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Úvod 

Ve své práci se věnuji vývoji dvou radikálně levicových stran a jejich pozici 

v politickém systému České republiky a Francie; Komunistické straně Čech a 

Moravy (KSČM) a Komunistické straně Francie (PCF). Mezi politickými stranami 

České republiky má KSČM z historického výsadní a kontroverzní postavení. 

Francouzská PCF je stranou se srovnatelnou délkou existence, ale s naprosto 

odlišným vývojem v minulosti a v současné době zastává okrajovou pozici na 

francouzské politické scéně. Porovnávám období od roku 1990 do roku 2013. Po roce 

1990 došlo v případě KSČM k zásadní změně podmínek a v případě PCF ke ztrátě 

ideové záštity a odhalení skutečných výsledků komunistické vlády za železnou 

oponou. Rok 1990 znamenal významný mezník v evropské historii a začátek 

demokratizačního procesu v Československu, ve střední a východní Evropě. Také 

proto, že až po roce 1990, kdy se v ČSFR konaly první svobodné volby, se obě dvě 

politické strany začaly pohybovat v podobném a tudíž srovnatelném politickém 

prostředí. Tyto dvě strany jsem si vybrala nejen vzhledem ke svému studijnímu 

oboru, ale i proto, že existence či neexistence Komunistické strany Čech a Moravy je 

v České republice stále aktuálním tématem a také proto, že Komunistická strana 

Francie se v posledních letech ocitá na hranici volitelnosti a dá se říci, že jí hrozí 

faktický zánik, respektive její včlenění v širší levicovou unii. A to i přesto, že měla 

v minulosti velkou podporu části veřejnosti, intelektuálů a umělců. Zajímá mě proto, 

co se skrývá za „stálým úspěchem“ Komunistické strany Čech a Moravy, zda její 

démonizování určitou částí především politické veřejnosti je oprávněné. A naopak 

bych se chtěla dozvědět, co se stalo s dříve poměrně silnou Komunistickou stranou 

Francie a v čem spočívají příčiny jejího neúspěchu. Nejprve se pokusím si vymezit, 

co je politická strana obecně a jaký je její význam pro společnost. Dále bych chtěla 

zjistit, zda se strany se stejným ideologickým smýšlením v rámci otevřeného prostoru 

Evropy k sobě skutečně přiblížily nebo zda jde jejich vývoj jiným směrem, podobně 

jako tomu bylo v minulosti. Porovnávám, volební úspěchy či neúspěchy obou stran, 

a pokouším se pojmenovat důvody k nim vedoucí. Zároveň shrnuji, jak komunistické 

strany dokáží fungovat v politickém systému své země. Konečně stručně srovnám 

jejich programy a působení v evropském a světovém politicko-ideovém prostoru. 

Byla bych ráda, kdyby moje komparace, pomohla mladším studentům alespoň 

k částečnému pochopení toho, co komunismus znamenal v minulosti a co znamená 
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dnes. Domnívám se, že já a moji vrstevníci jsme poslední generací lidí, která má s 

reálným socialismem osobní zkušenost.  

Hlavním cílem mé bakalářské práce je určit, zda dvě politické strany se 

stejným ideologickým zaměřením, ale vycházející z různých politických prostředí ve 

větší míře podléhají společenskému prostředí a jsou silněji ovlivněny svou minulostí 

nebo zda je jejich vývoj podřízen vlivům globalizace, která významně ovlivňuje 

jednotlivé národní ekonomiky a tím i politický vývoj států v rámci Evropy. Dalším 

cílem je analýza obsahu termínu politická strana, ve které se zaměřím mimo jiné na 

definici „pravice“ a „levice“ a komunismu a socialismu. Dalším dílčím cílem je 

shrnutí etap vývoje KSČM a PCF a analýza volebních výsledků za dané období a 

obsah aktuálně platných programů stran. Jako poslední cíl jsem si vytyčila komparaci 

zjištěných hodnot a faktů a predikci dalšího vývoje těchto dvou stran. 

K dosažení zmíněných cílů své práce chci použít hlavně metodu komparace a 

témata podrobit bližší analýze z hlediska politické teorie a historie. Zajímá mě též 

politický a společenský rámec, ve kterém tyto strany fungují a co všechno jej 

ovlivňuje. V závěru se pokusím o predikci dalšího vývoje těchto dvou stran. 

V přílohách pak budou pro přehlednější srovnání tabulkově shrnuty volební výsledky 

stran za sledované období. 

Ke zpracování své práce využiji dostupné společenskovědní a politologické 

studie a monografie, články a internetové zdroje v češtině i ve francouzštině. Mám v 

úmyslu též přímo komunikovat se zástupci jednotlivých stran pomocí prostředků 

elektronické komunikace, a tak zjistit a ověřit si stanoviska, která se mohou týkat 

stranického diskursu. Tématu Komunistické strany se Čech a Moravy se věnuje 

poměrně dost autorů, zvláště pak autoři z prostředí Masarykovy univerzity v Brně 

jako například, Petr Fiala a Ladislav Cabada. K dané problematice vyšla též celá řada 

článků a komentářů a dalším zdrojem informací se vzhledem k aktuálnosti tématu pro 

mě stane internet, kde lze nalézt i samotnou prezentaci jednotlivých stran. 

Politologická literatura se snaží o objektivní pohled na současnou KSČM, která je ve 

velké míře ovlivněna svou minulostí. Musím kriticky zhodnotit, že ne vždy se 

autorům daří udržet si potřebný odstup a jejich práce jsou místy emočně zabarvené a 

vyjadřují zřejmé antipatie autorů. Co se týče PCF, jsem nucena vycházet pouze 

z literatury dostupné v České republice, kterou nabízí knihovna Francouzského 

institutu v Praze a knihovna výzkumného střediska CEFRES. Budu proto hodně 
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čerpat také z článků dostupných na internetu a internetových stránek strany. Výhodou 

literatury týkající se PCF je, že její autoři se nepotřebují vyrovnávat s minulostí 

strany, ale na druhou stranu PCF přestala být v posledních dvaceti letech objektem 

zájmu politologického výzkumu, jakým byla v minulosti. Stejně jako vytýkám 

neobjektivnost některým autorům, je nutno konstatovat, že tyto politické strany 

samotné se chtějí prezentovat v lepším světle a informace, které o sobě udávají, 

respektive neuvádějí, mohou být na první pohled zavádějící. 

Následující práce je členěna do čtyř kapitol. V teoretické části mi bylo 

doporučeno mým vedoucím bakalářské práce srovnat definice politických stran, 

jejich funkci a význam v rámci politického systému. Chtěla bych porovnat rozdíl 

mezi chápáním pojmů „levice“ a „pravice“ a vymezit v čem se liší komunismus od 

socialismu. Ve druhé kapitole budu popisovat Komunistickou stranu Čech a Moravy 

z hlediska jejího vývoje od roku 1990, sledovat volební výsledky jednotlivých voleb 

a doplňovat je významnými událostmi týkajícími se fungování a příp. přeměny 

strany. Zajímá mě také vztah KSČM k mezinárodním organizacím, a zda existuje 

nějaká spolupráce mezi komunistickými stranami Evropy. Ve třetí části chci uplatnit 

stejná hodnotící kritéria na Parti communiste français (Komunistická strana Francie). 

Chtěla bych popsat, jaký byl její vývoj od roku 1990 do roku 2013 vzhledem k tomu, 

že přestala být objektem zájmu českých médií a je-li zmiňována pak jako součást unie 

Front de gauche (Levicová fronta), jejímž je v současnosti členem. Také v jejím 

případě srovnám volební výsledky, vnitrostranickou proměnu a roli v mezinárodní 

politice. Poslední kapitola bude posouzením vysledovaných hodnot, zhodnocením 

vývoje obou stran za posledních 24 let a odhadem jejich budoucího vývoje. 
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1 Politická strana  

1.1 Co je politická strana 

Existuje řada různých definic toho, co je možné rozumět pod pojmem 

politická strana. Jednu z nejobecnějších definic nabízí Encyklopedie politiky, která 

charakterizuje politickou stranu jako: „organizovaná velká skupina lidí, dobrovolně 

se sdružujících za účelem získání politické (státní) moci. Politické strany vznikaly 

původně jako zájmové skupiny uvnitř mocenské elity, které začaly vytvářet místní 

skupiny (politické kluby) a postupně se organizovaly do politických stran.“1 

Definice politických stran srovnává též Giovanni Sartori, který se zároveň 

táže po nutnosti definice jako takové, aby nakonec sám jednu minimální, jak ji sám 

označuje, navrhl: 

„Strana je jakákoli politická skupina, která se představuje ve volbách a je 

schopna prostřednictvím voleb umístit kandidáty do veřejných úřadů.“ 2  Z této 

Sartoriho definice budu také v předkládané práci vycházet. 

Politická strana je skupinou lidí se stejným zájmem na určitém uspořádání 

společnosti a aktivní snahou o jeho prosazení. Mezi formálními sociálními skupinami 

jsou politické strany nejvýznamnější a mají největší vliv na utváření politického 

života. Michal Klíma z definic politických stran vyděluje jejich podstatné 

charakteristiky: 

„1. vědomý cíl: získání politické moci; 

2. usilování o veřejnou podporu prostřednictvím voleb; 

3. prosazování společných politických představ (program, ideologie); 

4. dobrovolnost a otevřenost členství“3 

Politická strana, aby mohla uskutečňovat svoje záměry, usiluje o politickou 

moc, která je hlavním nástrojem politiky. Politické strany používají k dosažení svých 

cílů nástroje, které můžeme rozdělit do dvou kategorií: v první fázi politického boje 

jsou to nástroje sloužící k dosažení volebního úspěchu, v další fázi potom nástroje 

                                                 

1
 ŽALOUDEK, Karel. Encyklopedie politiky. Praha: Libri, 2004, str. 322 

2 SARTORIi, Giovanni. Strany a stranické systémy, Brno: Centrum pro studium demokracie a 

kultury, 2005, str. 74 

3
 KLÍMA, Michal. Volby a politické strany v moderních demokraciích. Praha: Radix, 1998, str.14 
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zajišťující upevnění moci. Do první kategorie patří vše, co pomůže získat hlasy 

voličů a volební úspěch, je to hlavně veřejná prezentace programu strany, 

představitelů strany a jejich názorů. Za tím účelem jsou využívány především masové 

sdělovací prostředky a nově sociální sítě. 

„ Každá strana si stanoví své cíle, strategii a taktiku, které jsou definovány ve 

stranickém programu ve stanovách, či v jiných stranických dokumentech. (…) 

V duchu svých programových tezí strana zaujímá stanovisko prakticky ke všem 

důležitým společenským událostem, jevům, problémům a konfliktům.“4 

Do druhé kategorie patří všechny nástroje parlamentarismu, jako jsou odborná 

příprava návrhu zákonného ustanovení, odborné konzultace a projednávání, někdy 

připomínkové řízení, v konečné fázi potom procedura schvalování a přijetí zákona. 

Politická a zájmová hnutí 

Kromě politických stran působí ve veřejném životě i politická hnutí a zájmová 

hnutí. „Podle J. Wiatra (1999, 261-267) spočívá základní rozdíl mezi politickou 

stranou a politickým hnutím v tom, že politické hnutí je širším fenoménem, jehož 

zvláštní institucionalizovanou podobou je právě politická strana“…“Na rozdíl od 

politické strany politické hnutí nedisponuje vysokým stupněm institucionalizace a 

organizovanosti a ve svém působení se neomezuje jen na snahu o dobytí a vykonání 

moci.“5 

Zatímco politická strana je dobrovolnou organizací, jejímž cílem je získání 

politické moci nebo alespoň podílu na moci, případně významného politického vlivu 

a má na rozdíl od politického hnutí pevnou organizační strukturu a jasně daný 

program. Naopak politické hnutí má rozvolněnou, neurčitou strukturu, snadno vzniká 

a snadno zaniká. Lidi z hnutí často spojuje jen určitý společný zájem (ekologie, práva 

etnických skupin, práva žen a dětí apod.), mohou se vyskytovat napříč politickým 

spektrem, často i uvnitř politických stran. Je někdy předstupněm politické strany, řada 

stran začínala právě jako politické hnutí a někdy je těžké je od sebe rozlišit. Politické 

hnutí má většinou omezenou dobu aktivity, při delším působení se potom často 

přeměňuje ve stranu.  

                                                 

4
 KLÍMA, Michal. Volby a politické strany v moderních demokraciích. Praha: Radix, 1998, str.14 

5
 CABADA, Ladislav a kol. Úvod do studia politické vědy. Praha: Eurolex Bohemia, 2004 



8 

 

Vznik a organizační struktura politických stran 

Moderní politické strany se začaly formovat v Británii a ve Francii. Nejdříve 

jako parlamentní frakce, později s rozšířením volebního práva i na úrovni občanů. 

Dnes jsou politické strany součástí politického života a politických struktur ve všech 

demokratických i nedemokratických zemích. Potřeba jejich existence vyplývá 

z nutnosti dohodnout se na uspořádání věcí veřejných. 

Každá politická strana má vždy určitou organizační strukturu. Stranu tvoří 

voličská základna, řadoví členové, aktivisté a vedení. Předpokladem normálního 

fungování strany je možnost svobodného rozhodování lidí při respektování jejich 

rovnosti, tj. rovnosti podle pohlaví, postavení, vzdělání, věku, vyznání, majetku atd. 

Politické strany dnešního typu se začaly formovat po zavedení všeobecného 

hlasovacího práva.  

