého švédského premiéra Olofa Palmeho a 

bývalého amerického prezidenta Franklino Delano Roosevelta.
175

 V rámci textů, které 

členové spolku zveřejňují, hájí mimo jiné zvyšování minimální mzdy a volají po větší 

transparentnosti politiky. Ještě před oficiálním vznikem samostatného spolku byli 

členové Idealisté.cz jedněmi z hlavních organizátorů protestních akcí na podporu 

Bohuslava Sobotky po předčasných volbách do PSP ČR v roce 2013, kdy čelil pokusu o 

odvolání z čela strany křídlem kolem Michala Haška.
176

 

V současnosti má spolek kolem 50 členů a je velký zájem ze strany dalších zájemců 

i mimo Prahu.
177

 Členství není podmíněno členstvím v ČSSD, naopak je cílem přilákat 

nestraníky. Členem může být i člen jiné politické strany. Omezením je pouze případný 

nesouhlas s ideovou vizí, která je součástí stanov spolku. Takový zájemce by neměl být 

přijat. Hejduk to upřesňuje: „Respektive zkusit to může, ale nevím, jak by prošel 

například libertarián hlasováním členské základny.“
178

 

Vedení spolku je tvořeno Radou spolku. Předsedou je zmíněný Radim Hejduk, 

statutární místopředsedkyní je Thu Thuy Truong. Členy Rady jsou Ivana Recmanová, 

Marie Richterová a Marek Ondroušek. Organizace v současnosti nemá krajskou 

strukturu.
179

 Lze však předpokládat, že v případě rozrůstání organizace k jejímu zřízení 

dojde. 

V současnosti Idealisté.cz podle dotazníku nemají své členy na nejvyšších úrovních 

strany, výjimkou jsou podle Hejduka celostátní odborné komise. V rámci veřejných 

funkcí je situace lepší. Členem je ministr vlády ČR Jiří Dienstbier.
180

 Další členové jsou 
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v ústředních poradních orgánech státní správy. Například Marek Ondroušek je ředitelem 

Odboru analýz a informací na Úřadu vlády ČR.
181

  

Mezi podporovateli spolku jsou mimo jiné ministryně práce a sociálních věcí a 

místopředsedkyně ČSSD Michaela Marksová – Tominová, politolog Lukáš Jelínek nebo 

mluvčí České lékařské komory Michal Sojka.
182

 

Idealisté.cz spolupracují v rámci stranické soustavy s MDA, MSD, Oranžovým 

klubem, Friedrich-Ebert-Stiftung, S&D. Dále probíhá komunikace s Mladými zelenými, 

Mladými odboráři a angažují se v boji proti TTIP.
183

 

Spolek je aktivní i v pořádání různých akcí. V roce 2015 patřil k organizátorům 

protestního shromáždění proti přijetí TTIP. Dále pořádá veřejné debaty, například na 

téma squattingu, nebo charitativní akce, jakou byl sběr oblečení. 

Hodnotit spolek z hlediska jeho financí je zatím sporné. Spolek vznikl teprve v roce 

2015. Do března se mu podařilo shromáždit přibližně 30 tisíc korun. Tyto příjmy jsou 

složeny čistě z členských příspěvků, jejichž minimální výše je stanovena na 50 Kč za 

měsíc, a darů členů a sympatizantů. Většina peněž byla vynaložena na tisk prvního čísla 

časopisu IDEA, který Idealisté.cz vydávají.
184

  

Lze konstatovat, že si Idealisté.cz svou dlouhodobou aktivitou pod hlavičkou MSD 

vytvořili velmi dobré zázemí pro další rozvoj v podobě samostatného subjektu a jde o 

velmi aktivní organizaci. To, že již dnes jsou považováni vedením strany za vlivný 

prvek v rámci stranické soustavy, svědčí fakt, že jsou uvedeni v samostatné kapitoly 

v rámci zprávy předsedy strany Bohuslava Sobotky pro sjezd ČSSD v roce 2015. V ní 

Bohuslav Sobotka uvedl, že Idealisté.cz „sami sebe chápou jako strážce dodržování 

sociálnědemokratických a levicově liberálních hodnot a chtějí se aktivně zasazovat o 

hluboké reformy naší strany, primárně ve směru posílení demokratizace našeho 

vnitrostranického života.“
185

Idealisté.cz zároveň chtějí zasahovat do programové 
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debaty, kvůli čemuž zřídili tzv. koncepční týmy, jejichž cílem je přinést koncepce pro 

další programové směřování ČSSD.
186

 

 

2.4.2.3. Oranžový klub (OK) 

Nízké zapojení žen do politiky i vnitrostranického života v ČSSD vedlo v prosinci 

2012 k založení Oranžového klubu, který byl oficiálně registrován 17. 12. 2012 se 

sídlem v Lidovém domě.. Samotný klub slovy členek předsednictva Kateřiny Svíčkové 

a Magdaleny Pospíchalové odůvodňuje vznik takto: „Důvodem založení organizace 

byla nespokojenost se situací v ČSSD a v české politice obecně, kde přes 

proklamovanou otevřenost ženám a zásady rovnosti je počet žen v politických funkcích 

velmi nízký.“
187

  

Klub se nesnaží o vytvoření masové členské základny, naopak mu jde o 

akceschopnost a aktivní členy. V současnosti má několik desítek členek. Přestože se 

jedná o organizaci prosazující zájmy žen, členem se mohou stát i muži. V současnosti se 

tak ale zatím nestalo.
188

 Členství v klubu není podmíněno členstvím v ČSSD a stanovy 

výslovně nezakazují členství v jiných politických stranách pod podmínkou sdílení 

sociálně demokratických idejí.
189

 

Předsedkyní je Zuzana Jentschke Stöcklová, členkami předsednictva jsou Jana 

Maláčová, Kateřina Svíčková, Magdalena Pospíchalová a Anna Karníková. Jana 

Maláčová s Annou Kárníkovou jsou hlavními iniciátorkami vzniku klubu.
190

 

Členky OK figurují na všech úrovních ČSSD včetně pozice místopředsedkyně 

strany, kterou je Michaela Marksová Tominová, která je zároveň ministryní práce a 

sociálních věcí. Současná předsedkyně MSD je také členkou OK. Stejně tak má OK 

silné zastoupení ve veřejných politických funkcích, ať už se jedná o zmíněnou 

ministryni, tak její náměstkyni Zuzanu Jentschke Stöcklovou (předsedkyně OK) či 

krajské radní apod. Vedle samotného klubu existuje také uskupení Klub přátel OK, 

jehož členy jsou „špičkoví představitelé a představitelky ČSSD.“
191

 V Klubu přátel OK 
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jsou mimo jiné několik stávajících a bývalých senátorů a senátorek, bývalá 1. 

místopředsedkyně Senátu, několik současných a bývalých poslanců, předseda 

Poslanecké sněmovny, bývalý předseda vlády a současný ministr.
192

 

Činnost klubu je cílena na podporu idejí rovného zastoupení žen a mužů ve 

veřejném i stranickém životě a formulace zájmů žen s cílem prosadit je do politického 

programu. Klub tak tvoří vlastní programové dokumenty, prosazuje je v rámci strany, či 

pořádá odborné konference. Zároveň pořádá školící programy pro členky klubu, 

komunální političky apod. Vedle toho organizuje, či se na organizaci podílí, konference 

na témata, která se dotýkají rovných příležitostí a sociálních otázek. V roce 2014 

proběhla konference s názvem Spravedlivé zastoupení žen ve veřejném životě – 

předpoklad demokracie a prosperity. 

OK spolupracuje s organizacemi nadace Friedrich-Ebert-Stiftung, nadace Open 

Society Fund, ČMKOS, Idealisté, MSD, MDA, Kongres žen, Ženská lobby, Alternativa 

50+, Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů, Rada vlády pro rovné příležitosti žen 

a mužů.
193

 Organizace SDŽ v informacích poskytnutých od zástupkyň vedení OK 

nebyla uvedena. Bohuslav Sobotka přitom ve své sjezdové zprávě v roce 2015 hovoří o 

navázání úzké spolupráce mezi SDŽ a OK.
194

 

Roční rozpočet OK je zhruba 180 tisíc korun. Rozpočet klubu sestává z členských 

příspěvků členů a přátel klubu a příspěvků podporovatelů. 
195

 

O aktivní spolupráci mezi ČSSD a OK svědčí slova ze sjezdové zprávy předsedy 

ČSSD pro sjezd 2015, kde tuto spolupráci Sobotka označuje za vzor pro navazování 

kontaktů s dalšími organizacemi.
196

  

 

2.4.2.4. Zvonečník 

ČSSD se vlivem nárůstu voličského zájmu o ekologii rozhodla v roce 2008 

k vytvoření vlastní ekologické platformy. Asi nejviditelnějším důkazem narůstajícího 

zájmu voličů o ekologická témata je úspěch Strany zelených, která se v roce 2006 
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dostala do sněmovny se ziskem 6,29 % hlasů.
197

 Vzniklá platforma byla pojmenována 

Zvonečník. Do znaku si tato platforma vybrala právě zvonečník hlavatý, jednu 

z nejohroženějších rostlin v České republice.  