Podmínky vzniku a legalizace politické strany v ČR 

Politická strana je právnickou osobou nadanou výkonem některých 

politických práv občanů, jako je právo podílet se na zákonodárné činnosti a správě 

státu. Postavení stran je upraveno zákonem č.442/1991 Sb. Politické strany u nás 

podléhají registraci na Ministerstvu vnitra: 

„Založit stranu a hnutí mohou nejméně tři státní občané České republiky starší 

18 let (přípravný výbor). Členy stran a hnutí mohou být též pouze státní občané České 

republiky starší 18 let; občan však může být členem jen jedné strany nebo hnutí.“6 

K zaregistrování je potřeba předložit petici s nejméně tisíci podpisy a stanovy 

strany, které nesmí být v rozporu s Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod, 

a písemný návrh podepsaný zakládajícími členy. Registrované politické strany (též 

koalice stran) a politická hnutí mají výlučné právo nominovat kandidáty do 

parlamentních voleb, do Senátu mohou kandidovat i nezávislí. Přičemž při volbách 

platí následující podmínky: „Do skrutinia postupují politické strany a hnutí, které 

získaly alespoň 5 % platných hlasů na celostátní úrovni, dále dvoučlenné koalice, 

                                                 

6
 MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY. Občanské aktivity. [online]. [cit. 2013-10-18]. 

Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/obcanske-aktivity-118893.aspx?q=Y2hudW09Nw%3d%3d 

http://www.mvcr.cz/clanek/obcanske-aktivity-118893.aspx?q=Y2hudW09Nw%3d%3d
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které získaly alespoň 10 % platných hlasů, trojčlenné koalice, které získaly alespoň 

15 % a čtyř a vícečlenné koalice, které získaly alespoň 20 % hlasů.“7 

Vnitřní uspořádání strany není nijak pevně stanoveno. Nejvyšším orgánem 

strany většinou bývá sjezd nebo také sněm, celostátní kongres, konference apod., 

nejvyšším představitelem je předseda strany, nebo první tajemník, generální tajemník 

apod. Pravidla činnosti a chování strany jsou obsaženy ve stanovách strany. Je zde 

uveden název, působnost, sídlo, programový cíl strany, podmínky vzniku a zániku 

členství, základní práva a povinnosti člena, vytváření a činnost orgánů, vnitřní 

organizační jednotky a zásady hospodaření. 

Politické strany by měly podléhat veřejné kontrole, zejména jejich 

financování by mělo být transparentní. U nás jsou proto povinny vést účetnictví a 

každým rokem předkládat účetní audit Poslanecké sněmovně, výroční zpráva strany 

by měla být ve sněmovně veřejně k nahlédnutí.  

1.2 Základní typologie politických stran  

Politické strany je možné členit podle různých kritérií. Vývojovou typologii,  

zmiňuje také M. Klíma ve své knize Volby a politické strany v moderních 

demokraciích, kde uvádí jako hlavní typy stran - elitní, masovou, univerzální (catch-

all) a stranu kartelu.8 

Jinou, než chronologicky vývojovou typologii předložil Klaus von Beyme, 

který se pokusil typologizovat politické strany podle jejich ideologického zaměření a 

vymezil následujících devět kategorií politických stran, které jsou až na rolnické 

strany stále aktuální: 

1. Liberální a radikální strany,  

2. Konzervativní strany,  

3. Socialistické a sociálně demokratické strany,  

4. Křesťansko-demokratické strany,  

                                                 

7
 POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. Organizace a průběh 

voleb do PS. [online]. [cit. 2013-10-23]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=300  

8
 Toto rozdělení je někdy také datováno do období: elitní strany – 19. století, masové strany- hlavně 

1880-1960, všelidové strany od r. 1945 a kartelové strany od r. 1970. Srovnej Cabada. L., Kubát, M. 

a kol. – Úvod do studia politické vědy, str. 233-235 

http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=300
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5. Komunistické strany, 

6. Rolnické strany,  

7. Regionální a etnické strany,  

8. Krajně (extrémně) pravicové strany a ekologické strany. 

A jako poslední uvádím citaci z knihy Petra Fialy a Maxmiliána Strmisky, 

kteří se ve své knize mimo jiné věnují i typologii: „Jiný typ třídění nabízí hledisko 

sociodemografických příznaků (členů a voličů), které umožňuje rozdělovat strany na 

(a.) zájmové, tedy takové, jejichž cílem je reprezentovat zájmy určité společenské 

skupiny (sem lze zařadit třídní strany podle jiného způsobu členění) a na (b.) strany 

všelidové, které oslovují, resp. reprezentují všechny skupiny obyvatelstva. “9 

Další možnost typologizace politických stran představuje jejich dělení podle 

účasti a vlivu na politické dění v zemi. Podle toho rozlišujeme strany vládní, tj. ty 

které uspěly ve volbách a dostaly se k moci a opoziční, které kontrolují vládu, kritizují 

ji a snaží se nabízet alternativní řešení. Dále lze rozlišovat podle volebních výsledků 

na strany parlamentní, které se přímo podílejí na zákonodárství a mají své zástupce 

v Parlamentu a strany neparlamentní, které buď působí v krajských zastupitelstvech, 

chtějí se teprve účastnit voleb anebo volby prohrály. 

Politické strany usilují o to, aby podchytily a využily zájmy různých skupin 

obyvatel, tyto zájmy jsou velmi různorodé, často protikladné. Jiné zájmy a požadavky 

mají zaměstnavatelé a podnikatelé, jiné zaměstnanci, nezaměstnaní, důchodci, 

rodiny, obyvatelé venkova apod. Zaměření stran na různé vrstvy obyvatel a jejich 

potřeby dnes nahrazuje dřívější orientaci stran podle třídní případně stavovské 

příslušnosti.  

1.3 Rozdělení stran podle pravolevého spektra - typologie klíčová 

z pohledu této práce 

V povědomí veřejnosti je poměrně časté pravolevé vnímání stran tím 

nejsrozumitelnějším způsobem, jak zařadit určitou politickou stranu, viz poslední 

                                                 

9
 FIALA, Petr a STRMISKA, Maxmilián. Teorie politických stran. Brno: Společnost pro odbornou 

literaturu - Barrister & Principal, 2009, str. 82 
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konané volby do Poslanecké sněmovny, kdy samotné politické strany používaly ve 

své kampani hesla „Volte pravici“ atp. 

Jedná se o zjednodušující dělení stran na pravicové a levicové podle jejich 

postavení na ose názorového politického spektra. Popisujeme jím ideje a názory, 

kterými se souhrnně označují ideologická stanoviska politiků, stran a hnutí. Ty 

strany, které se nechtějí jasně profilovat jako pravicové nebo levicové se potom 

definují jako středové, středopravé, nebo středolevé. 

Rozdělení na pravicové a levicové strany má svůj původ z doby francouzské 

revoluce roku 1789, kdy jednotlivé skupiny na prvním zasedání francouzských 

Generálních stavů obsadily místa buď nalevo, nebo napravo. „Termíny levice a 

pravice však žádný jasně definovaný význam nemají. Lineární politické spektrum 

shrnuje různé postoje k ekonomice a k úloze státu: levicové názory upřednostňují 

státní zásahy a kolektivismus, pravicové trh a individualismus. V tom se údajně 

projevují hlubší ideologické a hodnotové rozdíly, a to: 

levice       pravice 

svoboda      autorita 

rovnost      hierarchie 

bratrství      řád 

práva       povinnosti 

pokrok       tradice 

reforma      reakce  

internacionalismus     nacionalismus“10 

Jaký význam a funkci mají politické strany z obou stran spektra, se snaží 

přiblížit P. Bělíček: „Levice a pravice spolu soupeřily jako dva neodlučné póly 

společnosti odjakživa, jsou nuceny spolupracovat jako tělo a hlava jednoho 

společenství, ale ještě nikdy nedospěly ke shodě, neboť jejich smysl spočívá 

v zastupování hledisek dvou nesmiřitelných táborů, potřeb pracující většiny a zájmů 

vlastnící menšiny.“11 

                                                 

10  HLOUŠEK, Vít a KOPEČEK, Lubomír. Politické strany: původ, ideologie a transformace 

politických stran v západní a střední Evropě.  Praha: Grada, 2010, str. 270 

16 BĚLÍČEK, Pavel. Teoretické základy sociálních a politických věd. Praha: Urania, 2001, str. 314 
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Rozdíl mezi fungováním pravice a levice zjednodušeně vysvětluje Patrick 

Moynot: „Pravice vychází od jednotlivce a považuje harmonickou společnost za plod, 

nebo též sumu, úspěchu nebo blahobytu jednotlivce. Levice jde opačným směrem, když 

uvažuje, že blahobyt jednotlivce může nastat jen uprostřed harmonické společnosti. 

Kolektivní úspěch předchází a podmiňuje úspěch jednotlivce. Toto je základní rozdíl, 

který protíná ekonomickou vědu, sociologii a společenské vědy jako takové. Je logické, 

že ho nalézáme na poli politiky.“12 

Bělíček naopak charakterizuje funkci těchto dvou polarit: „Funkcí pravice je 

tlumočit v kolektivu hlediska biologické síly a ekonomické nadřazenosti. Funkcí 

levice je korigovat tento zřetel hlediskem rodu, veřejnosti a celku.“ 13 

Na to, že porozumění termínům pravice a levice může být přesto značně 

zavádějící, poukazují Bureš, Charvát a Just v následujících slovech: „…v české 

společnosti v postojích občanů převažuje levice v obou dimenzích tj. jak levice 

kulturní (kulturní liberalismus), tak levice ekonomická (socialismus). Obě dimenze 

však nejsou v české společnosti stejně významné.(…) Proto se většina studií 

spokojuje s tím, že spojuje pravolevé rozdělení jen s rozdělením socialismus-

liberalismus…“14 a dále pak komentuje: „ Zejména v první polovině devadesátých 

let byla „pravice“ spojována s e svobodami a hodnotami euroatlantické civilizace 

daleko více než „levice“, která byla spíše spojována s komunistickou minulostí.“15 

Spornosti rozdělení politických stran na pravolevé ose se věnuje také kniha 

Levice v České republice a na Slovensku 1989-2009, kde Bureš, Charvát a Just píší: 

„…lépe se toto zjednodušení dá aplikovat na země kulturně poměrně homogenní 

(jako je mj. i Česká republika) než na země etnicky, jazykově nebo nábožensky 

rozdělené. Zejména rozštěpení centrum-periférie se pravolevé dimenzi vzpírá.“16 a 

dále „Levice a pravice se tedy mění v čase, ale i v prostoru. Pokud bychom se omezili 

                                                 

12
 MOYNOT, Patrick. La droite et la gauche expliquées à ma fille. Le Monde.fr [online]. [cit. 2014-

06-10], dostupné z: http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/03/20/la-droite-et-la-gauche-

expliquees-a-ma-fille_1672507_3232.html, vlastní překlad 

18 BĚLÍČEK, Pavel. Teoretické základy sociálních a politických věd. Praha: Urania, 2001, str. 321 

14
 BUREŠ, J., CHARVÁT, J., JUST, P. Levice v České republice a na Slovensku, Plzeň: Aleš 

Čeněk, 2010, str. 34 

15
 Tamtéž, str. 35 

16
 Tamtéž str. 34 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/03/20/la-droite-et-la-gauche-expliquees-a-ma-fille_1672507_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/03/20/la-droite-et-la-gauche-expliquees-a-ma-fille_1672507_3232.html
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na současnost v západních zemích, mohli bychom spolu s belgickým politologem 

Danielem-Louisem Seilerem říci, že v Rakousku označuje obvykle slovo liberál 

krajní pravici, ve Francii, Belgii, Itálii a Holandsku pravici, v Dánsku a Německu 

pravý střed, ve Finsku střed, ve Velké Británii a Švédsku levý střed a ve Spojených 

státech levici“ 17  Jak již bylo řečeno i ve Francii je rozlišování stran na pravicové a 

levicové běžné a hojně využívané, i když jejich chápání se může od českého lišit. 

Obvykle platí, že pravicové nebo také konzervativní strany zastávají tradiční 

osvědčené hodnoty (vlast, rodina, vzdělání, náboženské přesvědčení), vycházejí 

z principu, že stát by se měl co nejméně vměšovat do života lidí, do jejich podnikání, 

do hospodářské soutěže, podporují volnou tržní ekonomiku. Do této skupiny se 

většinou řadí strany konzervativní, křesťanské a další. 

Levicové strany jsou zastánci silného státu, státních zásahů do ekonomiky, 

vyšších daní a přerozdělování prostředků, slibují sociální jistoty, usilují o sociální 

stát. Do spektra levicových stran se zařazují komunistické, socialistické, dělnické 

strany a také často ekologická hnutí a strany. 

Strany středu (centristické) hledají kompromis mezi pravicí a levicí, případně 

hledají vlastní třetí cestu. Snaží se hájit zájmy menšin. Označují se za pokrokové, 

liberální, občanské apod. 

Na okraji politického spektra se pohybují extrémistické strany, extrémní 

levice nebo extrémní pravice, kterou představují nacionalistické, ultranacionalistické, 

fašistické strany atd. 

Zvláštní skupinou jsou národněosvobozenecké strany, které se zformovaly 

převážně v rozvojových zemích. Jejich cílem je vymanit zemi z koloniální nadvlády, 

později většinou z vojenské diktatury. 

Většina stran se považuje za strany demokratické, tzn., že uznávají pluralitní 

demokratický systém a respektují lidská práva. Nedemokratické (nesystémové) 

strany mají s výše zmíněnými požadavky problém. Jedná se o strany usilující o 

hegemonii určité ideologie, určitého systému. 

                                                 

17
 BUREŠ, J., CHARVÁT, J., JUST, P. Levice v České republice a na Slovensku. Plzeň: Aleš 

Čeněk, 2010. str.. 35 
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Pokud by se podle tohoto kritéria dalo hodnotit chování voličů v rámci ČR, 

potom platí, že „Voliči s vyššími příjmy volí pravicové strany, méně vydělávající volí 

sociální demokracii nebo komunistickou stranu.“18 

1.4 Vnitřní a vnější život strany (koalice) 

Vnitřní život politické strany je dán tím, že strana funguje jako úhrn 

jednotlivců, kteří mají vlastní názory a mohou vytvářet mezi sebou soupeřící skupiny 

uvnitř strany, tak vznikají různé názorové směry, proudy, křídla, kliky, nejvýstižněji 

frakce. Pokud je ve straně více agilních názorových proudů (frakcí), může to vést 

k oslabování vedení strany, k její roztříštěnosti. Nebo naopak to může být znamením, 

že vedení strany je slabé a neschopné sjednocovat a vést. Frakce můžeme vidět jako 

zájmové (cílem je určitý zájem – získání výhody, moci apod.) nebo ideologické (jde 

o čistotu principů směřování strany). 

Každá strana má vnitřní mocenskou hierarchii, zastupitelský systém 

(delegování pravomocí), vnitřní procesy pro doplnění vůdců, systém definování cílů 

a řešení vnitřních sporů.  

Vnější život politické strany je nasměrován jednak k veřejnosti a jednak 

k ostatním konkurenčním stranám. V rámci širšího politického spektra mají k sobě 

některé strany programově blízko a mohou se dohodnout na koalici, tj. na spojenectví 

za účelem snadnějšího dosažení cíle. Koalice může být dočasná nebo dlouhodobější. 

Rozeznáváme: 

a) volební koalice – spojenectví stran za účelem zvolení do parlamentu 

b) vládní koalice – spojenectví za účelem získání důvěry parlamentu pro svou 

vládu 

„Empirické výzkumy dokládají, že těmi nejunitárnějšími stranami v kontextu 

koaličního jednání jsou nesporně strany komunistické. I v jejich případě však platí, 

že lze vysledovat rozdíl mezi tím, kdy mají šanci účastnit se koaličního jednání, pak 

se více projevují změny a vyšší míra nejednoty, a kdy tuto šanci nemají, pak jsou 

nesporně koherentními aktéry politické scény.“19 

                                                 

18
 VODIČKA, Karel a Ladislav CABADA. Politický systém České republiky, Praha: Portál, 2007 

19, ŘÍCHOVÁ, Blanka. Přehled moderních politologických teorií. Praha: Portál, 2000, str. 122 
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Dá se říci, že politická strana je malým státem ve státě s vnitřní, vnější i 

zahraniční politikou. Tak jako mají politické strany většinou spřízněné politické 

subjekty na domácí politické scéně, tak podobně mají spojence i na mezinárodní 

úrovni a jsou členy panevropských i internacionálních stranických organizací např. 

poslanecké kluby v Evropském parlamentu.  

1.5 Úloha politických stran ve veřejném životě země 

Politické strany jsou součástí politického systému, který je tvořen vládou 

(exekutivou) s výkonnou mocí, parlamentem s mocí zákonodárnou a soudním 

systémem. Orgány výkonné moci jsou vláda a prezident, orgánem zákonodárné moci 

parlament. Obsazení pozic je výsledkem politické soutěže mezi politickými stranami. 

Politické strany nominují osobnosti, které prezentují jejich program veřejnosti a 

bojují o voliče. Strany usilují o dobré volební výsledky a tím o reprezentativní 

zastoupení ve vládních a zákonodárných orgánech, usilují o moc nad správou a 

rozhodováním o věcech veřejných. Z výše uvedeného vyplývají jejich hlavní úkoly: 

1. Organizační funkce – strany sdružují lidi s podobnými zájmy, za něž pak 

mohou bojovat společně a tím účinněji. Tato funkce může náležet i zájmovým 

skupinám, ale teprve v okamžiku, kdy začne skupina usilovat o uplatnění 

svých zájmů prostřednictvím voleb, stává se de facto stranou. 

2. Zájem o většinu oblastí společenského a hospodářského života (integrativní 

role) – programy politických stran většinou pokrývají všechny stránky života 

společnosti a dotýkají se problémů všech odvětví národního hospodářství. 

3. Práce s veřejností (mobilizační role) - zatímco první vymezená úloha směřuje 

do nitra politické strany, druhá funkce je vnějším projevem každé strany. 

Politické strany jsou nástrojem, který usnadňuje zapojení široké veřejnosti do 

politiky státu, a to prostřednictvím voleb, informováním společnosti a 

získáváním a politickou výchovou nových členů. Ne všichni voliči hodlají 

přímo vstupovat do politických stran nebo se v nich angažovat a své politické 

názory a ideové preference prezentují prostřednictvím voleb. 

4. Stabilizace politického systému (stabilizační role) - třetí funkce určuje, že 

politické strany nezajišťují komunikaci pouze směrem od voliče k politikovi, 

ale i naopak - politik je odpovědný své straně a jejím prostřednictvím i 

občanům. Měl by tedy respektovat zájmy své strany, pokud chce být znovu 



16 

 

zvolen. Politické strany napomáhají tomu, aby vládní orgány byly stálé, bez 

častých, chaotických změn. 

5. Výběr elit (rekrutivní role) - určují, kdo bude kandidovat na předních místech 

kandidátní listiny – tzn., vyhledávají odborníky.20 

Úkolem politických stran je také vychovávat a vzdělávat (role socializační) 

tak, aby se lidé orientovali v politickém dění, aby si uměli správně vybrat svoje 

zastupitele. 

1.6 Komunismus a socialismus 

V povědomí veřejnosti se často pojmy socialismus a komunismus zaměňují. 

Rozdíly mezi budoucími socialisty (či sociálními demokraty) a komunisty se v 

teoretických úvahách objevovaly již ve druhé polovině devatenáctého století. 

Rozštěpení socialistického hnutí na socialisty (sociální demokraty) a komunisty se 

odehrálo v roce 1903 na 3. sjezdu Ruské sociálnědemokratické dělnické strany. „Na 

tomto sjezdu se ruská sociální demokracie rozdělila na většinovou, bolševickou 

frakci vedenou Leninem a na menšinovou, menševickou frakci vedenou profesorem 

Martovem. Z bolševiků se později stali komunisté; menševici byli regulérními 

sociálními demokraty.“21 

Následující srovnání by mělo ukázat, co dnes mají tyto ideologické, politické 

směry společného a v čem se naopak liší.  

Socialisté (dále také sociální demokraté) a komunisté sdílejí stejné cíle - 

1)socialismus; 2) státní řízení společnosti; 3) odpor ke svobodnému trhu a 

svobodnému vývoji; 4) odpor k tradici, tradiční podobě společnosti a zděděným 

hodnotám.  

Hlavní rozdíl mezi dnešními socialisty (sociálními demokraty) a komunisty 

se týká v především sporu o totalitarismus a antitotalitarismus. Socialisté jakožto 

                                                 

20
 Podrobněji viz CABADA, Ladislav a kol. Úvod do studia politické vědy. Praha: Eurolex Bohemia, 

2004, str. 237-240 

21
 JOCH, Roman. Socialismus a komunismus: styčné body a rozdíly. Revue politika. 2006, č.5, [cit. 

2014-03-02]. Dostupné z: http://www.revuepolitika.cz/clanky/431/socialismus-a-komunismus-

stycne-body-a-rozdily 

http://www.revuepolitika.cz/clanky/431/socialismus-a-komunismus-stycne-body-a-rozdily
http://www.revuepolitika.cz/clanky/431/socialismus-a-komunismus-stycne-body-a-rozdily
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antitotalitáři jsou v první řadě demokraty a teprve potom socialisty, což ve druhé 

polovině dvacátého století znamenalo být antikomunisty. Toto tvrzení se zakládá na 

následujících faktech: 

Komunismus usiluje o totalitní státní moc - její získání a udržení jakýmikoli 

prostředky, nese tím sebou odmítnutí tradičních demokratických principů a svobod, 

včetně svobody soukromého vlastnictví, svobody slova, náboženství atd. Odmítají 

připustit zpochybnění své moci ve svobodných a demokratických volbách. K 

dosažení spravedlivější společnosti musí být zároveň bohatství přerozděleno 

prostřednictvím daní a ukončeny třídní výsady a dědičný princip. Dále by měl být 

základní průmysl, včetně zemědělství, odebrán soukromým kapitalistickým 

vlastníkům a předán „lidu“ prostřednictvím znárodnění.22 

Sociální demokracie plně akceptovala ideál i praxi demokracie (princip, že 

vlády, mají vzejít ze svobodných voleb), stejně tak i některé tradiční svobody, hlavně 

ty občanské (svobody slova, tisku, náboženství, projevu, smýšlení atd.). Na rozdíl od 

komunistů sociální demokraté také přijímají, že pokud voliči ve volbách odmítnou 

jejich program, změny, které zavedli, mohou být vratné. 

Socialisté postupem času rezignovali na svůj záměr znárodnit veškeré 

soukromé vlastnictví, neboť se přesvědčili, že státní vlastnictví je neefektivní v tom 

smyslu, že neprodukuje tolik bohatství jako soukromé vlastnictví a stejně neefektivní 

se ukázalo přímé státní řízení ekonomiky. Socialismus se dnes z výše uvedených 

důvodů soustřeďuje především na vysoké zdanění. 

Pro srovnání uvádím definice komunismu a socialismu z různých zdrojů, 

které by měly nejlépe objasnit podstatu problému. 

                                                 

22
 TEED, Peter. Moderní oxfordský slovník 20. století.  Praha: Knižní klub, 1994, str. 475 
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Tabulka 1:Srovnání definice komunismu a socialismu 

Socialismus Komunismus 

1) „Vznikl jako reakce na průmyslový 

kapitalismus. Zprvu vyjadřoval zájmy 

řemeslníků a malovýrobců, 

ohrožovaných tovární výrobou…“ 

„Ve svých počátečních podobách byl 

socialismus obvykle 

fundamentalistický, utopický a 

revoluční. Jeho cílem bylo odstranit 

kapitalistickou ekonomiku, založenou 

na tržní směně, a nahradit ji 

kvalitativně jinou socialistickou 

ekonomikou, konstruovanou zpravidla 

na principu společného vlastnictví.“ 23 

1) „Revoluční socialistické, řídící se 

příkladem V. I. Lenina a bolševiků, 

se označili za komunisty…“ 

„Komunistická společnost bude 

beztřídní v tom smyslu, že bohatství 

budou všichni vlastnit společně a 

systém „zbožní výroby“ bude 

nahrazen systémem tvorby 

„užitkových hodnot“, jehož hnací 

silou bude uspokojování skutečných 

potřeb lidí.“24 

2) „Myšlenkový systém založený na 

společenském pojetí práce a politické 

hnutí usilující o zespolečenštění 

výrobních prostředků a likvidaci 

společenských tříd.“ 25 

  

2) „ Dnes se komunismem vesměs 

rozumí oficiální ideologie a politická 

praxe bývalého Sovětského svazu, 

které se zformovaly po uchopení 

moci v Rusku bolševickou 

stranou.“26 

Zdroj: Vlastní úprava 

A již jen pro doplnění: Mareš (Bastl, Mareš, Smolík, Vejvodová, Grada 2011) 

vyjmenovává hlavní ideové varianty komunismus podle přístupu různých autorů, jen 

zjednodušeně: 1. dogmatický marxismus; 2. marxismus-leninismus - který se dále 

dělí na stalinismus; trockismus; maoismus; komunismus 3. světa; neobolševismus 

                                                 

23
 HLOUŠEK, Vít a KOPEČEK, Lubomír. Politické strany: původ, ideologie a transformace 

politických stran v západní a střední Evropě. Praha: Grada, 2010, str. 70-71  

24
 Tamtéž, str. 71 

25
 ŽALOUDEK, Karel. Encyklopedie politiky. Praha: Libri, 2004, str. 386 

26
 Tamtéž, str. 176 
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(nekomunismus); levý komunismus; nemarxistické komunistické směry; národní 

bolševismus. 

Stávající komunistické strany se hlásí k odkazu idejí demokratického 

socialismu. Současné chápání významu pojmu socialismus, lze najít například na 

oficiálních webových stránkách KSČM: „Socialismus chápeme jako společnost 

svobodných a rovnoprávných občanů, společnost sociálně spravedlivou a 

ekonomicky prosperující, jejímž základním cílem je všestranné zvyšování kvality 

života obyvatel. 

Její podstatou bylo tvrzení, že pravomoci státních orgánů na celonárodní i 

lokální úrovni musí být posíleny, aby mohla být eliminována chudoba a zajištěna 

zdravotní péči a sociální vymoženosti, včetně vzdělání. V západních společnostech 

bylo zatím uskutečněno mnoho socialistických vymožeností, včetně zajištění veřejné 

sociální péče.“ 27 

 Velmi zjednodušeně lze říci, že socialismus v současné podobě sám 

sebe představuje jako reformní směr demokratické společnosti, zatímco výše uvedená 

definice komunismu ukazuje spíše ideologii, která si klade za cíl zcela nový 

společenský řád.  

  

                                                 

27
KSČM. Deklarace o socialismu. KSČM: Komunistická Strana Čech a Moravy. [online]. 2008. [cit. 

2013-11-30], Dostupné z:  http://www.kscm.cz/nase-strana/dulezite-dokumenty-k-

minulosti/40629/deklarace-o-socialismu 

http://www.kscm.cz/nase-strana/dulezite-dokumenty-k-minulosti/40629/deklarace-o-socialismu
http://www.kscm.cz/nase-strana/dulezite-dokumenty-k-minulosti/40629/deklarace-o-socialismu
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2 Postavení Komunistické strany Čech a Moravy po roce 

1990 

2.1 Vývoj KSČM v rámci politického systému České republiky po 

roce 1990 

Po tzv. sametové revoluci v roce 1989 se velmi výrazně změnilo postavení do 

té doby tzv. vedoucí síly ve společnosti, a to Komunistické strany Československa. 

Bylo jasné, že po oslabení vlivu Sovětského svazu ve Střední Evropě je vedoucí role 

národních komunistických stran u konce. Nejinak tomu bylo i v Československu. Na 

sjezdu v prosinci 1989 se strana veřejně omluvila za některé své minulé chyby, avšak 

svoji činnost neukončila, přestože i tato otázka byla v tehdejší době předmětem 

politických debat. V březnu 1990 na ustavující schůzi federální KSČS (KS Česko-

Slovenska) bylo rozhodnuto o vyčlenění KSČM vedle Komunistické strany 

Slovenska (KSS). Byl zahájen proces změn a dalšího ústupu z vedoucích pozic.  

„Úspěšnost“ procesu proměn v KSČM charakterizují následující slova autorů 

Cabady a Vodičky (Mareš, 2007): „Komunistická strana Čech a Moravy je přímou 

pokračovatelkou totalitní Komunistické strany Československa, která plně ovládala 

československý politický systém v letech 1948-1989. Je jedinou parlamentní stranou, 

která se po roce 1989 nepodílela na vládě…“28 

To zda a jak strana pojala svoji reformu, se věnuji v následujícím textu. 