Zde je nutno podotknout, že do ČSSD již v devadesátých letech přešla část členů 

Strany zelených v čele s tehdejším předsedou strany Jaroslavem Vlčkem a částí 

vedení.
198

 Krátká kapitola ohledně ochrany životní prostředí se objevuje i 

v programových východiscích ČSSD před volbami v roce 1996.
199

 

Podle předsedy platformy Jiřího Jakla byl vznik platformy „iniciován zdola, ale byl 

zároveň podporován vedením strany.“
200

 Cílem Zvonečníku je od počátku ekologická 

osvěta a snaha otevřít veřejnou debatu na téma ekologie. 

Od roku 2013 paralelně funguje samostatné občanské sdružení, nyní spolek se 

stejnými cíli. Spolek je ale otevřen na rozdíl od interně fungující platformy i nečlenům 

ČSSD. Stanovy spolku nezakazují ani členství v jiné politické straně.
201

 Na webu 

Zvonečníku lze dokonce nalézt odkaz na web Strany zelených mezi Oblíbenými odkazy. 

Další odkazy pak směřují na Mladé sociální demokraty, Mladé zelené, think-tank 

CESTA, Friedrich-Ebert-Stiftung, Přátele sociální demokracie či různé ekologické 

organizace jako Hnutí DUHA, Arnika apod. Sídlo má Zvonečník v Lidovém domě. 

Spolek je zároveň sponzorován stranou. V roce 2014 získal na svou činnost 80 tisíc 

korun, o rok dříve 60 tisíc. Dalšími zdroji financí Zvonečníku jsou pak příspěvky členů. 

Dle slov Jiřího Jakla se jedná o minimální částky. V době před vznikem spolku, tedy 

v letech 2008 – 2012, byla podle Jakla činnost vnitrostranické platformy sponzorována 

minimálně. 
202

  

Z uvedeného lze soudit, že důležitost Zvonečníku roste, což potvrzují i slova jeho 

předsedy. Zvonečník se v roce 2014 podílel na organizaci Dne Země v jednotlivých 

krajích v rámci ČSSD. Podle informací Jiřího Jakla je v rámci strany velký zájem o 

podobnou spolupráci a v roce 2015 by měla spolupráce pokračovat. Zvonečník dále 

pořádá veřejné debaty na ekologická témata, či exkurze do zajímavých přírodních 
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lokalit. Zvonečník slovy předsedy nejaktivněji spolupracuje s Masarykovou 

demokratickou akademií.  

Předsedou spolku a tajemníkem je již zmíněný Jiří Jakl. Jakl zároveň vede i 

platformu uvnitř ČSSD. V jejím grémiu jsou dále předseda poslaneckého Výboru pro 

životní prostředí Robin Böhnisch, Martin Kloz, Norbert Buchta a Libuše Pešlová. Členy 

spolku jsou mimo jiné současný předseda strany Bohuslav Sobotka, bývalý předseda 

Vladimír Špidla, místopředseda strany Lubomír Zaorálek apod.
203

 Celkem má platforma 

Zvonečník uvnitř ČSSD přibližně 160 členů.
204

 
205

 Zvonečník jako spolek měl k roku 

2014 členů 7.
206

 

 

2.4.2.5. Křesťansko-sociální platforma 

ČSSD v rámci své modernizace v éře Jiřího Paroubka řešila, jak oslovit voliče 

s křesťanským vyznáním, kteří mají blízko k sociálnědemokratickým myšlenkám 

rovnosti a solidarity.  

Výsledkem byl vznik Křesťansko-sociální platformy ČSSD na počátku roku 2009. 

Pro účely této práce se nepodařilo získat zástupce platformy, který by byl kompetentní 

k vyplnění dotazníku. Musíme tedy vycházet jen z veřejně dostupných zdrojů a 

informací, které poskytl tajemník MDA Patrik Eichler.  

V preambuli zveřejněné při vzniku platformy stojí: „Křesťansko-sociální platforma 

ČSSD je neformálním občanským seskupením členů i nečlenů ČSSD, kteří kladou důraz 

na ukotvení sociálnědemokratických snah v oblasti, jež přesahuje materiální zájmy 

každodenního života. V této oblasti nachází každá společnost jak hodnotové a mravní 

zdroje pro své další směřování, tak i perspektivu, ze které může svůj vývoj zpětně 

reflektovat. Jedním z důležitých činitelů utvářejících po staletí tuto životní sféru je i 

náboženství a intelektuální a kulturní dědictví s ním spojené.“
207
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 Inspirací byl hamburský sjezd německé SPD v roce 2007. Strana tam jasně 

deklarovala snahu spolupracovat s náboženskými organizacemi.
 208

 V českém prostředí 

ale bylo hlavním cílem vytvořit levicovou alternativu pro křesťanské voliče. Ti totiž do 

té doby, za předpokladu, že nebyli ochotni potlačit své náboženské priority, mohli 

vybírat v podstatě jen mezi KDU-ČSL a ODS, která pohltila v polovině devadesátých 

let Křesťanskodemokratickou stranu. V obou případech jde o strany víceméně 

pravicové. 

Signatářem textu je mimo jiné bývalý ministr vnitra, v roce 2009 poslanec, 

František Bublan, který sám působil v sedmdesátých letech dvacátého století jako 

duchovní.
209

 Ten podle informací Patrika Eichlera poskytl projektu záštitu. Dalšími 

signatáři jsou například současný předseda ČSSD Bohuslav Sobotka, tehdejší 

předsedkyně Českého helsinského výborů Anna Šabatová, která nyní zastává post 

veřejné ochránkyně práv, či religionista Ivan Štampach. 

Kořeny platformy ale sahají hlouběji do minulosti. Z textu Karla Flosse
210

 k historii 

platformy vyplývá, že první podobný projekt vznikl již v devadesátých letech za 

předsedy Miloše Zemana:  „S porozuměním předsedy strany Miloše Zemana jsem s 

několika jinými přáteli inicioval již v devadesátých létech křesťanskou platformu, [...] 

Její vývoj nebyl vždy snadný a časem docházelo k útlumu, avšak nevytratila se úplně 

a v současné době dochází k její revitalizaci.“
211

  

Od roku 2014 jsou aktivity celé platformy v podstatě nulové. Poslední veřejné 

prohlášení platformy bylo zveřejněno na podzim 2013, kdy se její zástupci postavili za 

Bohuslava Sobotku, který čelil pokusům o odvolání ze strany křídla Michala Haška.
212

 

V minulosti se na webu platformy objevovaly recenze na knihy a odborné články či 

komentáře, což skončilo v roce 2013. Lze tedy soudit, že v současnosti se jedná o 

zamrzlý projekt, jak platformu označil Patrik Eichler.
213
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2.4.2.6. Přátelé sociální demokracie 

Projekt Přátel sociální demokracie, jinak též nazývaný Moje SocDem, byl založen 

za účelem síťování lidí se sociálnědemokratickým smýšlením, kteří nemohou,
214

 nebo 

nechtějí vstoupit do ČSSD. Bohužel se pro účely této práce nepodařilo získat nikoho, 

kdo by byl za tento projekt kompetentní poskytnout písemný či osobní rozhovor, a je 

tedy nutné vycházet pouze z veřejně dostupných zdrojů. 

Vznik projektu se datuje až do roku 2007, kdy Jiří Paroubek přišel v rámci své 

sjezdové zprávy s prvními oficiálními informacemi ohledně modernizace strany. V té 

době ale pro projekt klubu sympatizantů nezískal dostatečnou podporu.
215

 Cílem mělo 

být spojit nestraníky sympatizující s ČSSD, kteří jsou pro stranu ochotní pracovat ve 

veřejných funkcích a v komunální politice. Tehdy však Paroubek nezískal pro projekt 

dostatečnou podporu.
216

 

Znovu s návrhem na vznik klubu sympatizantů přišel Paroubek na jaře 2009. 

Projekt ale doznal změn. Klub již neměl cílit na potenciální kandidáty, ale na příznivce 

a voliče, kteří jsou ochotní pro stranu pracovat ve volební kampani. Ani tentokrát 

nedošlo k realizaci a opět pozměněná podoba klubu sympatizantů vznikla až v roce 

2010 po odstoupení Jiřího Paroubka z postu předsedy pod názvem Přátelé sociální 

demokracie.
217

 

Přátelé sociální demokracie jsou platforma, která nemá vlastní právní subjektivitu a 

její aktivity se organizují skrz web www.mojesocdem.cz. Na něm se zájemci mohou 

registrovat, čímž získávají možnost být informován o akcích strany. Mohou také 

prezentovat vlastní názory v rámci blogu. Zároveň tím strana získává databázi lidí, které 

může oslovit s žádostí o pomoc při kampani. Dále byly pro členy pořádány exkurze 

například do Evropského parlamentu, nebo pravidelná letní setkání. Zda ale tyto aktivity 

probíhají i v současnosti, se nepodařilo dohledat. 