Situaci na začátku 90. let, shrnuje výstižně Mareš: „KSČM se v prvních letech po 

pádu komunismu potýkala s vlnou reformních pokusů, které však vesměs skončily 

neúspěšně, stejně jako samostatné působení reformních skupinek po jejich odchodu 

v nových stranách.“29 Již v roce 1990 se vyčlenila z KSČM část Demokratického fóra 

komunistů a založila hnutí Československé demokratické fórum. V rámci strany pak 

pokračovala její druhá část. „V květnu 1990 se v ní však vytvořila i ortodoxní 

                                                 

28
 VODIČKA, Karel a Ladislav CABADA. Politický systém České republiky, Praha: Portál, 2007, 

str. 219 

29
 BASTL, Martin et al. Krajní pravice a krajní levice v ČR. Praha: Grada, 2011, str. 20 
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marxisticko-leninská platforma.“ 30  V roce 1991 rozpoutala reformní skupina 

nazvaná Demokratická levice debatu o změně názvu strany, která vedla k referendu 

o tomto problému. „75,94% (221 575) vyslovilo pro zachování názvu.“ 31 

Nepochopitelnost záměru zachovat v názvu strany komunistická, kontrastovalo 

s děním v okolních zemích: „V Polsku i Maďarsku si změnily názvy i přesto, že 

v těch původních se slovo ´komunistická´ nevyskytovalo. Také sesterská slovenská 

strana přijala nejdříve přívlastek Strana demokratickej l´avice, aby jím zanedlouho 

původní název zcela nahradila.“32 

Rok 1992 byl pro KSČM potvrzením její oprávněné existence, protože ve 

volbách do Poslanecké sněmovny dosáhla nečekaně vysokých výsledků. KSČM 

obdržela 14,05% hlasů, které znamenaly 35 mandátů 33. Přesto na přelomu let 1992-

1993 došlo k výrazným vnitřním sporům ve straně. Opakovaně zvolený předseda J. 

Svoboda se začal pokoušet o zásadnější reformy včetně změny názvu. Avšak již před 

sjezdem v roce 1993 se v průzkumu ukázalo, že opět většina členů stojí o jeho 

zachováním. O možnost změny názvu se pokusil znovu stávající předseda M. 

Grebeníček, avšak i tato snaha byla ostře odmítnuta. Pod jeho vedením si strana našla 

své místo v politickém spektru ČR. „Společenské a vnitrostranické antikomunistické 

turbulence se KSČM v roce 1992 snažila tlumit vytvořením koalice Levý blok, která 

se umístila opět na druhém místě a do ČNR získala 14,05% hlasů“34 V roce 1993 

                                                 

30
 HLOUŠEK, Vít a KOPEČEK, Lubomír. Politické strany: původ, ideologie a transformace 

politických stran v západní a střední Evropě. Praha: Grada, 2010, str. 1422 

31
 Hloušek, Vít a Kopeček, Lubomír. Politické strany: původ, ideologie a transformace politických 

stran v západní a střední Evropě. Praha: Grada, 2010, str. 1422 

32
 GJURIČOVÁ, Adéla et al. Rozděleni minulostí: vytváření politických identit v České republice po 

roce 1989. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. str. 355 

33
 K hodnocení výsledků voleb se vyjadřuje Petr Fiala: Rozumné hodnocení úspěchu nebo 

neúspěchu politického subjektu ve volbách je vždy založeno především na kombinaci následujících 

tří kritérií: 1. srovnání výsledku s výsledkem strany v předcházejících volbách, 2. srovnání 

dosaženého výsledku s očekáváním (které je zpravidla založeno na dlouhodobé tendenci 

signalizované průzkumy voličských preferencí) a 3. porovnání výsledku s výsledky jiných stranicko-

politických subjektů (pořadí, konstelace, získaná pozice v systému apod.)., více na 

http://www.revuepolitika.cz/clanky/972/komentar-parlamentni-volby-2002-predbezna-analyza, [28. 

11. 2013] 

34
 BASTL, Martin et al. Krajní pravice a krajní levice v ČR. Praha: Grada, 2011, str. 20 

http://www.revuepolitika.cz/clanky/972/komentar-parlamentni-volby-2002-predbezna-analyza
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byly také zrušeny všechny vnitrostranické platformy. Na konci 90. let tak vystupovala 

jako dominantní síla levice, disponující nejsilnější členskou základnou a 

disciplinovaným voličstvem, přesto však v politickém spektru stále izolovaná. 

Úspěch ve volbách roku 1992 se opakoval i při komunálních volbách roku 

1994, kdy komunisté získali 13,59% hlasů tj. 5837 mandátů v obecních 

zastupitelstvech.  

 Naopak rok 1996 znamenal pro KSČM nejslabší výsledek od roku 1989, 

strana získala ve volbách do Poslanecké sněmovny 10,33 % hlasů a počet jejich 

mandátů se snížil na 22.  

Poslanecké volby roku 1998 znamenaly pro KSČM opět mírný vzestup. Počet 

mandátů se zvýšil na 24, zajistilo ho 11,03% . V rámci obecních zastupitelstev zůstal 

počet křesel téměř nezměněn, z původního počtu se snížil na 5750. Nezměněného 

výsledku s konečným výsledkem dvou senátorů, se dočkali při senátorských volbách 

roku 1998.  

Tento zisk se straně ovšem nepodařilo zopakovat v následujících 

senátorských volbách roku 2000, ve kterých naopak nezískali ani jeden post senátora. 

Naopak téhož roku zaznamenaly rekordních 21,16% hlasů v krajských volbách.  

Rok 2002 přinesl hned troje volby, a to do Poslanecké sněmovny, do senátu a 

do obecních zastupitelstev. Tento rok se dá pro KSČM označit za velmi úspěšný, 

protože její zisky byly poměrně vysoké. V Poslanecké sněmovně obdržela rekordních 

18,51% a tím se tyto volby staly nejúspěšnějšími od roku 1989, s celkovým počtem 

41 mandátů. V čem spočívá tento úspěch, vysvětluje Petr Fiala ve své analýze: 

„…letošní volební úspěch není náhodný. Volební výsledky KSČM ovšem nejsou 

závislé na tom, co udělá ODS nebo některá ze stran Koalice, ale jsou vázány 

především na ČSSD. Sociologické průzkumy již dříve potvrzovaly přímý transfer 

hlasů mezi KSČM a ČSSD; tato skutečnost je pak navíc politologicky doložitelná 

voličskou klientelou, blízkostí podstatných částí politického programu, postoji při 

parlamentních hlasováních atd. Komunisté samozřejmě částečně bojují o protestní 

voliče se stranami na kraji politického spektra (např. typu Republikánů M. Sládka), 

ale hlavní souboj svádějí se sociální demokracií o skupiny sociálně slabších, levicově 
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orientovaných voličů. Vzhledem ke svému charakteru, historii a programu nemají 

prakticky žádnou šanci oslovit "středové" voliče.“35 

V senátních volbách byl zvolen jeden senátor za KSČM, do obecních 

zastupitelstev 14,48% hlasů, které by se také daly považovat za nejúspěšnější, ale 

v přepočtu na zastupitele KSČM přišla o 52 svých křesel. 

Další spor nastal v době před referendem o vstupu ČR do Evropské unie - na 

jedné straně stála skupina reformistů v čele s Miloslavem Ransdorfem a na druhé 

marxisticko-leninští dogmatici. Jako doporučení vydala KSČM nakonec v roce 2002 

doporučení hlasovat proti vstupu. Po odstoupení předsedy Miroslava Grebeníčka 

v roce 2005 se reformní křídlo pokusilo dostat do čela strany Miloslava Ransdorfa, 

avšak místo něho byl zvolen Vojtěch Filip, od jehož zvolení se také očekával jistý 

posun k přijatelnosti strany, avšak tato očekávání se nenaplnila a toto hodnocení 

dokládá Hloušek a Kopeček: „jediným zástupcem reformistů zůstal v nejužším 

vedení Komunistické strany Čech a Moravy místopředseda Jiří Dolejš.“36  

To, že nástup Vojtěcha Filipa nepřinesl žádnou výraznější změnu, dokazují i 

autoři následujících slov: „Ačkoli v roce 2005 Miroslav Grebeníček uvolnil 

předsednické křeslo pro Vojtěcha Filipa, orientace strany se dosud výrazně 

nezměnila. Filip je podezřelý ze spolupráce s komunistickou Státní bezpečností, ve 

vedení nadále zůstávají i radikální zastánci komunistického režimu. O charakteru 

strany svědčí i ta skutečnost, že v roce 2006 Ministerstvo vnitra zakázalo činnost ke 

straně afiliovaného komunistického svazu mládeže pro jeho nedemokratičnost, resp. 

protidemokratické postoje.“37 

Významné úspěchy zaznamenala strana při volbách do Evropského 

parlamentu 2004, kde se ziskem 20,26% hlasů a šesti mandátů umístila za ODS na 

druhém místě, následně potom v krajských volbách v roce 2004 s 19,48% hlasů a 157 

                                                 

35
 FIALA, Petr. Komentář: Parlamentní volby 2002: předběžná analýza. Revue Proglas.2002, č. 6-

7. [cit. 2013-11-28]. Dostupné z:http://www.revuepolitika.cz/clanky/972/komentar-parlamentni-

volby-2002-predbezna-analyza 

36
 HLOUŠEK, Vít a KOPEČEK, Lubomír. Politické strany: původ, ideologie a transformace 

politických stran v západní a střední Evropě. Praha: Grada, 2010, str. 1423 

37
 VODIČKA, Karel a Ladislav CABADA. Politický systém České republiky, Praha: Portál, 2007, 

str. 219 

http://www.revuepolitika.cz/clanky/972/komentar-parlamentni-volby-2002-predbezna-analyza
http://www.revuepolitika.cz/clanky/972/komentar-parlamentni-volby-2002-predbezna-analyza
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mandátů. V senátních volbách se zdařila některá jednání o podpoře KSČM a ČSSD 

ve druhém kole voleb, KSČM získala 1 senátora.  

Rok 2005 pak pro stranu znamenal změnu v postoji ČSSD, která se s novým 

předsedou Jiřím Paroubkem odhodlala ke spolupráci s komunisty v podobě podpory 

několika zákonů. Strana byla kromě jiného ten rok také zaměstnána sporem týkajícím 

se prodeje budovy sídla v Praze, který byl nakonec vyřešen až v roce 2011.  

Rok 2006 nepřinesl žádné významné úspěchy, KSČM nezískala žádný 

senátorský post a ve volbách do obecních zastupitelstev její zisky klesly na 10,79% 

s počtem 4268 křesel. Ve volbách do Poslanecké sněmovny nastal pro KSČM 

výrazný propad na 12,81% hlasů a 26 mandátů. 

V prezidentských volbách roku 2008 podporovali komunističtí poslanci 

Josefa Švejnara, avšak v posledním kole se zdrželi hlasování a jejich kandidát ve 

volbě neuspěl. Na květnovém sjezdu roku 2008 KSČM posílil reformní proud strany 

a ten samý rok se KSČM podařilo v krajských volbách získat jen 15,03% hlasů a 114 

mandátů, avšak i přesto se podařilo poprvé vytvářet krajské koalice s ČSSD. 

V senátních volbách získali jednoho zástupce do dolní komory. 

Evropské volby roku 2009 znamenaly relativní úspěch strany, když získala 

14,18% hlasů a 4 mandáty. Reformní křídlo bylo v září 2009 oslabeno korupční 

aférou, dva místopředsedové Jiří Dolejš a Čeněk Milota byli ochotni přijmout 

finanční příspěvek pro stranu za zabránění novelizaci zákona o hracích automatech. 

Volby roku 2010 znamenaly výrazný pokles volebního výsledku se 

ziskem 11,27% hlasů a 26 mandáty. Podobně klesl i výsledek ve volbách do obecních 

zastupitelstev na 9,56% a 3189 křesel. V senátních volbách strana nezískala žádného 

senátora. 

V roce 2011 vyšel v ČR dokument Analýza možnosti pozastavení činnosti 

Komunistické strany Čech a Moravy, vypracovaný Odborem bezpečnostní politiky 

Ministerstva vnitra, který je přístupný na stránkách Ministerstva vnitra. V závěru jeho 

autoři konstatují, že i přes svoji předlistopadovou minulost, na níž více či méně 

současná komunistická strana navazuje, neexistuje dostatek pádných důvodů pro 

pozastavení její činnosti nebo pro její zákaz: „Na základě historické zkušenosti s 

komunistickou diktaturou není třeba mít velké iluze ani o tom, jak komunisté, kdykoli 

k tomu dostali v minulosti příležitost, naložili s demokracií, demokratickými 

svobodami, hodnotami a svými oponenty. Na druhou stranu součástí demokratických 
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hodnot, k nimž se Česká republika hlásí, je i to, že demokracie garantuje svobody a 

práva všem, nejen svým sympatizantům.“ 38 

A dále:  „…v tuto chvíli nejsou žádné důvody k právním krokům vůči KSČM, 

a to ani ve formě návrhu na pozastavení činnosti.“39 

„Je třeba opětovně zdůraznit, že stávající česká a zvláště pak evropská 

judikatura nedává ani výše uvedenému návrhu velkou šanci na úspěšnou akceptaci 

soudními orgány. Proto z hlediska bezpečnostních zájmů ČR doporučuji dle 

stávajících zákonných norem na základě shromážděných podkladů a důkazů zahájit 

sledování rizikových jevů a procesů v KSČM a příslušným způsobem je analyzovat 

a případně je využívat pro různé typy soudních řízení. Teprve v případě shromáždění 

relevantních důkazů anebo zásadní změny evropské judikatury je pak vhodné podat 

návrh na pozastavení činnosti či rozpuštění KSČM.“40 

V roce 2012 se konaly volby do senátu a krajských zastupitelstev, výsledky 

KSČM v nich dostaly opět vzestupnou tendenci. V krajských zastupitelstvech získala 

20,43% a do senátu 1 senátora.  

Vzrůstající preference KSČM u voličů následně potvrdily poslední volby do 

poslanecké sněmovny v říjnu 2013, které pro stranu znamenají opět relativní úspěch. 

Ziskem 14,91% hlasů 33 mandátů z 200 se stala třetí nejsilnější stranou v ČR za 

ČSSD a hnutím ANO. Kromě toho má tedy v současnosti ještě 2 senátory (z 81) a 4 

poslance Evropského parlamentu (z 22 za ČR). Jak vyplývá z emailové odpovědi 

místopředsedy strany Jiřího Dolejše, strana je se svým výsledkem víceméně 

spokojena: „Jde o druhý nejlepší výsledek v naší novodobé historii (od roku 1990), 

KSČM dostala o více než 100 tisíc hlasů více než v roce 2010. Takže to vnímáme 

jako pozitivní. Současně nás ale mrzí, že levice jako celek nedosáhla většiny (jako jí 

dosáhla v roce 2002).“41 

                                                 

38
 MAREŠ, Miroslav. Podkladový materiál pro podporu vládního návrhu na pozastavení činnosti či 

rozpuštění Komunistické strany Čech a Moravy. [online]. 2011. [cit. 2013-11-11]. Dostupné z: 

file:///C:/Users/MTO/Downloads/Mares-KSCM-Anal%C3%BDza%20(1).pdf 

39
 tamtéž 

40
 MAREŠ, Miroslav. Podkladový materiál pro podporu vládního návrhu na pozastavení činnosti či 

rozpuštění Komunistické strany Čech a Moravy. [online]. 2011. [cit. 2013-11-11]. Dostupné z: 

file:///C:/Users/MTO/Downloads/Mares-KSCM-Anal%C3%BDza%20(1).pdf  

41
 z emailové komunikace s předsedou ÚV KSČM J. Dolejšem, ze dne 13. 11. 2013 
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Neochota vstupovat do koalice s KSČM stále přetrvává na celostátní úrovni, 

v komunální a krajské politice jsou však koalice poměrně časté, především s Českou 

stranou sociálně demokratickou „…všechny ostatní parlamentní strany zatím 

odmítají myšlenku, že by s komunisty mohly vytvořit vládní koalici.“ 42 

V současné době zasedají například zástupci KSČM v osmi krajích 

(Moravskoslezský, Olomoucký, Královehradecký, Ústecký, Karlovarský, Plzeňský, 

Jihočeský, Středočeský) v koalici s ČSSD a jsou v dozorčích radách krajských firem, 

viz článek http://zpravy.ihned.cz/c1-59915980-dozorci-rady-politici-cssd-kscm-ods-

koalice-krajske-firmy 

KSČM jako krajně levicová strana má asi 56 763 členů43 a je považována 

z tohoto hlediska za jednu z nejsilnějších v ČR. (Před Sametovou revolucí měla více 

než 1 milion členů). „KSČM je od listopadu 1989 neustále parlamentní stranou, 

neboť se jí daří udržet svoji voličskou základnu, jež se pohybuje v rozmezí 10-15% 

hlasů (mj. v závislosti na volební účasti.“44 V posledních letech se členská základna 

KSČM redukuje zhruba o 6-7 % členů ročně dílem proto, že má vyšší věkový průměr 

(cca 70 let) členů hlavně z předlistopadového období.  

Krátce po volbách 2013 vyšly první průzkumy ohledně věkového zastoupení 

a vzdělání voličů: „KSČM u nejstarších voličů měla 20 procent, kdežto mezi 

nejmladšími jen pět procent.“, co se týče souvislostí mezi stranou a stupněm vzdělání 

voliče: „ČSSD a KSČM volili nejvíce lidé se základním vzděláním, u nichž získaly 

obě strany zhruba po čtvrtině ze všech hlasů.“ a dále „ČSSD ztratila důvěru mezi 

nezaměstnanými a nízkopříjmovými pracovníky, kteří se přesunuli částečně ke 

KSČM a částečně ke hnutí ANO“. 45 

                                                 

42
 VODIČKA, Karel a Ladislav CABADA. Politický systém České republiky, Praha: Portál, 2007, 

str. 219 

43
 BAROCH, Pavel. Češi coby straníci: KSČM má 57 000 členů, véčkaři 800. Aktuálně.cz. 2012. 

[cit. 2013-11-12]. Dostupné z: http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=747192 

44
 VODIČKA, Karel a Ladislav CABADA. Politický systém České republiky, Praha: Portál, 2007, 

str. 234 

45
 ČTK. Babiš sjednotil společnost. Volili jej chudí i bohatí. Týden online, 2013. [cit. 2013-11-03] 

Dostupné z: http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/volby-2013/babis-sjednotil-spolecnost-volili-jej-

chudi-i-bohati_287744.html#.UnaIrUjhanA  

http://zpravy.ihned.cz/c1-59915980-dozorci-rady-politici-cssd-kscm-ods-koalice-krajske-firmy
http://zpravy.ihned.cz/c1-59915980-dozorci-rady-politici-cssd-kscm-ods-koalice-krajske-firmy
http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=747192
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/volby-2013/babis-sjednotil-spolecnost-volili-jej-chudi-i-bohati_287744.html#.UnaIrUjhanA
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/volby-2013/babis-sjednotil-spolecnost-volili-jej-chudi-i-bohati_287744.html#.UnaIrUjhanA
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„ Hlavními volebními baštami komunistické strany jsou okresy na severu a 

západě Čech (Tachov, Most, Litoměřice), na severní Moravě a ve Slezsku (především 

Bruntál, Karviná, Ostrava) a také Kladensko, Lounsko, Blanensko či Znojemsko“ 46 

Vnitřní ideové štěpení uvnitř strany, způsobují tři hlavní proudy: 1. reformisté 

- kritizují excesy minulosti a jsou ochotni změnit název strany a podporují i členství 

KSČM ve Straně evropské levice; 2. dogmatický proud - je protipólem reformistů, 

odmítá kritiku komunistické minulosti, odmítají evropskou integraci; 3. 

neokomunističtí pragmatici - ideově mezi dvěma předchozími - snaží se uklidňovat 

rozpory mezi dvěma předchozími a je reprezentován současným i minulým 

předsedou strany.47 I přes určité neshody je KSČM stranou poměrně soudržnou, což 

je založeno hlavně na velké disciplinovanosti jejích členů.  

2.2 Programatika KSČM aneb jak se strana prezentuje a jak ji 

vnímá veřejnost 

KSČM se prezentuje jako zkušená politická strana, která se poučila z chyb 

minulosti a nyní je schopná řídit efektivně stát, protože není zatížena nejrůznějšími 

aférami nedávné doby viz. preambule volebního programu Program pro budoucnost 

z roku 2013: „KSČM jako strana nezatížená korupčními aférami typickými pro 

ostatní parlamentní strany, čitelná a plnící své sliby, předkládá občanům České 

republiky tento program pro období po předčasných volbách do Poslanecké 

sněmovny.“ 48  

V roce 2002 vyšlo prohlášení, které se snaží popsat ideové zaměření 

novodobé KSČM: „KSČM se hlásí k hodnotám a tradicím pokrokového levicového 

hnutí doma i v zahraničí. Usilujeme o postavení moderní levicové strany v současné 

společnosti. Chceme hájit zájmy prostých občanů, kteří svou prací vytvářejí duchovní 

i materiální hodnoty. Chceme, aby občané měli co nejvíce možnost rozhodovat sami 

o sobě i o společenských záležitostech. Respektujeme rovnoprávný dialog jako 

                                                 

46
 VODIČKA, Karel a Ladislav CABADA. Politický systém České republiky, Praha: Portál, 2007, 

str. 236 

47
 srovnej BASTL, Martin et al. Krajní pravice a krajní levice v ČR. Praha: Grada, 2011 

48
 KSČM. Program pro budoucnost. KSČM: Komunistická Strana Čech a Moravy. [online]. [cit. 

2013-11-11]. Dostupné z: http://www.kscm.cz/volby-a-akce/volebni-program/preambule 

http://www.kscm.cz/volby-a-akce/volebni-program/preambule
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prostředek komunikace s dalšími stranami a hnutími, které mají zájem na rozvoji 

země ve prospěch většiny občanů. Nesouhlasíme se stavem, kdy „více demokracie“ 

se opírá pouze o sílu společenského postavení a peněz. Občané mají právo rozhodovat 

a ovlivňovat společenský vývoj, a to nejenom jednou za čtyři roky při volbách. I 

nadále prosazujeme myšlenku sociálně spravedlivé společnosti – socialismu jako 

otevřené, skutečně demokratické společnosti, opírající se o zásady samosprávy a 

prosperující ekonomiky. Chceme společnost, která dává lidem svobodu a rovnost 

šancí. Za potřebnou považujeme seriózní spolupráci s odbory, zájmovými 

organizacemi, občanskými iniciativami a hnutími. 49 

Programatika KSČM je tvořena poměrně velkým množstvím dokumentů. Na 

sjezdech od roku 1990 strana přijala několik základních programů, za současný 

platný je považován tzv. kladenský program: „Trvalejší politickou programovou 

platformou je program KSČM, který byl schválen již v roce 1992 na II. sjezdu v 

Kladně a ke kterému se odvolávají i stanovy strany.“50 

Základní program se průběžně přepracovává a konkretizuje pro jednotlivé 

sjezdy strany. Na VI. sjezdu v Českých Budějovicích byl přijat v roce 2004 dokument 

s názvem Naděje pro Českou republiku, který byl následně rozvinut a přepracován 

v dokumentu s názvem Socialismus pro 21. století, k jehož přijetí došlo na VIII. 

sjezdu KSČM v Liberci 2012. 51 

 Na VIII. sjezdu si KSČM vytyčila: „Hlavní úkoly a zaměření práce strany po 

VIII. sjezdu KSČM“, které obsahují tyto body: 

Účinné zábrany proti korupci, rozkrádání majetku a posílení bezpečnosti 

občanů 

Posílení demokracie 

Ochrana sociálních práv občanů 

Podmínky pro hospodářský růst 

Ochrana národních zájmů 

                                                 

49
 ÚV KSČM. Kdo jsme a co chceme (S lidmi pro lidi). 2002. KSČM: Komunistická Strana Čech a 

Moravy, online [cit. 2013-10-30]. Dostupné z:http://www.kscm.cz/nase-strana 

50
 z emailové komunikace s místopředsedou ÚV KSČM Jiřím Dolejšem, ze dne 13. 11. 2013 

51
 KSČM. Dokumenty VII. sjezdu KSČM. KSČM: Komunistická Strana Čech a Moravy, online. [cit. 

2013-11-11]. Plné znění dostupné z: http://www.kscm.cz/nase-strana/sjezdy-kscm/vii-sjezd-

kscm/35668/socialismus-pro-21-stoleti 
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 Prohloubení práce KSČM v občanském sektoru a uvnitř strany52 

Z tohoto důvodu se lze domnívat, že současný program strany odpovídá také 

Volebnímu programu KSČM do PS PČR 2010 - 2014 s názvem Program pro 

budoucnost.  

Stručný cíl je možné nalézt také ve stanovách KSČM. 53 Uvádí se zde, že 

program vychází z marxistické teorie a hlavním cílem je socialismus, jímž se rozumí 

demokratická společnost svobodných, rovnoprávných občanů. Demokratickou 

společností se rozumí společnost politicky a hospodářsky pluralitní, postavená na 

maximální občanské samosprávě, prosperující a sociálně spravedlivá, pečující o 

zachování a zlepšování životního prostředí, zabezpečující lidem důstojnou životní 

úroveň a prosazující bezpečnost a mír. „Stanovy Komunistické strany Čech a Moravy 

jsou ve srovnání s mnoha jinými stranami podrobně a velmi precizně zpracované.“54 

Na svých internetových stránkách se KSČM prezentuje jako strana, která se 

hlásí k hodnotám a tradicím pokrokového levicového hnutí. Chce hájit zájmy 

prostých občanů a dát jim možnost co nejvíce rozhodovat sami za sebe. Respektuje 

rovnoprávný dialog s ostatními stranami a hnutími, které mají zájem na rozvoji země 

ve prospěch občanů. Prosazuje myšlenku spravedlivé společnosti opírající se o 

zásady samosprávy a prosperující ekonomiky a usiluje o svobodu a rovnost šancí. 

Požaduje seriózní spolupráci s odbory, zájmovými organizacemi, občanskými 

iniciativami a sdruženími a také setkávání s občany na veřejných akcích a 

shromážděních. 55 

KSČM svůj volební program do PS PČR 2010 - 2014 „Program pro 

budoucnost“ v úvodu staví na kritice některých politických stran, poukazuje na 

viníky současné hospodářské krize. Dále je program členěn na jedenáct kapitol 

                                                 

52
 KSČM. Dokumenty VIII. sjezdu KSČM. KSČM: Komunistická Strana Čech a Moravy, online. [cit. 

2013-11-12]. Dostupné z http://www.kscm.cz/volby-a-akce/viii-sjezd-kscm-v-

liberci/dokumenty/64182/zavery-viii-sjezdu-kscm-cilem-je-spravedliva-spolecnost 

53
 Stanovy KSČM byly upraveny a schváleny na jednání VIII. sjezdu KSČM v květnu 2012, 

Dostupné z: http://www.kscm.cz/nase-strana/stanovy  

54
 HLOUŠEK, Vít a KOPEČEK, Lubomír. Politické strany: původ, ideologie a transformace 

politických stran v západní a střední Evropě.  Praha: Grada, 2010, str. 1418 

55 Srovnej KSČM [online] http://www.kscm.cz/nase-strana/24002/kscm-kdo-jsme?chapter=1297, 

[2013-11-12] 

http://www.kscm.cz/volby-a-akce/viii-sjezd-kscm-v-liberci/dokumenty/64182/zavery-viii-sjezdu-kscm-cilem-je-spravedliva-spolecnost
http://www.kscm.cz/volby-a-akce/viii-sjezd-kscm-v-liberci/dokumenty/64182/zavery-viii-sjezdu-kscm-cilem-je-spravedliva-spolecnost
http://www.kscm.cz/nase-strana/stanovy
http://www.kscm.cz/nase-strana/24002/kscm-kdo-jsme?chapter=1297
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týkajících se těchto společenských oblastí - 1. práce a sociální jistoty, 2. sociální 

tolerance pro všechny generace, 3. investice do vědy a nových technologií, 4. životní 

prostředí a trvale udržitelný rozvoj, 5. bezpečnost, trestní spravedlnost, 6. lidská 

práva, 7. výchova, vzdělání, kultura, 8. děti a mládež, 9. rodinná politika, 10. rovný 

přístup k informacím, 11. mezinárodní politika. 