Členství v platformě není, již z logiky věci, podmíněno členstvím v ČSSD. Člen 

musí být občanem Evropské unie a musí mu být minimálně 15 let. Ke členství stačí 

pouze registrace na webu. Přátelé sociální demokracie mají nyní podle oficiálních údajů 

na webu 2080 členů.
218

 Nejvíce (330) jich je z Prahy. Následují Jihomoravský kraj 

                                                 
214

 Jde například o policisty či vojáky, kterým zákon výslovně zakazuje účast v politických stranách. 

215
 POLÁŠEK, M. Mezi masovou a kartelovou stranou, s. 103 

216
 Ibid. 

217
 Ibid. 

218
 Přátelé sociální demokracie [online]. [b.r.] [cit. 2015-03-25]. Dostupné z: http://www.mojesocdem.cz/ 
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(278), Moravskoslezský kraj (276) a Středočeský kraj (230). Nejméně sympatizantů pak 

pochází z Karlovarského kraje (57) a z kraje Vysočina (63). Pokud počet sympatizantů 

porovnáme s celkovým počtem členů strany, kterých bylo k 31. 12. 2014 22 558, pak 

lze soudit, že klub sympatizantů nezaznamenal větší úspěch. Tento závěr je o to 

zřejmější, když porovnáme počet sympatizantů s celkovým počtem voličů ČSSD 

v předčasných volbách do PSP ČR v roce 2013, když ČSSD volilo 1 016 829 voličů, 

kteří jsou zároveň potenciálními členy Přátel sociální demokracie.
219

 

Podle informací dostupných z webu a sociálních sítí lze dále vyvodit, že Přátelé 

sociální demokracie jsou v současné době spíše v útlumu a slouží zejména jako 

mobilizační kanál pro již získané sympatizanty.  

 

2.4.3. Odbory 

Odbory jsou se sociální demokracií úzce spjaty, což vyplývá ze samotné podstaty 

těchto stran. V současnosti se ale v České republice odbory odmítají oficiálně k ČSSD 

přihlásit. Při pokusu o získání bližších informací k vazbě mezi ČSSD a jednou 

z odborových centrál, v tomto případě Asociací samostatných odborů ČR (ASO ČR), se 

podařilo získat pouze krátkou odpověď:  

„Asociace samostatných odborů, a tím i všechny její členské odborové svazy a 

sdružení, jsou podle svých stanov nestranickými občanskými sdruženími, a tudíž nemají 

vazbu na žádnou z politických stran. Proto také nemůžeme otázky z Vašeho dotazníku 

zodpovědět.“
220

  

ASO ČR je druhou nejvýznamnější odborovou centrálou v ČR. Z té největší, 

ČMKOS, nepřišla reakce žádná. I zde ale lze předpokládat, že se ČMKOS označuje také 

za nestranický subjekt, který není provázán s žádnou stranou.
221

 

Faktem zůstává, že oproti ASO ČR existuje u ČMKOS evidentní silné personální 

propojení s ČSSD, při němž se z vrcholných představitelů ČMKOS stávají lídři pro 

                                                 
219

 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25.10. – 26.10.2013. 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Volby.cz [online]. 2015 [cit. 2015-04-12]. Dostupné 

z: http://volby.cz/pls/ps2013/ps2?xjazyk=CZ 

220
 Písemný rozhovor s Naděždou Pikierskou, pracovnicí Odborového svazu pracovníků zemědělství a 

výživy – Asociace svobodných odborů ČR, Praha 3. 4. 2015 

221
 To potvrzuje i oficiální text na webu ČMKOS, kde stojí: „ČMKOS je dobrovolným, otevřeným a 

nezávislým demokratickým sdružením.“ ČMKOS [online]. 2013 [cit. 2015-04-12]. Dostupné 

z: http://www.cmkos.cz 

http://volby.cz/pls/ps2013/ps2?xjazyk=CZ
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sněmovní volby, případně kandidáti do Senátu. Toto propojení bude blíže popsáno 

v následující kapitole. 

Zároveň slova o nadstranickosti částečně oslabují výroky lídrů odborů, při kterých 

zasahují, minimálně slovně, do vnitřního chodu ČSSD. Důkazem pro toto tvrzení jsou 

například slova předsedy ASO ČR Bohumíra Dufka ze společné tiskové konference 

s předsedou ČSSD Bohuslavem Sobotkou během tzv. Lánského puče. Dufek tehdy 

mimo jiné řekl: „Nejlepší řešení tohoto problému (myšleno otevřeného boje mezi dvěma 

křídly ČSSD, pozn. autora) je ve svolání urychleného sjezdu strany, který vyřeší všechny 

personální otázky.“
222

 Během této tiskové konference zase Sobotka přislíbil, že přizve 

odbory k vyjednávání o nové vládě.  

Odbory s ČSSD dlouhodobě spolupracují po odborné stránce. ČSSD má dokonce 

komisi, která je zaměřena čistě na odbory.
223

 Tato spolupráce byla nejviditelnější 

v letech, kdy byla ČSSD v opozici vůči Topolánkově a následně Nečasově vládě. 

Tehdejší protestní akce, organizované často odbory, byly podporovány a hojně 

navštěvovány lídry ČSSD. Představitelé odborů jsou také častými hosty sjezdů ČSSD a 

je jim umožněno přednést proslov. Na sjezdu v roce 2015 proslov přednesl předseda 

ČMKOS Josef Středula.
224

  

O úzké spolupráci s odbory se píše také ve zprávě předsedy pro sjezd ČSSD v roce 

2015. Bohuslav Sobotka v ní uvádí: „Tradiční součástí naší stranické politiky je 

udržování úzkých vztahů s řadou společenských organizací (odbory, dětské, zájmové, 

občanské organizace), jejichž náměty využíváme pro tvorbu nejrůznějších 

programových dokumentů. Význam této spolupráce se zvyšuje zvláště dnes, kdy jsme ve 

vládě a tyto náměty můžeme promítnout do našich vládních legislativních návrhů.“
225

 

Sobotka dodává, že právě spolupráce s odbory a zaměstnavatelskými svazy je v této 

věci klíčová. 

 

 

                                                 
222

 B. Dufek: Odbory chtějí jednotnou a silnou sociální demokracii. ČSSD: Tiskové konference 

[video]. [online].  2011 [cit. 2015-04-03]. Dostupné z: http://www.cssd.cz/ke-

stazeni/videogalerie/tiskove-konference/dufek/ 
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 Odborné komise: Kontakty. ČSSD [online]. 2011 [cit. 2015-04-12]. Dostupné 

z: http://www.cssd.cz/strana/organy-cssd/odborne-komise/kontakty-1/ 

224
 Důvod, proč nevystoupil zástupce ASO ČR, se nepodařilo autorovi této práce zjistit. 

225
 Sjezdové materiály: určeno pro 38. sjezd České strany sociálně demokratické 
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2.4.4. Organizace blíže nezkoumané 

2.4.4.1. Marginální uskupení 

Je možné, že v rámci ČSSD existuje více platforem, jejichž význam není velký. 

Z dostupných zdrojů se ale podařilo nalézt jen dvě takové, u nichž by bylo možno získat 

alespoň nějaké informace. Jde o Evropskou levicovou platformu a Socialistickou frakci. 

V obou případech jde o organizace s minimální aktivitou i významem. 

 

Evropská levicová platforma ČSSD (ELP) 

Evropská levicová platforma vznikla v podobě 29. 1. 2011 s cílem „nalézat a 

prosazovat v ČSSD takovou orientaci, která podporuje základní hodnoty, které 

vyznáváme, zejména společenskou solidaritu v nejširším smyslu a skutečnou 

demokracii, nejen zachování formálních demokratických procedur. Na druhé straně 

chceme překážet tendencím některých funkcionářů ČSSD k ‚pragmatickému‘ příklonu k 

neoliberální politice a klientelismu.“
226

 

V současné době tato platforma prakticky neexistuje a nalézt o ní bližší informace je 

velmi složité.
227

 Členem platformy se mohl stát člen či sympatizant ČSSD. U zrodu 

platformy stála čtveřice sociálních demokratů exministři Ivan David a Jan Kavan, 

odborník na evropské záležitosti Tomáš Novotný a František Jonáš. Tyto představitele, 

respektive část z nich, lze označit za spíše bývalou elitu stranu.  

 

Socialistická frakce ČSSD (SF ČSSD) 

Ještě méně informací než u ELP lze nalézt o Socialistické frakci ČSSD, která 

vznikla v září 2009. Za jejím vznikem stojí aktivista František Stočes, předseda spolku 

Autentičtí sociální demokraté, který vydává měsíčník NETSOCAN. Ve stanovách 

frakce se píše: „Cílem iniciativy Socialistická frakce ČSSD (SF ČSSD) je snaha o 

evoluční a nenásilnou renesanci i postupnou realizaci snu velkých socialistů: nahrazení 

kapitalismu socialismem; přičemž potřeba této historické změny – vybudování 

socialismu na základech buržoazního společensko-ekonomického systému – se jeví zcela 

                                                 
226

 O nás. Evropská levicová platforma [online]. 2011 [cit. 2015-04-02]. Dostupné z: http://www.elp-

cssd.cz/p/o-nas.html 

227
 Aktivita na oficiálním webu platformy skončila v roce 2013. 
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akutní.“
228

 Člen frakce nemusel být členem ČSSD. Dokonce podle všeho mohl být i 

členem jiné politické strany.
229

 Frakce je evidentně nefunkční a její vliv byl vždy 

marginální. 