Mezi priority KSČM tedy v současnosti patří podpora zaměstnanosti (nová 

místa ve veřejných službách, zvýšit minimální mzdu atd.), zastavení zvyšování 

věkové hranice pro odchod do důchodu, ponechat formu průběžného státem 

garantovaného důchodu, dobrovolnost důchodového připojištění, bytová politika - 

výstavba sociálních a startovacích bytů, výhodné půjčky pro mladé, ve zdravotnictví 

- zvýšení platů zaměstnanců, zrušení regulačních poplatků a stropů při odvodech do 

sociálního, zdravotního, důchodového a nemocenského pojištění, změny v daňové 

politice - zvláště pak DPH, dědická daň; zastavení privatizace, respektování forem 

vlastnictví a podnikání, chránit malé a střední podniků; ochrana národního 

zemědělství; doprava - modernizace infrastruktury; ochrana spotřebitelů. 

Dále klade důraz mimo jiné v oblasti ekologie na ochranu přírodních zdrojů, 

snižování množství odpadů, podporu bezpečného jaderného programu, podporu 

alternativní formy zemědělství; z hlediska bezpečnosti - nadstranickost Policie ČR, 

potírání extremismu a fašismu, zvýšení počtu policistů v ulicích; zvýšení 

odpovědnosti veřejných činitelů, zabránění lobbingu a korupci, zamezení odmítání 

projevů intolerance; v rámci školství - zvýšení počtu mateřských škol a jeslí, 

zachování veřejného školství bez školného, rozvoj učňovského a středního 

odborného školství, zajištění sociálních a prospěchových stipendií pro studenty VŠ; 

zvyšování úrovně kultury, úpravu systému grantů a dotací v kultuře; rozvoj masové 

tělovýchovy, a neprofesionálního sportu; zajištění práva na práci a bydlení pro mladé 

lidi, finančně dostupné mimoškolní aktivity, důslednou realizace Úmluvy o právech 

dítěte; pro rodinnou politiku; podporu rovného přístupu k informačním technologiím, 

podporu výuky informačních technologií, objektivní informování masmédii, možnost 

komunikace s úřady elektronickou formou aj. Co se týče mezinárodní politiky odmítá 

posilování zásadní role OSN, emancipaci členských států EU, vměšování 

zahraničních nátlakových skupin do vnitřních záležitostí ČR, požaduje stážení české 
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jednotky ze zahraničních misí, odpor proti terorismu, v Evropě prosazení pásma bez 

zbraní hromadného ničení.56 

Mnozí autoři nevidí vnější prezentaci strany tak jednoznačně a naopak jejímu 

vedení vytýkají nevěrohodnost, která je založena na dvojakosti názorů uvnitř a vně 

strany, jak citují autoři Hloušek a Kopeček: „ Tím narážíme na důležitý aspekt 

KSČM, kterým je dvojí tvář strany v některých politicky citlivých otázkách. Dost se 

totiž lišila prezentace strany směrem na veřejnost, kde se k nim komunističtí politici 

a stranické dokumenty vůbec nevyjadřovali nebo jen velmi opatrně, a směrem dovnitř 

k členům a sympatizantům ve stranických periodicích, interních materiálech strany a 

na stranických shromážděních. Tady se projevovala mnohem větší otevřenost. 

Typickou ukázkou této druhé vnitřní tváře bylo označování období komunistického 

režimu „za nejúspěšnější období českých dějin“ a striktně negativní pohled na 

současnou Českou republiku jako „jeden z nejreakčnějších imperialistických režimů 

v Evropě“. „ 57 

Přestože vnímání Komunistické strany Čech a Moravy veřejností, se dosud 

žádný výzkum nevěnoval, tom co si o současné KSČM myslí určitá část společnosti 

píší Gjuričová, Kopeček, Roubal, Suk, Zahradníček ve své publikaci z roku 2011: „ 

Politickou veřejností v Česku i v zahraničí bývá Komunistická strana Čech a Moravy 

chápána jako fosilie minulých dob v nové demokratické éře a nepříjemná překážka 

v jinak poměrně dobře fungujícím politickém systému. V jeho rámci hraje KSČM 

roli antisystémové, podle některých dokonce extrémistické strany, jež je proto 

podrobena ´konvenci vyloučení´“58  

2.3 Organizační struktura KSČM a média 

Základní organizační jednotku tvoří základní organizace na úrovni měst a 

obcí, která vzniká dobrovolným rozhodnutím nejméně tří členů strany v územních 

celcích, dále okresní (městské) organizace a krajské rady. Nejvyšším orgánem strany 

                                                 

56
 Srovnej KSČM. [online]. http://www.kscm.cz/volby-a-akce/volebni-program, [2013-11-12] 

57
 HLOUŠEK, Vít a KOPEČEK, Lubomír. Politické strany: původ, ideologie a transformace 

politických stran v západní a střední Evropě. Praha: Grada, 2010, str. 1417 

58
GJURIČOVÁ, Adéla et al. Rozděleni minulostí: vytváření politických identit v České republice po 

roce 1989. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. str. 345 
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je sjezd konaný jednou za čtyři roky. V období mezi sjezdy je to Ústřední výbor 

KSČM (svolává se nejméně jednou za čtvrt roku), v něm mají po jednom zástupci 

všechny okresní organizace. Statutárním a výkonným orgánem je Výkonný výbor 

ÚV KSČM, který je tvořen zástupci krajů. Dalšími orgány jsou Ústřední rozhodčí 

komise KSČM a Ústřední revizní komise KSČM.  

Zdroje financování strany jsou vnitřní a vnější. K vnitřním patří příspěvky 

členů KSČM (neplacením příspěvků zaniká členství ve straně), poslanců, senátorů, 

krajů, dále výnosy z vymezeného způsobu podnikání (pronájmy, tisk apod.). 

K vnějším zdrojům patří hlavně příspěvky od státu na činnost (pravidelný roční 

příspěvek na mandát poslance, senátora, krajského zastupitele) a pravidelný roční 

příspěvek podle výsledku voleb. Ve třetí kategorii jsou sponzorské dary. Příjmy 

strany by měly být zaevidované v účetnictví, ověřitelné a zdroje financování 

průhledné, aby se zabránilo korupci a klientelismu. Svoje účetní výkazy strana 

zveřejňuje ve svých výročních zprávách, které jsou veřejně přístupné i na internetu. 

Jako jediná politická strana v rámci ČR má KSČM vlastní tištěný deník Haló 

noviny, který vychází od roku 1991. Tradiční komunistický list Rudé právo se stal 

nezávislým deníkem se zkráceným názvem Právo, a přestože se i nadále věnuje 

komunistům, z větší části podporuje Českou stranu sociálně demokratickou. Dále 

vychází i regionální tiskoviny. Strana má také vlastní internetové stránky 

www.kscm.cz a existují i další stránky nižších nebo spřízněných organizací a 

jednotlivých politiků, např. blog Jiřího Dolejše 

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jiri-dolejs.php nebo Kateřiny Konečné 

http://konecna.cz/. 

Mimo jiné KSČM podporuje Komunistický svaz mládeže (KSM), který 15 let 

po svém vzniku byl v roce 2006 oficiálně rozpuštěn Ministerstvem vnitra ČR „kvůli 

obsahu jeho programu uveřejněného na internetových stránkách. Podle úřadu 

program propagoval myšlenky směřující k odstranění soukromého vlastnictví 

http://www.kscm.cz/
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jiri-dolejs.php
http://konecna.cz/


33 

 

výrobních prostředků a jeho nahrazení společenským vlastnictvím.“ 59, avšak toto 

rozhodnutí Městský soud v Praze v roce 2010 opět zrušil 60.  

2.4 Vztah KSČM k mezinárodní politice 

Vztah k Evropské unii 

V evropském srovnání je KSČM silnou komunistickou stranou. Její členové 

jsou zapojeni do různých mezinárodních struktur, které dokáží vyvinout určitý tlak, 

pokud se strana dostane do represe (Bastl, Mareš, Smolík, Vejvodová 2011). 

KSČM je euroskeptickou stranou (i když není zapojena do strukturovaného 

krajně levicového euroskeptického hnutí) a jako jediná z politických stran 

doporučovala svým voličům nehlasovat v referendu pro vstup do EU. „Převážná část 

komunistů má negativní vztah k Evropské unii, s výjimkou reformních 

komunistů…“61 Navzdory tomuto postoji je KSČM v rámci evropského parlamentu 

členem Evropské sjednocené levice - Severské zelené levice - seskupení 

socialistických a komunistických stran v Evropském parlamentu, které pochází ze 13 

členských států, mimo jiné i Francie. 

Vztah k NATO 

Jako dlouhodobý cíl má KSČM zrušení NATO. Staví se ostře proti všem jeho 

vojenským akcím, zvláště pokud jsou ve spojení s USA. V době rozhodování o 

umístění amerických radarů na území ČR, se aktivně podílela na protestních 

demonstracích. 

Vztah k Evropské levici 

KSČM není ani členem organizace Evropská levice, protože „Ve vedení 

strany tehdy (při zakládání) převážil názor, že jde o ideologicky příliš 

revizionistickou strukturu, která navíc postrádá celoevropský charakter, čímž bylo 

                                                 

59 ONP, ČTK. Soud zrušil rozpuštění komunistické mládeže. Týden [online]. 2010. [cit. 2013-12-

02].  Dostupné z: http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/soud-zrusil-rozpusteni-komunisticke-

mladeze_156602.html#.U5L_A_l_tAE  

60
 Podrobněji se KSM věnují např. autoři BASTL, Martin et al. Krajní pravice a krajní levice v ČR. 

Praha: Grada, 2011 

61
 BASTL, Martin et al. Krajní pravice a krajní levice v ČR. Praha: Grada, 2011, str. 68 
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http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/soud-zrusil-rozpusteni-komunisticke-mladeze_156602.html#.U5L_A_l_tAE
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míněno KSČM požadované zapojení členů mimo EU - na příklad z Ruska či Turecka. 

Signifikantní je i to, že KSČM odmítala zahrnout odsouzení stalinských praktik a 

zločinů do stanov této eurostrany „62 Strana se proto v roce 2004 rozhodla pouze pro 

status pozorovatele, který trvá dodnes. „V KSČM se po zvolení Vojtěcha Filipa do 

předsednické funkce dne 1. října 2005 posílila vůle ke změně statutu z pozorovatele 

na plnoprávné členství, k němuž mělo dojít na 1. sjezdu EL v Aténách ve dnech 29. - 

30. října 2005. Nakonec však v KSČM převážil názor zůstat i nadále v pozici 

pozorovatele.“ 63  Česká republika má zastoupení v EL pouze ve Straně 

demokratického socialismu (SDS).  

Na mezinárodní úrovni udržuje vztahy s některými postkomunistickými 

stranami Východu, ale také s Komunistickou stranou Kuby a vietnamskými nebo 

severokorejskými komunisty. Na Slovensku spolupracuje zejména se stalinistickou 

Komunistickou stranou Slovenska, mnohem méně s některými skupinami uvnitř 

Strany demokratické levice. 

  

                                                 

62
 FIALA P., MAREŠ M., SOKOL, P. Eurostrany. Politické strany na evropské úrovni, Brno: 

Společnost pro odbornou literaturu, Barrister&Principal, 2007, str. 73 

63
 FIALA P., MAREŠ M., SOKOL, P., Eurostrany. Politické strany na evropské úrovni, Brno: 

Společnost pro odbornou literaturu, Barrister&Principal, 2007, str. 156 
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3 Komunistická strana Francie – Parti communiste 

français (PCF) 

3.1 Vývoj PCF v rámci politického systému Francie po roce 1990 

Komunistická strana Francie (Partie communiste français, dále jen PCF) je 

francouzskou parlamentní (v rámci koalice) politickou stranou, v minulosti (po 2. 

světové válce) byla jednou z nejsilnějších západoevropských komunistických stran. 

Třikrát se podílela na levicových vládách vedených Socialistickou stranou v letech 

1944-1946, 1981-1984 a naposled ve vládě s premiérem Lionelem Jospinem 1997-

2002, v současné době je v opozici. PCF je členkou Strany evropské levice, zastává 

pozice blízké eurokomunismu.  

PCF byla založena na sjezdu socialistické strany v roce 1920 v Tours, kdy se 

většina delegátů vyslovila pro vstup do Kominterny a vytvoření Komunistické strany 

Francie. Volební zisky PCF se v poválečném období pohybovaly v dosti 

širokém rozmezí mezi 26% (těsně po válce) až po 2,3% ve volbách do Národního 

shromáždění v roce 2007. Propad voličských preferencí v posledních dvaceti letech 

je možné přičíst také rozpadu Sovětského svazu jako vzorového komunistického 

státu, který neobhájil svoji životaschopnost. Další příčinou je ideologická krize, kdy 

komunismus jako cíl přestavby společnosti se ukázal nereálným a v komunistických 

stranách došlo ke štěpení na další strany a hnutí. Dlouhodobější faktory, které 

způsobily úpadek PCF, vyjmenovává Agrikoliansky: 1. zhroucení východního bloku 

v roce 1989, jemuž předcházely kritika sovětského modelu státu již v 70. letech 

(Solženicyn a další filosofové); 2. vnitrostranické neshody, zvláště v době vedení 

Georgese Maarchaise (ignorace restrukturalizace společnosti a členů strany); 3. 

restrukturalizace průmyslu od 70. let - omezování důlní produkce a ocelářského 

průmyslu a s tím spojená nezaměstnanost a vzrůst částečných úvazků.64 

Události z konce roku 1989 a začátku 1990 změnily tvář evropského 

kontinentu. Skončila izolace východoevropských zemí od ostatního světa a následně 

došlo nejen ke znovusjednocení Německa ale i k postupnému sjednocování rozdělené 

                                                 

64
 Srovnej Agrikoliansky, E., Les partis politiques en France au 20e siècle, Paris: Armand Colin, 

2000. str. 68-69 
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Evropy. Perestrojka v SSSR znamenala oslabení komunistické moci v Sovětském 

svazu a ovlivnila rovněž dění v komunistických stranách ostatních zemí. PCF řešila 

po pádu Sovětského svazu otázku, zda změnit název a orientaci. Komunistické strany 

zejména západoevropských zemí byly pod silným vlivem Komunistické strany 

Sovětského svazu (KSSS). Byla jejich vzorem, a proto její oslabení způsobilo 

v komunistických stranách západní Evropy včetně Francie otřes, se kterým se dodnes 

vyrovnávají. 