 

 

2.4.4.2. Organizace, kterými se tato práce nezabývá 

Cíl, a.s. 

Společnost Cíl a.s. je vlastněna ČSSD a je dominantním sponzorem strany.
230

 Tato 

společnost dle názoru autora nemá vliv na personální politiku dovnitř strany, ani na její 

program, jelikož se již z principu nejedná o zájmové hnutí, nýbrž pouze o prostředek, 

jak získat finance pro stranu.
231

 

 

Doleva! 

Vnitrostranická platforma Doleva! Vznikla teprve v průběhu tvorby této práce, a to 

8. 4. 2015, a nejsou o ní prozatím žádné bližší údaje vyjma zakladatelů a obecného 

rámce. Doleva! založil poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna ve spolupráci s exministrem 

zahraničních věcí Janem Kavanem. Tito dva spolu s členem MSD Lukášem Ulrychem 

jsou mluvčími platformy, která si klade za cíl posilovat levicovou orientaci ČSSD. 

Platforma má vyhrazené ještě čtvrté místo pro mluvčí za ženy.
232

 Toto místo zatím není 

obsazeno.
233

 

Platforma má ambici stát se oficiálním zájmovým hnutím ČSSD. Na svém 

Facebooku doslova píše: „Hnutí Doleva! bude pracovat jako zájmové hnutí v rámci 

ČSSD v souladu s čl. 53 Stanov ČSSD, ale za cíl si klade úzkou spolupráci se všemi 

levicovými silami, občanskými sdruženími a iniciativami, s odbory a s každým, kdo 

                                                 
228

 Návrh na ustavení Socialistické frakce ČSSD. Socialistická frakce ČSSD [online]. 2009 [cit. 2015-04-
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230
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231
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dlouhodobější výzkum v podobě samostatné práce, upuštěno. 
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podporuje základní hodnoty, jakými jsou vzájemná solidarita, sociální spravedlnost či 

důstojné podmínky pro všechny.“
234

 

Členy platformy mohou být jen členové ČSSD. Ostatní se pak mohou stát 

sympatizanty.
235

  

Vzhledem k velmi krátkému časovému úseku, po který platforma funguje, a 

nedostatku informací, bylo upuštěno od bližšího zkoumání této platformy a proto není 

vůbec zahrnuta do srovnávací části této práce. 

 

Zahraniční region ČSSD 

O Zahraničním regionu ČSSD se nedá dohledat mnoho informací vyjma například 

těch, které jsou uvedeny ve Stanovách ČSSD. Zde je jasně deklarováno, že je zahraniční 

region přímým pokračovatelem exilové ČSSD. Vliv této organizace mohl být významný 

zejména v prvních měsících a letech fungování obnovené ČSSD. V současnosti ale lze 

předpokládat, že je vliv této organizace minimální vzhledem k tomu, že ČSSD je již 

dlouhou dobu etablovanou stranou v rámci české politické scény a byla již schopna 

vygenerovat nové elity strany z řad neexilových politiků. 

 

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) 

FES je německá politická nadace spojená s SPD. Jejím cílem je posilovat sociálně-

demokratické ideje nejen v Evropě, a to podporou publikační činnosti, přednášek, 

veřejných diskuzí apod. Tato organizace hraje v rámci stranické soustavy ČSSD velkou 

roli jako zdroj financování na projekty některých článků soustavy. FES ale nemá 

prokazatelný přímý vliv na formování programu ČSSD, ani na personální politiku 

strany. Pokud se tyto aktivity ze strany FES dějí, pak jsou realizovány skrz jednotlivé 

články soustavy přímo spolupracující s ČSSD. Takovéto tvrzení ale s ohledem na 

dohledatelné zdroje není ověřitelné. FES je navíc jakousi formou zastřešující organizace 

a nezapadá tak naplno do struktury této práce, která se zabývá zejména organizacemi, 

které jsou straně v nějaké podobě podřízeny.
236
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 Doleva!. Facebook [online]. 2015 [cit. 2015-04-20]. Dostupné z:  
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Zastřešující organizace: Socialistická internacionála, Strana 

evropských socialistů apod. 

Organizace, které sdružují sociálnědemokratické či socialistické strany napříč 

Evropou, EU či světem nejsou předmětem této práce. Zaprvé nezapadají do struktury 

práce obdobně jako FES, zadruhé je velmi složité zkoumat vliv těchto organizací na 

chod ČSSD.  

 

Zájmové organizace, jejichž spojení s ČSSD není zásadní a jediné 

Pod takto zvolenou charakteristikou jsou myšleny organizace jako ProAlt, Ne 

základnám!, Alternativa zdola, Hnutí DUHA a mnohé další. S těmito organizacemi 

ČSSD spolupracuje a některé se objevují na akcích strany. Z pohledu Duvergera 

bychom ale tyto organizace z hlediska jejich závislosti vzhledem ke straně označily za 

rovnocenné partnery. Tyto organizace nejsou úzce navázány na ČSSD a jejich existence 

není s existencí ČSSD nikterak zásadně propojena. Naopak tyto organizace zůstávají 

nezávislé a snaží se spíše propojovat celé levicové spektrum ve smyslu občanské 

společnosti i politických stran. Aktivně tak mnohdy spolupracují s KSČM i dalšími, 

marginálními, levicovými stranami. Jelikož se dá jen velmi obtížně hodnotit spojení 

s ČSSD u těchto organizací, nejsou tyto organizace blíže popsány a jejich vliv na 

fungování ČSSD by si zasloužil svůj vlastní dlouhodobý výzkum.  
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2.5. Vzájemná personální a programová propojení 
 

Propojení jednotlivých organizací, které jsou v této studii předmětem bližšího 

zkoumání, by se dalo znázornit níže přiloženým schématem. Jde však o silně 

zjednodušující znázornění a je nutné si způsob, jakým tato propojení fungují, více 

přiblížit, k čemuž slouží tato kapitola. 

 

Obrázek č. 2: Schéma propojení organizací stranické soustavy ČSSD 

 

 

 

Zdroj: Autor dle rozhovorů s aktéry a veřejně dostupných zdrojů 

 

Ve schématu jsou organizace odlišeny podle tří základních velikostí. Nejmenší jsou 

jednotlivé organizace soustavy, které jsou více či méně podřízené straně, případně přes 

nezávislost organizace, jako je například spolek Idealisté.cz, nejde o organizaci, jejíž 

síla by se mohla v některých ohledech politické straně rovnat. Středně veliké jsou 
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politické strany (ČSSD, SPD, SMER-SD), odbory, jejichž síla a nezávislost v 

rozhodování jsou nepopiratelné, a nadace Friedrich-Ebert-Stiftung, která je organizací 

fungující ve více zemích Evropy a z hlediska finanční podpory sociálnědemokratickým 

projektům jde o velmi silný subjekt. Největší jsou pak zastřešující organizace, které 

spojují sociálně demokratické a socialistické strany v Evropě, respektive ve světě. 

Vzdálenost od strany hraje roli jen z hlediska toho, zda je organizace uvnitř strany, 

tedy jde o organizace bez právní subjektivity a členy jsou jen sociální demokraté. 

Případně může jít o organizace bez právní subjektivity, jejíž členy jsou ale jen 

sympatizanti (Přátelé sociální demokracie), a v takovém případě je organizace 

znázorněna tak, že se přímo dotýká kruhu znázorňujícího stranu. Ostatní organizace již 

oficiálně stojí mimo stranu a zde je spojení naznačenou linkou. Přerušovaná linka 

v případě think-tanku CESTA značí, že jde o již nefungující projekt. V případě vztahu 

Zvonečníku a ČSSD bylo zvoleno znázornění, které naznačuje existenci jak 

vnitrostranické platformy, tak samostatného spolku. V případě vztahu MSD a 

Idealisté.cz je snaha znázornit fakt, že existuje místní klub ČSSD s názvem Idealisté.cz, 

jehož členy jsou členi spolku Idealisté.cz. 

 

2.5.1. Personální propojení 
 

V této části není cílem popsat veškeré personální propojení jednotlivých organizací 

a jejich zastoupení v nejvyšších veřejných funkcích státu a samospráv a v nejvyšších 

orgánech strany. Pro takovou analýzu není k dispozici dostatek informací a dat, které 

jsou pro takovou studii nezbytné.
237

 Cílem je pouze poskytnout základní rámec a 

ukázkové příklady propojení jednotlivých organizací a jejich zastoupení ve výše 

uvedených funkcích. 

 

 

2.5.1.1. Personální propojení organizací stranické soustavy 

Přestože se nepodařilo získat pro tuto studii kompetentní zástupce všech 

zkoumaných organizací, lze i přesto zhodnotit základní rámec personálního propojení. 

                                                 
237

 Zde máme na mysli zejména kompletní seznamy členů organizací, které s výjimkou Zvonečníku a 

Křesťansko-sociální platformy nejsou k dispozici. 
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To je u aktivních organizací silné. Typickým příkladem je předsedkyně MSD Lucie 

Válová, která je zároveň členskou Oranžového klubu, Masarykovy demokratické 

akademie a Sociálně demokratických žen, Anna Kárníková, členka MDA, Oranžového 

klubu, FES a Zvonečníku či Lukáš Jelínek, člen MDA, Zvonečníku a podporovatel 

Idealisté.cz. Stejně tak lze mezi členy Zvonečníku nalézt mnoho mladých sociálních 

demokratů.
238

 Velmi aktivní je v rámci stranické soustavy také Michaela Marksová – 

Tominová, současná místopředsedkyně ČSSD. Je členskou OK a Zvonečníku a patří 

mezi podporovatele Idealisté.cz. 

Patrik Eichler tyto vazby komentoval následovně: „Přestože má strana přes 22 tisíc 

členů, pouze menší část je těch opravdu aktivních. Poté dochází k tomu, že tito lidé jsou 

ve více organizacích najednou a jde spíš o to, ve které organizaci chtějí být jen 

takříkajíc do počtu a kde mají nějaké vedoucí ambice.“
239

 

Mezi aktivní organizace jak ve směru dovnitř strany, tak navenek lze počítat MDA, 

MSD, Idealisté.cz, Zvonečník a Oranžový klub. Organizace, které jsou potenciálně 

aktivní zejména dovnitř strany, jsou pak SDŽ a KS. Tyto organizace jsou silně omezeny 

ve své činnosti úzkým propojením se stranou, kde podmínkou členství je členství 

v ČSSD. 

Za neaktivní organizace lze bezesporu označit think-tank CESTA, který, jak bylo 

uvedeno, existuje dnes jen „na papíře“. V podstatě nulová aktivita je patrná také u 

Křesťansko-demokratické platformy ČSSD, ELP a SF ČSSD. Svaz dělnických 

tělovýchovných jednot je specifický, jelikož DTJ fungují autonomně, takže zatímco 

některé jsou činné, jiné v podstatě nefungují. Činnost SDTJ je ale čistě sportovní a 

volnočasové, proto není pro tuto práci z hlediska politologické relevantní blíže zkoumat 

jejich aktivitu. 

Za neaktivní organizaci by se dal označit i klub sympatizantů v podobě Přátel 

sociální demokracie. Tato organizace oproti původním plánům není ukotvena ve 

stanovách strany ani nemá vlastní právní subjektivitu. Její aktivity se dnes omezili 

pouze na propagaci strany během i mezi volbami a úspěch je v tomto ohledu 

diskutabilní a to i vzhledem k nízkému počtu členů. 

Personální propojení odborových organizací s jednotlivými organizacemi soustavy 

není prokázáno. Lze usuzovat, že někteří členové organizací soustavy budou zároveň 
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 Jen pro příklad: Radek Hlaváček (předseda KK MSD Praha), Vít Céza (1. místopředseda KK MSD 

Praha), Lukáš Kaucký (expředseda MSD) 

239
 Rozhovor s Patrikem Eichlerem 



78 

 

členy odborů, podle všeho ale většinou nejde o přední představitele. Výjimkou je jen 

účast představitelů odborů na projektu Akademie sociální demokracie, kde tito 

vystupují jako lektoři.
240

 

 

2.5.1.2. Zastoupení v PG a dalších vedoucích orgánech ČSSD  

Co se týká zastoupení členů organizací stranické soustavy v nejvyšších pozicích 

v rámci strany, pak lze za velmi úspěšné organizace zmínit MSD, Oranžový klub a 

Zvonečník. V současném politickém grémiu ČSSD je Bohuslav Sobotka, zakládající 

člen MSD, a Jan Hamáček, bývalý předseda MSD. U MSD je tato úspěšnost 

dlouhodobější
241

 a za důvod lze označit fakt, že jde o mládežnickou organizaci, u které 

je jedním z hlavních cílů generovat budoucí stranické elity. MSD má navíc v rámci 

stanov ČSSD právo delegovat členy OVV, KVV a Předsednictva ČSSD s hlasem 

poradním a ÚVV ČSSD s hlasem rozhodujícím.
242

 

Druhá organizace označená za velmi úspěšnou, Oranžový klub, má v současnosti ve 

svých řadách místopředsedkyni ČSSD Michaelu Marksovou – Tominovou a v Klubu 

přátel OK je místopředseda ČSSD Jan Hamáček.  

Zvonečník je v tomto ohledu podle zjištění uvedených v této práci asi nejlépe 

zastoupenou organizací. Členy jsou předseda strany Bohuslav Sobotka a 

místopředsedové Lubomír Zaorálek a Michaela Marksová – Tominová. Otázkou však 

zůstává, do jaké míry jde o členy aktivně hájící zájmy Zvonečníku. 

Silné zastoupení ve PG ČSSD mají také odbory, a to v podobě bývalého předsedy 

ČMKOS Stanislava Štěch a bývalého předsedy OS KOVO v Sigmě Hodonín Zdeňka 

Škromacha. Oba jsou v PG ČSSD díky svým funkcím ve vedení Senátu ČR. 

Pokud by se organizace měly hodnotit jen podle jejich zastoupení v nejvyšším 

vedení ČSSD, pak je v dobrém postavení Křesťansko-sociální platforma ČSSD, jejímž 

členem je předseda ČSSD Sobotka.  

MDA má v rámci PG ČSSD zastoupení v podobě Lubomíra Zaorálka, který je 

předsedou představenstva MDA a místopředsedou ČSSD. Idealisté.cz nemají přímé 

zastoupení ve vedení ČSSD, byť například Michaela Marksová – Tominová je 

podporovatelkou Idealisté.cz, není však podle informací autora studie členkou. V obou 
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 Sjezdové materiály: určeno pro 38. sjezd České strany sociálně demokratické 

241
 Expředseda ČSSD Stanislav Gross byl v letech 1990 až 1994 předsedou MSD. 

242
 Stanovy České strany sociálně demokratické z roku 2015, část 3, čl. 31, 32 a část 5, čl. 40  
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případech je nutné zmínit, že členové MDA i Idealisté.cz jsou zastoupeni v poradních 

orgánech strany, tudíž lze očekávat vliv na představitele ČSSD nebude zanedbatelný. 

U KS je jediným potenciálním členem politického grémia ČSSD, který by zároveň 

mohl být kvůli věkové hranici zároveň členem KS, Milan Štěch, předseda Senátu ČR. 

Z veřejně dostupných zdrojů se ale nepodařilo zjistit, zda je Štěch členem KS. KS má ze 

Stanov ČSSD právo nominovat členky OVV, KVV a Předsednictva ČSSD s hlasem 

poradním a ÚVV ČSSD s hlasem rozhodujícím.
243

 

Ohledně SDŽ je hodnocení vlivu organizace nejobtížnější, jelikož se nepodařilo 

najít ve veřejných zdrojích žádnou informaci o tom, zda členky Politického grémia 

ČSSD jsou i členkami SDŽ. V každém případě má SDŽ ze Stanov ČSSD právo 

nominovat členky OVV, KVV a Předsednictva ČSSD s hlasem poradním a ÚVV ČSSD 

s hlasem rozhodujícím. 
244

 

Organizace CESTA, ELP a SF ČSSD, které v současnosti prakticky neexistují, a 

SDTJ, u níž není náplní práce politická činnost, nebyly hodnoceny a to i z důvodu 

nedostatku relevantních informací. 

 

2.5.1.3. Zastoupení ve veřejných funkcích 

Zastoupení organizací ve veřejných politických funkcích do jisté míry kopíruje 

jejich zastoupení v nejvyšších stranických funkcích. Opět lze za nejúspěšnější označit 

MSD. Současní i bývalí členové
245

 jsou v nejvyšších státních i samosprávných funkcích. 

Expředseda MSD Jan Hamáček je předsedou PSP ČR, Bohuslav Sobotka, zakládající 

člen MSD, je premiérem. Náměstek primátorky Prahy Petr Dolínek je také bývalým 

předsedou MSD. Další bývalý předseda MSD Lukáš Kaucký je náměstek ministra 

zahraničních věcí. Toto je výčet jen některých nejvyšších funkcí, které bývalí i současní 

členové MSD zastávají. 

Za velmi úspěšnou organizaci můžeme označit Oranžový klub. Ten přes malé 

množství členů, respektive členek, má ve svých řadách ministryni práce a sociálních 

věcí Michaelu Marksovou – Tominovou či její náměstkyni Zuzanu Jentschke – 

Stöcklovou. O vlivu svědčí i fakt, že při výběru ministra práce a sociálních věcí se 
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 Stanovy České strany sociálně demokratické z roku 2015, část 3, čl. 31, 32 a část 5, čl. 40 

244
 Stanovy České strany sociálně demokratické z roku 2015, část 3, čl. 31, 32 a část 5, čl. 40 

245
 Zde jsou na mysli členové, kteří MSD opustili z důvodu dovršení horní věkové hranice, nemyslíme 

exčleny, kteří z MSD vystoupili pro nesouhlas s politikou organizace 
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v roce 2014 dostali do užšího výběru čtyři kandidátky a z toho 3 byly členky OK.
246

 

Další vysoce postavení představitelé státu jsou členy klubu přátel OK. 