V roce 1989 PCF zaznamenala významné ztráty ve volbách do zastupitelstev 

a přišla o města jako Nȋmes, Amiens, Vierzon, Saint-Quentin, Saint-Étienne a Reims. 

Ať už z důvodu zrušení východního bloku nebo kritiky Socialistické strany (dále jen 

PS), strana se uzavřela do sebe. Někteří komunisté přešli k socialistické straně, 

protože ztratili komunistický ideál. Ani další roky, které následovaly, nemohly popřít 

silný úpadek vlivu strany. V roce 1992 získala v krajských volbách pouhých 8,09% 

a v parlamentních z roku 1993 9,3%. Následně pak na 23. sjezdu roku 1994 strana 

opustila myšlenku demokratického centralismu a způsob marxisticko-leninské 

organizace. Následovalo odstranění srpu a kladiva ze symbolu PCF. Také v PCF se 

začínaly rozrůzňovat názorové tendence jako ortodoxní proud představující marxisty-

leninisty a reformátory, jinak také eurokomunisté okolo proudu Commuistes 

unitaires. V té době (v roce 1994) se hlavní osobou strany a národním tajemníkem 

stal Robert Hue. 

V roce 1995 se Robert Hue stal prezidentským kandidátem a skončil v prvním 

kole relativním úspěchem se ziskem 8,64% hlasů. Přesto jeho působení nebylo vždy 

hodnoceno jako výhradně přínosné pro PCF, jak dokládá následující citace Backese 

a Moreaua: „I přes svůj volební neúspěch, který dočasně zpomalil příchod Roberta 

Huea do čela, si strana PCF uchovala svůj tradiční způsob intervence v sociálních 

otázkách skrze CGT (pozn. francouzská odborová organizace), (…). A tak v prosinci 

roku 1995 přispěla k neúspěchu zásadní reformy sociálního pojištění iniciované 

premiérem Alainem Juppém. Strana podporovala dlouhou stávku několika tisíc řidičů 

lokomotiv SNCF, která paralyzovaly zemi tři týdny.“65 
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 BACKES, Uwe, ed. a MOREAU, Patrick, ed., Communist and post-communist parties in Europe. 

Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2008, str. 102., vlastní překlad 
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Robert Hue se také snažil vést PCF novým směrem k reformě a zbavit jí 

izolace tím, že podpořil levicového kandidáta Lionela Jospina ve druhém kole voleb 

a dále pak vyjednával se Socialistickou stranou PS novou levicovou koalici. V roce 

1996 Hue navrhnul změnu názvu strany, ale vzhledem k tlaku ortodoxního křídla a 

hrozbě rozpadu strany, od tohoto návrhu upustil. 

 Při příležitosti vydání knihy Černá kniha komunismu (Černá kniha 

komunismu: Zločiny, teror, represe (orig. Le Livre noir du communisme: Crimes, 

terreur, répression, francouzsky vydaná v roce 1997, česky pak 1999) Robert Hue za 

PCF uznal existenci komunistických zločinů. Tento fakt je také jedním z mnoha 

aspektů, které odlišují PCF od KSČM, která dosud komunistické zločiny 

bagatelizuje. 

V roce 1997 se PCF stala členem koalice Gauche plurielle (Pluralitní levice) 

- která sjednocuje levicové strany PCF, PS, Radikální levicovou stranu (Le Parti 

radiál de gauche), Stranu zelených (Les Verts) a Hnutí občanů (Le Mouvement des 

citoyens). Tato společná kandidatura zprvu PCF přinesla v parlamentních volbách 

1997 zisk 9,94% hlasů a 35 křesel a kromě toho několik pozic ve vládě - ministerstvo 

vybavení, dopravy a ubytování Jean-Claude Gayssot a ministerstvo sportu Marie-

George Buffetová a Michele Demessineová se stala státní tajemnicí turismu. 

Ve stejné době strana pokračovala ve své reformě. Řízení bylo rozděleno mezi 

Marie-George Buffetovou a Robertem Hue, Buffetová se později stala i kandidátem 

prezidentských voleb. 

V roce 1998 získala PCF v krajských a kantonálních volbách 10,15%, které jí 

dovolily zvýšit počet generálních a krajských radních poprvé od roku 1979. O rok 

později ve volbách do Evropského parlamentu získala strana 6,78% se svým 

kandidátem Robertem Hue, což pro ni znamenalo 6 zvolených z 87. 

V roce 2001 Marie-George Buffetová nahradila Roberta Hue na pozici 

národního tajemníka PCF. Hue kandidoval v prezidentských volbách roku 2002. Tato 

kandidatura pro něj však neznamenala přínos nové pozice v politice, nýbrž naopak 

jeho odchod. Situaci před volbami komentují Fiala a Mareš slovy: „Ale přestože před 

prezidentskými volbami roku 2002 PCF byla již hodně slabá, nikdo nepředpokládal 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1997
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hrozící pohromu.“66 O neúspěšném výsledku voleb se zmiňují též autoři Backes a 

Moreau slovy: „Obdržel pouhých 3,4% v hlasování a 2,4% volitelných hlasů, čímž 

dosáhl historicky nejnižšího výsledku komunistických voleb. A ke zvýraznění 

porážky byl předběhnut dvěma Trockistickými kandidáty, Languillerem (5,7% hlasů) 

a Besancenotem (4,2%). Robert Hue zaplatil za stárnutí své strany, zvláště 

mezi prvovoliči a mladými voliči.“ 67  V této souvislosti Robert Hue opustil 

předsednictví strany. 

Rok 2002 představoval absolutně nejslabší výsledky PCF v prezidentských 

volbách s 3,4% , ale povedlo se jí udržet si parlamentní skupinu v parlamentních 

volbách s 4,9% v prvním kole voleb. 

V roce 2004 PCF zaznamenala několik významných úspěchů v některých 

krajích. Tato malá vítězství se podařila díky unií se Socialistickou stranou (PS), ale 

je třeba je poněkud relativizovat následným neúspěchem v kantonálních volbách, kde 

PCF ztratila významný počet křesel. 

Marie-G. Buffetová blízká spíše Georgesi Marchaisovi a kritická k „mutaci“, 

rychle opustila přívržence Roberta Huea. Strana pak stála před otázkou, kterým 

směrem se vydat, zda cestou autonomie podle ortodoxních přívrženců, podporou PS 

anebo vytvořením nové komunistické strany, která přispěje k vyvážení levice. 

V roce 2004 se strana podílela na založení Strany evropské levice, která 

dodnes seskupuje evropské levicové strany. 

V roce 2005 hrála PCF podstatnou roli v otázce referenda o Lisabonské 

smlouvě, kde vystupovala jako koordinátor z pozice „levicového ne“, organizovala 

místní spolky atp. Výhra v podobě odmítnutí smlouvy v referendu znamenala 

vítězství strany a posílila její snahu na sjednocení antiliberální levice spolu se 

socialisty PS, Komunistickou revoluční ligou (Ligue communiste révolutionnaire, 

dále jen LCR) a osobnostmi ze sociálního hnutí. Tato strategie byla následně 

potvrzena na 33. kongresu strany v roce 2006. Národní kolektiv iniciativy pro 

antiliberální sjednocení levice a společných kandidatur byl vytvořen jako důsledek 
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kolektivního ne, s tím rozdílem, že LCR se v něm angažovala jen opatrně. Členové 

koalice přijali společný program, ale neshodli se na spolukandidatuře - PCF navrhla 

jako kandidátku Marie-Georges Buffetovou. Avšak s jejich návrhem nesouhlasili 

ostatní členové koalice.  

V průběhu prezidentských voleb roku 2007 byla Marie - Georges Buffetová 

přijata 81% komunistů jako společná kandidátka antiliberálního seskupení. Avšak její 

kandidatura způsobila rozdělení strany. Někteří členové veřejně podpořili kandidáta 

strany Zelených Jose Bového. Buffetová obdržela pouhých 1,98% hlasů, přičemž se 

umístila na 7. pozici. Tento výsledek byl dosud nejhorší v historii PCF. 

V následujících parlamentních volbách 2007 PCF obdržela pouhých 4,29% 

hlasů a přišla o 6 zastupitelů. Z důvodu nemožnosti vytvořit parlamentní skupinu se 

PCF rozhodla vytvořit alianci spolu se Zelenými a Demokratickou a republikánskou 

levicí (GDR). 

34. sjezd z října 2008 PCF vyzval politické a společenské síly k vytvoření 

společného programu k nadcházejícím volbám do evropského parlamentu. Na 

začátku roku 2009 se PCF, Parti de gauche a Gauche unitaire dohodly na vytvoření 

uskupení pod názvem Levicová fronta (Front de gauche). Od roku 2009 PCF již 

nadále vystupuje v uskupení Front de gauche.  

Front de gauche zaznamenala první úspěch v červnu 2009 během voleb do 

evropského parlamentu ziskem 6,95% hlasů. Následující rok v březnu 2010 obdržela 

v krajských volbách 6,95% hlasů v 17 krajích z 22, přičemž významný podíl na tomto 

výsledku měla právě PCF: „V některých regionech jako je Limousin nebo 

Languedoc-Roussillon, Fronta nasbírala téměř všechny síly radikální levice, včetně 

NPA (pozn. Nová antikapitalistická strana). V regionech, kde Front de gauche 

dosáhla svých nejlepších výsledků, je PCF silná a ještě stále relativně uznávaná.“68
  

V červnu roku 2010 v rámci 35. kongresu PCF vyslovila návrh k rekonstrukci 

smlouvy lidové jednoty pro prezidentské volby 2012. Společným kandidátem pro 

prezidentské volby se nakonec stal Jean-Luc Mélanchon z Parti de gauche. Novým 
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národním tajemníkem byl zvolen bývalý šéfredaktor L´Humanité Pierre Laurent, 

který je jím dosud. 

Během kantonálních voleb v březnu roku 2011 získala Front de gauche 8,92% 

hlasů a 118 zvolených zástupců. Následně pak její členové podepsali dohodu o 

společném vedení předvolební kampaně pro nadcházející prezidentské a parlamentní 

strany. 69 

Historik Sylvain Boulouque hodnotí Front de gauche: „Úspěch Front de 

gauche závisí částečně na osobnosti a na řečnických kvalitách Jean-Luc Mélenchona. 

Front de gauche také dokázala najít dynamický prostor sbližování akcentující logiku 

jednoty a vyzdvihující vzpomínku na jednotnou levicovou stranu.“70 

V posledních parlamentních volbách v roce 2012 volilo Front de gauche 6,91 

% voličů, tj. více než 700 tis. občanů Francie. Postavení strany je dáno počtem 

mandátů, které získala ve volbách. V současnosti má PCF 7 poslanců z 577 

Národního shromáždění, 20 senátorů z 348, 2 europoslance ze 74 za Francii, 2 

zastupitele ze 101 v Generálních radách a 1 zastupitele z 27 v Krajských radách. 

3.2 Programatika PCF aneb jak se strana prezentuje a jak ji vnímá 

veřejnost 

Komunistická strana Francie je co do počtu členů přibližně 130 000 71 stále 

poměrně silnou levicovou stranou v zemi. Národní tajemník strany, Pierre Laurent, 

je zároveň předsedou Strany evropské levice.  

PCF sdílí v současnosti program Front de gauche vydaný v roce 2011 pod 

názvem L´Humain d´abord (Lidský především). Program obsahuje 9 částí, které jsou 

rozděleny do těchto témat: 1. Přerozdělení bohatství a odstranění sociální nejistoty; 

2. Převzetí moci nad bankami a finančními trhy; 3. Ekologie; 4. Jiné zdroje produkce; 

5. Demokratická republiku; 6. Svolat shromáždění tvořící 6. republiku; 7. Zbavit se 
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Lisabonské smlouvy a vybudovat jinou Evropu; 8. Změnit směr globalizace; 9. 

Lidská emancipace. 72 

Strana klade důraz na rovnost všech lidí, apeluje na solidaritu, ostře vystupuje 

proti hromadění majetku úzkou vrstvou nejbohatších, zasazuje se o snížení věkové 

hranice pro odchod do důchodu na 60 let věku, prosazuje zavedení 35hodinové 

týdenní pracovní doby s jistotou garantované minimální mzdy, usiluje o posílení práv 

zaměstnanců a vytváření nových pracovních míst. Žádá změnu daňové politiky pro 

podniky a majetkových příjmů, změnu politiky centrální banky na politiku monetární, 

dále PCF odsuzuje bezohledné drancování přírody ve jménu zisku, prosazuje cestu 

trvale udržitelného rozvoje, podporu rozvoj kvalitní veřejné dopravy, obnovitelným 

zdrojům. Mezi další priority patří založení ministerstva žen a rovnost ve všech 

oblastech, garantování bezpečnosti, nezávislosti justice a médií vůči politické moci, 

znovuustavení přednosti výkonné moci před prezidentskou, výstup z NATO a 

jednaní ve prospěch odzbrojování, smazání dluhů rozvojovým zemím, uznání 

Palestinského státu, podpora vyššího vzdělávání a výzkumu. Jako viníky současné 

krize vidí dominanci finančního kapitálu nad světem, diktát Evropské centrální banky 

a neoliberální politiku, ale také Evropskou unii, kterou je z tohoto důvodu třeba 

reformovat. 