Další úspěšnou organizací je Zvonečník. Mezi členy Zvonečníku je premiér 

Bohuslav Sobotka, ministři Dientstbier, Marksová – Tominová, Zaorálek a mnoho 

poslanců a senátorů. Otázkou ale je, do jaké míry jde o aktivní členy, kteří se snaží 

naplno prosazovat zájmy organizace. To lze konstatovat s mnohem větší jistotou jen u 

grémia organizace a zde je pouze jeden člen vysoce postavený v rámci veřejných 

funkcí. Jde o předsedu výboru poslaneckého sněmovny pro životní prostředí Robina 

Böhnische. 

MDA v porovnávání zastoupení organizací ve veřejných funkcích na první pohled 

není tak úspěšná. Nejvýše postaveným předním členem MDA je předseda 

představenstva Lubomír Zaorálek, který je ministrem zahraničí. Člen poradního sboru 

Jan Keller je europoslancem a ředitel MDA Vladimír Špidla je šéfporadcem premiéra 

Bohuslava Sobotky. MDA je tak i vzhledem k povaze své činnosti, tedy zejména 

publikační, vzdělávací a ideové práci, vlivná organizace zaměřená zejména na poradní 

funkce. 

Idealisté.cz mají ve svých řadách ministra Jiřího Dienstbiera. Mezi podporovateli je 

pak ministryně Michaela Marksová – Tominová. Část členů Idealisté.cz pracuje v rámci 

Marksovou řízené MPSV na úřednických postech a ředitel analytického odboru na 

Úřadě vlády je také člen tohoto spolku. Stejně jako u OK lze u Idealisté.cz konstatovat, 

že vzhledem k nízkému počtu členů jde o organizaci dobře zastoupenou ve veřejných 

funkcích, byť toto zastoupení není silné. Idealisté.cz například ve svých řadách nemají 

žádného poslance či senátora s výjimkou uvedeného J. Dienstbiera. 

Dobře zastoupené jsou ve veřejných funkcích skrz ČSSD odbory v podobě 

ČMKOS. Bývalí představitelé ČMKOS se často stávají lídry ve volbách v barvách 

sociální demokracie. Namátkou lze z těch nejznámějších zmínit předsedu Senátu ČR 

Milana Štěcha, senátora Zdeňka Škromacha, bývalého europoslance Richarda Falbra či 

poslance Jaroslava Zavadila.
247

 Poslancem za ČSSD byl Václav Pícl, někdejší první 

místopředseda ČMKOS.
248

 Podobné zastoupení druhé nejvýznamnější odborové 

centrály, ASO ČR, se nepodařilo prokázat. 
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 Písemný rozhovor s Kateřinou Svíčkovou a Magdalenou Pospíchalovou 

247
 Falbr, Štěch, Zavadil byli předsedové ČMKOS.   

248
 Důležitá data v činnosti ČMKOS. ČMKOS [online]. 2013 [cit. 2015-04-05]. Dostupné 

z: http://www.cmkos.cz/o-nas/historie/2033-3/dulezita-data-v-cinnosti-cmkos 

http://www.cmkos.cz/o-nas/historie/2033-3/dulezita-data-v-cinnosti-cmkos
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Své zastoupení ve veřejných funkcích má také Křesťansko-sociální platforma 

ČSSD. František Bublan je bývalý ministr a poslanec, nyní senátor. Členem je také 

premiér Bohuslav Sobotka. Mezi členy platformy je dále uvedena například Anna 

Šabatová, veřejná ochránkyně práv.  

Zastoupení zástupců KS a SDŽ opět pro nedostatek informací nelze posoudit. 

Stejně tak nejsou hodnoceny CESTA, ELP a SF ČSSD, jelikož jde o v podstatě zaniklé 

organizace. Pro nedostatek informací a vzhledem k náplni činnosti organizace není 

posuzován vliv SDTJ ve veřejných funkcích. 

 

 

2.5.2. Uplatnění programových témat stranické soustavy ve 
směřování ČSSD 

 
2.5.2.1. Odborné komise 

K prosazování programu jednotlivých organizací jsou ideální platformou odborné 

komise ČSSD, v rámci kterých pracují i zástupci jednotlivých organizací stranické 

soustavy. Přehled členů odborných komisí ale není k dispozici pro tuto studii, tudíž je 

velmi těžké určit, jaké zastoupení mají jednotlivé organizace v daných komisích. Lze 

vycházet pouze z informací z dotazníkového šetření a rozhovorů, ve kterých vychází, že 

v odborných komisích se účastní zástupci MSD, MDA, OK, Zvonečníku a 

Idealisté.cz.
249

 Lze však předpokládat, že zastoupení v komisích má minimálně také 

SDŽ a KS. Byť nelze určit míru zastoupení v odborných komisích, považuji za správné 

fungování odborných komisí krátce popsat. 

V této věci byl nápomocen Jan Novák, vedoucí sekce pro odborné zázemí a archiv 

ČSSD.
250

 Podle jeho informací jsou odborné komise zřizovány Předsednictvem ČSSD a 

jsou to odborné, poradní a koncepční orgány vedení strany. Právě odborné komise mají 

podle Nováka velký podíl na tvorbě programu strany. Členy odborných komisí mohou 

být i nečleni ČSSD. Jako hlavní kritérium pro jejich výběr označil Novák odbornost.
251
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 Člen Idealisté.cz je dokonce vedoucím oddělení, pod které odborné komise strany spadají 

250
 Písemný rozhovor s Janem Novákem, vedoucím sekce pro odborné zázemí a archiv ČSSD, Praha 8. 4. 

2015 

251
 Z tohoto důvodu také odmítl komentovat míru zastoupení jednotlivých organizací soustavy, jelikož dle 

jeho slov se členové komisí nevybírají na základě členství v organizacích, ale právě na základě jejich 

odbornost. 
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Právo nominovat členy do odborných komisí mají KVV a ústřední orgány strany, ne 

jednotlivé organizace stranické soustavy. 

 

 

2.5.2.2. Jednotlivé organizace a jejich vliv na program ČSSD 

Pokud bychom měli hodnotit vliv jednotlivých organizací na program strany jako 

takový, respektive její směřování, je hodnocení neméně složité a můžeme vycházet jen 

z veřejně dostupných zdrojů. Tato kapitola si tak neklade za cíl přesně popsat míru vlivu 

jednotlivých organizací, nýbrž pouze poskytuje rámcový popis, který podkládá 

konkrétními příklady. 

Je jisté, že MDA jako intelektuální centrum strany má na směřování strany velký 

vliv, o čemž svědčí mimo jiné současná pozice Vladimíra Špidly, ředitele MDA, který 

momentálně vede tým poradců premiéra Sobotky na Úřadě vlády. O tendenci rostoucího 

vlivu MDA na směřování ČSSD svědčí také zpráva o činnosti odborného zázemí z pera 

tehdejší místopředsedkyně ČSSD Aleny Gajdůškové, která doslova píše: „Významná 

úloha je zde pro Masarykovu demokratickou akademii jako vzdělávací instituci sociálně 

demokratické orientace nabídkou vzdělávacích programů pro osobní rozvoj členů, 

komunální a regionálních politiků a vytváření a prezentaci stanovisek na vysoké 

vědecké úrovni.“
252

  

To podtrhují slova předsedy strany Bohuslava Sobotky z jeho sjezdové zprávy 

v roce 2015. Sobotka v ní uvádí: „Jsem přesvědčen, že v souvislosti se zvýšenými 

nároky na budování kvalitního odborného zázemí kolem ČSSD bude naprosto nezbytné, 

aby se strana do budoucna více zajímala o transformaci MDA na plnohodnotný think-

tank, který bude schopen pokrýt požadavky na efektivní propagaci myšlenek sociální 

demokracie na všech úrovních – přednáškové, vzdělávací, výzkumné a vydavatelské, a 

tuto tranformaci zásadnějším způsobem (včetně zvýšené finanční pomoci) podpořila.“
253

 

Sobotka dále dodává, že transformovaná MDA musí dosahovat minimálně srovnatelné 

úrovně jako obdobné organizace navázané na jiné politické strany. 

Naopak velmi malý vliv lze sledovat u SDŽ, kde jako důkaz tohoto tvrzení slouží 

velmi kritická slova předsedkyně SDŽ v rámci sjezdové zprávy pro rok 2015. Jak již 
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 Sjezdové materiály: určeno pro 38. sjezd České strany sociálně demokratické 
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 Sjezdové materiály: určeno pro 38. sjezd České strany sociálně demokratické 
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bylo jednou uvedeno, Maršová označila přístup vedení ČSSD k SDŽ za ostrakizující a 

ignorující jejich návrhy. 

Pokud jde o Oranžový klub, pak vliv organizace dokazuje jedna z otázek ve 

vnitrostranickém referendu, ve kterém byla schválena kvóta 40 % pro zastoupení 

opačného pohlaví na kandidátkách ČSSD pro krajské a sněmovní volby, což bylo 

jedním z hlavních cílů OK.
254

  

V hodnocení role MSD lze využít mimo jiné dokument s názvem „Desatero 

mladých sociálních demokratů“,
255

 který je jakýmsi shrnutím programových priorit 

MSD. Tento dokument byl vydán v roce 2012. Desatero bylo porovnáno s obsahem 

volebního programu ČSSD pro rok 2013.
256

 Z bodů, které se daří MSD alespoň obecně 

prosazovat, je snaha o bezplatné veřejné školství, včetně toho vysokého či podpora 

mladým rodinám v podobě státní podpory pro mateřské školy či podpory výstavby 

startovacích bytů. Co se naopak MSD prosadit v rámci strany zatím nedaří, jsou 

většinou kontroverzní témata jako legalizace sdílení dat, snížení věkové hranice pro zisk 

volebního práva v komunálních volbách na 16 let či vstupné do muzeí a galerií pro 

mladé do 28 let zdarma. 

Pokud jde o hodnocení role Zvonečníku na směřování strany, pak můžeme vycházet 

z oficiálního dokumentu ČSSD s názvem Ekologický manifest ČSSD a podtitulem Bílá 

kniha.
257

 Jeho autorem je Petr Petržílek, který je jedním ze zakládajících členů 

Zvonečníku. Sám Zvonečník na tento dokument odkazuje na svém webu, tudíž lze 

předpokládat, že za tímto dokumentem stojí. 

Hodnocení ostatních organizací není vzhledem k nedostatku informací možné. U 

spolku Idealisté.cz je to způsobeno krátkou existencí spolku, který vznikl teprve na 

začátku roku 2015. Faktem je, že minimálně ambici k zasahování do programové debaty 

Idealisté.cz mají, a to tím, že zřídili tzv. koncepční týmy. Jejich aktivita pak podporuje 

názor, že se Idealisté.cz mohou stát z tohoto hlediska vlivnou organizací.  

SDTJ nebyl hodnocen, jelikož náplň činnosti organizace není politická. U KS ČSSD 

a odborů se nepodařilo dohledat žádné bližší informace. Nalezena byla pouze krátká 
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kandidátkách. Oranžový klub [online]. 2013 [cit. 2015-04-09]. Dostupné z: http://www.oranzovy-
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zmínka ze zprávy předsedy ČSSD pro sjezd strany v roce 2015, kde píše, že KS se 

zapojoval do tvorby programových priorit.
258

 Vliv křesťanskosociální platformy a 

CESTY není hodnocen, protože tyto organizace v současnosti nevyvíjí žádnou činnost. 
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 Sjezdové materiály: určeno pro 38. sjezd České strany sociálně demokratické 
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Závěr 
 

V úvodu práce byla jako cíl práce určena analýza jednotlivých subjektů stranické 

soustavy z hlediska historického vývoje, počtu členů a jejich vlivu na chod ČSSD. Toto 

dle mého názoru práce splňuje, byť je toto téma velmi obsáhlé a zajisté by si zasloužilo 

další, dlouhodobější výzkum, což ostatně ilustrují odpovědi na výzkumné otázky. Práce 

totiž v některých ohledech zůstává, bohužel, na povrchu věci, jelikož vzhledem k 

nedostatku informací a ochoty ze strany představitelů zkoumaných organizací nebylo 

možné proniknout přímo do podstaty některých zkoumaných problematik. Zde by právě 

další výzkum mohl tyto mezery zaplnit. 

Pokud se jedná o zhodnocení reálného vlivu zkoumaných organizací na fungování 

ČSSD, pak nebyla hypotéza prokázána. V rámci strany opravdu existují tzv. prázdné 

skořápky z minulosti v podobě SDTJ, u něhož je aktivita přinejmenším sporná, u jiné 

obnovené organizace, MDA, je ale aktivita velmi vysoká a vliv na stranu prokazatelný. 

Pokud se podíváme na všechny organizace, které jsou s ČSSD úzce spjaty, myšleno 

přímo ukotvením ve stanovách nebo silným personálním propojením, pak aktivitu vyvíjí 

hned několik organizací. Vedle zmíněné MDA to jsou z těch původních, u nichž sahají 

kořeny minimálně do období obnovy strany, ještě MSD. Naopak vliv KS a SDŽ je 

nízký, byť pro nedostatek informací není tento závěr jednoznačný. O fungující stranické 

soustavě svědčí i fakt, že v posledních letech vznikají nové organizace, které fungují 

dodnes, a jejich vliv není zanedbatelný. Jde o OK, Zvonečník a nejnověji i spolek 

Idealisté.cz. Dále po roce 2000 vznikly ještě CESTA, Křesťansko-sociální platforma a 

klub sympatizantů. Tyto organizace však v současnosti v podstatě nevyvíjejí žádnou 

činnost. 

Zodpovězení otázky vlivu organizací na programové priority strany bylo v této 

práci to nejtěžší a v tomto ohledu nebyl cíl práce zcela naplněn. Důvodem byl zejména 

nedostatek informací a došlo tak pouze k rámcovému zhodnocení vlivu některých 

organizací, u nichž byly dohledatelné alespoň nějaké relevantní údaje. Lze však 

konstatovat, že zavedené, fungující organizace vliv na programové priority podle všeho 

mají, tento vliv se ale nedá přesně kvantifikovat bez znalosti dalších podrobností. 

Potvrdit či vyvrátit hypotézu o větším vlivu externích organizací se taktéž jednoznačně 

nedá. Výjimkou je jen porovnání MSD, jež je organizací fungující oficiálně mimo 

ČSSD, a SDŽ s KS, jež jsou organizace fungující uvnitř ČSSD bez možnosti přijímat i 

nečleny ČSSD. Tyto organizace mají ve své podstatě stejné zaměření, a to primárně 
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hájit zájmy skupiny, kterou reprezentují. MSD se v tomto ohledu ukazuje jako velmi 

efektivní organizace, a to i díky aktivitě lidí, kteří nejsou členy ČSSD. Naopak aktivita 

SDŽ a KS je velmi sporná. Podobné srovnání nabízí i porovnání SDŽ a OK, jež hájí 

zájmy stejné skupiny, tedy žen, ale jedná se o odlišně fungující organizace. OK v tomto 

srovnání vychází jako aktivní a efektivní organizace jak v prosazování svých priorit 

zaměřených na rovné zastoupení, tak v otázce personální. Naopak SDŽ, soudě dle 

kritiky dovnitř strany od předsedkyně Maršové v rámci sjezdové zprávy pro rok 2015, je 

SDŽ organizací neúspěšnou. Pokud bychom hodnotili pravdivost hypotézy jen podle 

těchto dvou srovnání, pak je hypotéza pravdivá. 

Odpověď na poslední výzkumnou otázku, zda stranická soustava funguje čistě 

horizontálně nebo i vertikálně, je nejjednoznačnější a hypotéza byla v tomto ohledu 

potvrzena včetně odůvodnění v podobě nízkého počtu aktivních členů ČSSD. Toto 

zdůvodnění potvrdil již Patrik Eichler během rozhovoru a jeho tvrzení je v této práci 

podloženo konkrétními příklady Lucie Válové, Anny Kárníkové či Lukáše Jelínka. 

Celkově lze dle mého konstatovat, že práce splnila svůj účel, tedy poskytla ucelený 

přehled organizací, které jsou nepochybně spojeny s ČSSD. Z výše uvedeného vyplývá, 

že některé otázky by si zasloužily hlubší analýzu. Zde mluvím zejména o vlivu na 

směřování ČSSD. Dále tato práce nehodnotila vliv některých organizací, u kterých se dá 

spolupráce s ČSSD předpokládat, jako jsou například Svaz pacientů, Sdružení 

nájemníků, levicově orientované iniciativy jako ProAlt či Ne základnám!. Hlubší 

analýza spojení s těmito volně stojícími organizacemi by ale bylo velmi náročné a 

taktéž by si to vyžádalo delší časový horizont, než je jeden rok. Jak je problematické 

získávat informace od oficiálně nestranických a nezávislých subjektů ostatně ukazuje 

komplikovanost získávání informací od odborových centrál. 

Summary 

In the introduction it was intended as a goal work to analyze the different entities of 

a party system in terms of historical development, the number of members and their 

impact on the operation of the ČSSD. In my opinion, this was fulfilled, although this 

topic is very broad and certainly deserves further long-term research. This study has 

nevertheless to deal with the lack of information and willingness on the part of 

representatives of the organizations surveyed. It was therefore difficult to penetrate 
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directly into the nature of some examined issues. A further research could fill these 

gaps. 

When it comes to evaluate their real impact on the functioning of the CSSD, then 

the hypothesis has not been proven. In the party network really exist some organizations 

that do not work, as SDTJ. But on the other hand, other historical organizations MDA is 

very active and its impact on CSSD is very high. If we look at all the organizations that 

are closely associated with the Social Democrats, there are several active organizations 

as MSD, OK or Idealisté.cz. On the other hand, KS and SDŽ are not very active, but we 

have a very little information about their activities. Furthermore, after 2000 was formed 

organizations CESTA, Křesťansko-sociální platforma and club of supporters. These 

organizations are now inactive. 

Find the answer on question about impact of the organization on program priorities 

of CSSD was very dificult and answer is not clear, because we haven’t enough 

information, so we create only a framework of this cooperation. In any case, influence 

of established organizations, as MSD or MDA, was confirmed. Due to lack of 

information we cannot quantify the impact of individual organizations, co we cannost 

compare them. There are only two exceptions. If we compare MSD, which can recruit 

non-member of CSSD, and SDŽ and KS, which can give a membership only to 

members of CSSD, we find that MSD works better and is more active. The second 

exception is a comparison of SDŽ and OK as feminist’s organizations. OK, which is 

smaller, intellectual organization, is more successful in influencing of CSSD than SDŽ.  

The answer to the last research question whether the party system works purely 

horizontally or also vertically, is the clearest and the hypothesis was confirmed, 

including a justification in terms of the low number of active members of the CSSD. 

This reasoning has been confirmed during an interview Patrik Eichler and his statement 

is supported by concrete examples as Lucie Válová, Anna Kárníková, Lukáš Jelínek and 

many others. 

I think, that this study fulfilled its purpose and gave us comprehensive overview of 

organizations that are clearly associated with the CSSD. Some parts of this study would 

deserve a deeper analysis. For example, I mean especially impact of individual 

organizations on program priorities of CSSD. This study also did not analyze the impact 

of some organizations, which cooperate with Social Democrats, as left-leaning 

initiatives (ProAlt!, Ne základnám!, Alternativa Zdola, …) or Svaz pacientů ČR. These 

organizations are equal partners with CSSD and their activities are not dependent on 
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CSSD. In this case, prove the impact is very difficult and would merit a long-term 

study, which illustrate the difficulties in obtaining information from the unions. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Obrázek č. 1: Skladba stranické sítě v USA  

 

 

 

Zdroj: Převzato z článku The Roles of Party Organizations, Party-Connected 

Committees, and Party Allies in Elections Paula S. Herrnsona 
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Příloha č. 2: Tabulka č. 1: Typy vedlejších organizací dle T. Poguntke 

Typ organizace 

Nezávislá 
vedlejší 
organizace 

Korporátně 
propojená 
vedlejší 
organizace 

Přidružená 
organizace 

Pomocná 
organizace 

Typ členství ve 
straně 

volitelné 
individuální 

kolektivní 
(individuální 
volitelné) individuální  individuální 

Přesah členství částečný částečný částečný úplný 

Práva členů individuální 
kolektivní 
(individuální) individuální individuální 

Typ 
organizačního 
spojení neformální formální formální formální 

Kontrola 
stranou nízká nízká vysoká 

velmi 
vysoká 

Vliv vedlejší 
organizací různý 

vysoký až velmi 
vysoký různý různý 

Nejčastější 
body zájmu externí externí interní interní 

 

 

Zdroj: Převzato z Political parties and other organizations T. Poguntke, překlad autor 
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Příloha č. 3: Graf č. 1: Příjmy ČSSD v letech 2006 - 2013  

 

 

 

Zdroj: PolitickeFinance.cz, graf autor 
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Příloha č. 4: Graf č. 2: Výdaje ČSSD v letech 2006 - 2013  

 

 

 

Zdroj: PolitickeFinance.cz, graf autor 
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Příloha č. 5: Tabulka č. 2: Srovnání organizací stranické soustavy ČSSD I. část 

Organizace MSD SDŽ KS Zvonečník* SONAPA Idealisté.cz 

Sídlo v LD ANO ANO ANO ANO/ANO ANO NE 

Právní 

subjektivita ANO NE NE NE/ANO NE ANO 

Ukotvení ve 

stanovách 

ČSSD ANO ANO ANO NE NE NE 

Povinné 

členství v ČSSD NE ANO ANO ANO/NE NE NE 

Členství v 

jiných stranách NE NE NE ANO/NE XXX ANO 
Zastoupení v 

orgánech ČSSD 

zaručené 

stanovami 

ČSSD ANO ANO ANO NE NE NE 

Typ/zaměření 

organizace*** Mládežnická 

Práva a 

zájmy 

žen 

Práva a 

zájmy 

seniorů Ekologie 
Zájmy 

věřících 

Propagace 

moderní 

levice 

Počet členů cca 700 cca 2200 

stovky až 

několik 

tisíc **** 160/7 
jednotlivci 

až desítky cca 50 

Rozpočet 

(řádově) stovky tisíc XXX XXX desítky tisíc XXX 
desítky 

tisíc 
Dary 

strany***** ANO ANO ANO ANO XXX NE 

 

Poznámky 

* Vnitrostranická platforma/samostatné sdružení 

** Přátelé sociální demokracie existují v podstatě jen jako internetový projekt 

*** Jde pouze o snahu zobecnit typ organizace 

**** Jedná se o odhad autora 

***** Prokázané; v případě vnitrostranických organizací uvedených ve stanovách ČSSD je 

finanční podpora považována za samozřejmou 

XXX Nejsou bližší informace, případně organizace již neexistuje (CESTA) 

 

Zdroj: Tabulka autor, data veřejně dostupné zdroje a rozhovory s aktéry. Data jsou 

platná k 1. 4. 2015 
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Příloha č. 6: Tabulka č. 3: Srovnání organizací stranické soustavy ČSSD II. část 

Organizace MDA CESTA SDTJ OK 
Přátelé soc. 

dem. 

Sídlo v LD ANO NE ANO ANO XXX** 

Právní 

subjektivita ANO ANO ANO ANO NE 

Ukotvení ve 

stanovách 

ČSSD NE NE NE NE NE 

Povinné členství 

v ČSSD NE NE NE NE NE 

Členství v 

jiných stranách ANO ANO ANO ANO NE 
Zastoupení v 

orgánech ČSSD 

zaručené 

stanovami 

ČSSD NE NE NE NE NE 

Typ/zaměření 

organizace*** Think-tank Think-tank Tělovýchova 

Rovné 

příležitosti, 

feminismus 
Klub 

sympatizantů 

Počet členů desítky XXX XXX desítky cca 2000 

Rozpočet 

(řádově) stovky tisíc XXX XXX desítky tisíc XXX 
Dary 

strany***** ANO XXX XXX ANO XXX 

 

Poznámky 

* Vnitrostranická platforma/samostatné sdružení 

** Přátelé sociální demokracie existují v podstatě jen jako internetový projekt 

*** Jde pouze o snahu zobecnit typ organizace 

**** Jedná se o odhad autora 

***** Prokázané; v případě vnitrostranických organizací uvedených ve stanovách ČSSD je 

finanční podpora považována za samozřejmou 

XXX Nejsou bližší informace, případně organizace již neexistuje (CESTA) 

 

Zdroj: Tabulka autor, data veřejně dostupné zdroje a rozhovory s aktéry. Data jsou 

platná k 1. 4. 2015 
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Příloha č. 7: Obrázek č. 2: Schéma propojení organizací stranické soustavy ČSSD 

 

 

 

Zdroj: Autor dle rozhovorů s aktéry a veřejně dostupných zdrojů 
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Příloha č. 8: Otázky pro zástupce subjektů stranické soustavy ČSSD 

1. Kdo je v současnosti ve vedení Vaší organizace? 

2. Odkdy Vaše organizace funguje? 

3. Popište stručně historii Vaší organizace, důvody vzniku apod. 

4. Kolik máte v současnosti členů a jaký je vývoj v počtu členů?  

5. Jaké jsou cíle a náplň práce? 

6. Je členství či příslušnost k Vaší organizaci podmíněna členstvím v ČSSD? 

7. Může být člen jiné politické strany ve Vaší organizaci? 

8. Popište, jak cítíte spojení Vaší organizace s ČSSD 

9. V jakých orgánech ČSSD na celostátní či krajské úrovni působili či působí Vaši 

členové? 

10. V jakých celostátních či krajských veřejných funkcích figurovali či figurují Vaši 

členové? 

11. S jakými jinými organizacemi (i mimo stranu) spolupracujete? 

12. Jaký je Váš roční rozpočet? 

13. Z čeho se skládají Vaše příjmy a na co je z většiny vynakládáte? 

14. Jaké akce pořádáte? 
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Příloha č. 9: Otázky pro vedoucího odborného zázemí a archivu ČSSD 

1. Jaká je náplň práce odborných komisí? 

2. Ovlivňují odborné komise podporu programu? Pokud ano, jak funguje proces 

schvalování programu 

3. Kdo je zřizuje? 

4. Mohou být členy i nečleni ČSSD? 

5. Mají tyto organizace své zástupce v odborných komisích? Pokud možno, prosím 

stručně ohodnoťte míru zastoupení jednotlivých organizací. 

6. Kdo nominuje členy komisí? Mají některé organizace právo na zástupce? 

7. Kdo členy komisí volí? 

 

 