Vnímání současné PCF vystihuje Bréchon: „Soubor studií a s nimi spojených 

výsledků ukazují, že strana zůstává zajata v rozporech, které jí brání hrát přední roli 

uvnitř francouzské levice: renovovat s pomocí stárnoucích a čím dál méně početních 

jednotek; reformovat organizaci a proslovy, aniž by byla zrazena komunistická 

„identita“, udržet si alianci s PS a přitom zůstat za dobře se „sociálním hnutím“. Tyto 

potíže se dají pozorovat zároveň v progresivním mizení komunistického voličstva, 

v organizační struktuře a jejich sítích a v nedávných tématech o požadavku k boji a 

jeho přijetí.“73 

O snaze a důležitosti reformy nebo též renovace dále píše: „ Při pozorování 

fungování její organizace a jejího projevu, můžeme říci, že PCF se poslední roky 

pokouší zrenovovat. „Mutace“ zapuštěná Robertem Hueem v roce 1995 měla za cíl 

rozejít se s jednolitostí organizace a vyvést ji z periody izolace zahájené v roce 1984. 
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Byla poznamenána návratem komunistických ministrů do vlády v roce 1997 a 

významnými znaky transformace strany.“74 

 Aktuálně na 36. kongresu strany konaném v únoru 2013 řešili francouzští 

komunisté otázky orientace strany. Pozornost vzbudilo rozhodnutí o vymazání srpu 

a kladiva z loga na členských průkazech s odůvodněním, že se francouzští komunisté 

chtějí od minulosti obrátit k budoucnosti. Zajímavostí je, že symboly již ztratily pro 

stranu svůj význam, protože francouzští komunisté jsou údajně stranou s novou 

orientací, a to europarlamentní Stranou evropské levice. Pěticípá hvězda jako symbol 

pěti kontinentů nebo také spojení dělníků, rolníků, vojáků, mládeže a pracující 

inteligence byla ponechána a převzata z loga Strany evropské levice. Hervé Gattegno 

tuto událost komentuje pro Le Point: „Ve skutečnosti je to znamení vůle 

k modernizaci…a jejích limitů - PCF již není stranou dělníků a rolníků-ale změna 

loga nestačí k rozšíření publika.(…) Spíše než srp a kladivo, to pravé logo pro PCF 

by mělo být kladivo…a kovadlina!“ 75 

Odstranění původních symbolů strany je jedním z pokusů zvýšit popularitu 

strany a získat nazpět pozice, které PCF zaujímala v minulosti, kdy byla i vládní 

stranou. V současnosti, resp. ve volbách 2012 neměla vlastního prezidentského 

kandidáta a v parlamentních volbách získala, jak již bylo řečeno, pouze sedm procent 

voličů. K úpadku popularity strany se vyjadřují autoři Backes a Moreau: „Dvě 

základní příčiny úpadku jsou potvrzeny: nespokojenost s komunismem mladého a 

stárnoucího voličstva a enormní úpadek komunistického vlivu na pracující.“76 

Nicméně všechny levicové strany ve Francii, včetně PCF, se v současnosti 

více či méně spojují v boji proti úsporným opatřením socialistické vlády prezidenta 

Françoise Hollanda (např. 5. května 2013 protestní pochod radikální levice Paříží, 

v čele Jean Lucem Mélanchonem). Úsporná opatření strany viní z řady negativních 
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ekonomických jevů jako růstu nezaměstnanosti, poklesu koupěschopnosti a chudnutí 

obyvatel. Stejně jako KSČM, bývá PCF politology řazena k radikální levici. 

3.3 Organizační schéma PCF a média 

Tak jako v případě KSČM, základní organizační jednotku PCF tvoří stranické 

organizace na úrovni měst a obcí. Nejvyšším orgánem strany je sjezd konaný 

v různých časových intervalech, které se pohybují mezi 1-4 roky dle potřeby strany. 

„Mezi dvěma sjezdy se koná jedno či více národních shromáždění animátorů 

členských organizací, které slouží k hodnocení předchozích etap a k výměně 

zkušeností …“77  

 Nejvyšší funkcí ve straně je národní tajemník (pozn. secrétaire 

national) a nejvyšším orgánem je Národní rada složená ze 160 členů, v jejímž čele 

stojí prezident Národní rady. Členové rady jsou voleni sjezdem PCF. Národní rada se 

schází 4-6 krát za rok a projednává politickou orientaci strany.78 V hierarchii pak 

následují rady departmánů. 

Na regionální úrovni 79  je krajský výbor volen, po každých všeobecných 

volbách do rad departmánů, krajskou konferencí složenou ze zvolených zástupců na 

základní úrovni organizace.  

PCF zůstává vydavatelem deníku l´Humanité, přestože ten se stal po roce 

1994 z komunistického spíše obecněji levicovým, ale nadále spolupracuje a 

sympatizuje s členy PCF. Existuje celá řada jiných komunisticky zaměřených 

tiskovin, avšak ne všechny však vychází s podporou PCF. Strana spravuje internetové 

stránky www.pcf.fr, kde je možné najít odkazy na sympatizující organizace mimo 

jiné např. Mouvement des Jeunes Communistes, Union des Etudiants Communistes, 

Gauche Européenne, Parti de gauche, Gauche Unitaire. Také si někteří členové strany 

píší vlastní blogy např.: http://pierrelaurent.pcf.fr/, http://www.elianeassassi.fr/. 
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Zdroji financování jsou členské příspěvky, vklady komunistických 

zastupitelů a finanční aktivity načerpané stranickými organizacemi a veřejnou 

pomocí. Dále se jedná o dary a příspěvky národních a evropských zastupitelů. Každý 

rok, příp. častěji, vydávají zprávy o využití prostředků a sestavují roční rozpočet. 

Podle zákona je strana povinna vést účetnictví a každoročně odevzdávat zprávy 

Národní komisi účetnictví kampaní a politických formací. 

3.4 Vztah PCF k mezinárodní politice 

Vztah k Evropské unii 

Stejně jako koalice Front de gauche zaujímá PCF kritický postoj k Evropské 

unii a ve svém programu se vyslovuje pro její reformu a změnu politiky. Zvláště pak 

nesouhlasí s politikou Centrální evropské banky. Jak již bylo řečeno výše, strana se 

jasně vyjádřila k Lisabonské smlouvě svým negativním postojem a bojem za 

referendum v této otázce v roce 2005. 

Vztah PCF k NATO 

PCF žádá vystoupení Francie z NATO a silně nesouhlasí s jejími vojenskými 

postupy. 

Vztah PCF k Evropské levici 

PCF je členem a spoluzakladatelem Strany evropské levice založené v Římě 

v roce 2004. Ta sdružuje některé komunistické strany a „rudozelené“ strany 

evropských států a Turecka (celkem 27 členů a 10 pozorovatelů). Předsedou strany 

je Celostátní tajemník Komunistické strany Francie Pierre Laurent. Strana deklaruje 

odpor jak vůči kapitalismu, tak vůči stalinismu.  

PCF se hlásí k eurokomunismu, což je politická ideologie ovlivněná 

marxismem, socialismem a pluralismem.  

Mareš, Fiala a Sokola o PCF mluví jako o nové evropské levici: „Nová 

evropská levice. Řadí do ní strany, které usilují o mírnou, přesto socialistickou 

společnost na základě programové orientace na hodnoty občanské společnosti jako 

participace a demokracie jakož i na sociálnědemokratický stát. Přitom mají odstup od 

klasických komunistických pozic, jako je nutnost diktatury proletariátu, ekonomika 

založená na plánování a lidovém vlastnictví, avantgardní roli jejich stran při budování 
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socialismu. Namísto toho do svých programových repertoárů integrují sociálně 

demokratické požadavky i pozice vycházející z ekologických a feministických hnutí. 

Orientují se na spolupráci se sociální demokracií. K Evropské unii mají principiálně 

pozitivní vztah, i když kritizují čistě ekonomické zaměření. Z konkrétních stran se 

jedná o Komunistickou stranu Francie,…“80 
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4 Srovnání KSČM a PCF 

V předchozích kapitolách jsem se snažila shromáždit co nejvíce informací, 

abych mohla obě strany srovnávat v jejich vývoji během posledních dvaceti let. 

V případě PCF není rok 1990, respektive 1989 nejzlomovějším v procesu jejího 

úpadku, ale přesto lze říci, že stejně jako došlo k otřesu tehdejších komunistických 

ideálů v západních zemích, došlo pak k přirozenému sblížení nově vzniklých 

levicově smýšlejících stran v rámci Evropy. Důležité pro mou práci je tedy srovnání 

těchto dvou ideologicky stejně smýšlejících stran. 

4.1 KSČM a PCF - Co KSČM a KSF spojuje a co je rozdílné  

KSČM i PCF jsou radikální levicové strany, považují se za strany 

demokratické a pluralitní. Pozice KSČM na domácí politické scéně ČR je 

významnější než pozice PCF ve Francii.  

Obě strany disponují silnou členskou základnou - PCF má zhruba 130 tis. 

členů, KSČM přibližně 80 tis., čili procento komunistů v populaci je v ČR vyšší. 

Rovněž volební výsledky v posledních volbách v ČR i ve Francii potvrdily, že KSČM 

hraje v politickém životě země podstatně větší roli než PCF ve Francii. V souvislosti 

s Unií Front de gauche jsem zmínila, že PCF má určitý koaliční potenciál pro levicové 

strany, ale její podpora pro největší levicovou stranu Francie Socialistickou stranu 

není nutná. Na rozdíl od KSČM, se kterou žádná strana nechce vytvářet volební ani 

povolební koalice na parlamentní úrovni z obavy ze ztráty sympatií voličů, přestože 

její podpora by pro největší levicovou stranu ČR ČSSD znamenala nejjednodušší 

cestu k získání parlamentní většiny. Na druhou stranu situace na krajské nebo obecní 

úrovni napovídá, že by v budoucnu mohlo dojít ke změně. Kromě jiného PCF se již 

od roku 2009 neúčastní voleb jako samostatná strana, nýbrž pouze v rámci levicové 

unie. Naopak KSČM se jako samostatná strana umístila v posledních volbách na 

třetím místě. 

Obě strany jsou také vyhlášeny vysokou disciplinovaností svých členů, např. 

současný tajemník PCF byl zvolen v roce 2013 100% hlasů. Mají jasně danou 

hierarchizaci a orgánů a institucí. 

Co se týče voličstva KSČM, i PCF se obě potýkají se dvěma významnými 

faktory, které jim postupně ubírají voliče. 1. je restrukturalizace průmyslu a jeho 

odvětví a ekonomická krize - zavírání dolů, přesun výroby do Asie atp., 2. by se dalo 
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označit stárnutí a odumírání původních sympatizantů; neschopnost oslovit mladou 

generaci významnějším způsobem, získat voliče v jiných než tradičně 

prokomunisticky laděných oblastí. Specifickým problémem PCF je také širší 

spektrum levicových i komunistických stran s pestrou programovou nabídkou, 

s řadou zajímavých osobností, PCF má velkou konkurenci, a to vše na rozdíl od 

KSČM oslabuje její pozici. 

Dalším společným rysem obou stran by se dalo označit jejich hledání směru 

politického vývoje uvnitř strany. Zdá se, že obě strany více či méně bojují s otázkou, 

zda idea komunismu je či není v dnešní době stále schopná oslovit významnější část 

voličů. Obě strany mají své vnitřní rozpory v podobě i několika proudů, zejména pak 

reformistů a tradicionalistů, kteří se snaží prosadit svůj pohled na věc. Toto soupeření 

pak vede k tomu, že strany nejsou schopny prosadit žádné výraznější změny a jejich 

největší reformou je změna loga na členských průkazkách jako je tomu v případě PCF 

nebo lpění na zachování tolik kontroverzního přívlastku „komunistická“ v případě 

KSČM. 

KSČM i PCF jsou spřátelené strany, jsou si názorově velmi blízko, obě jsou 

na straně pracujících a reflektují jejich každodenní problémy. Ve svých programech 

se shodují především v otázce kritiky neoliberálních vlád a politických stran, 

důležitosti solidarity ve společnosti, podpory společenských vztahů, podpoře 

vzdělávání a výchovy, odsouzení rozdělení obyvatelstva podle majetku, negativním 

vztahu ke kapitalistické společnosti, důrazu na ekologii, vizi sjednocené a 

integrované Evropy, neochotě být součástí mezinárodních vojenských bloků, řešení 

konfliktů mírovou cestou. Obě strany sympatizují s odborovým hnutím, obě jsou 

organizovány ve Straně evropské levice.  

Hlavním rozdílem těchto stran je v každém případě jejich minulost a prostředí 

a společenská atmosféra, v níž se nacházely v době rozpadu Sovětského státu a 

východního bloku. Tato startovní čára podstatně ovlivnila další vývoj. 

Na rozdíl od KSČM, PCF byla v minulosti skutečnou stranou pracujících, o 

čemž svědčí i vysoké množství zastupitelů dělnických profesí ve vysokých funkcích. 

Ovšem nárůst vzdělanosti a odkrytí zločinů socialistických států způsobily odklon 

velké části voličstva. 

Důvody současné silné pozice KSČM v rámci politického spektra České 

republiky je možné hledat i ve zklamání voličů z polistopadového vývoje a dopady 
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současné ekonomické krize jako jsou rostoucí zadluženost státu, slabá ekonomika, 

zánik některých odvětví, rostoucí nezaměstnanost, ztráta sociálních jistot, spojované 

s pravicovými vládami. 

Naproti tomu francouzští voliči již nejsou ve svých názorech tolik radikální, 

co se týče levicové politiky a před stranou se silnou historicky levicovou politikou 

PCF dávají přednost středolevé politice Socialistické strany (PS). 

Významným rozdílem v programatice těchto dvou stran je fakt, že KSČM se 

dodnes otevřeně hlásí k marxistickému odkazu, nikdy zcela neodsoudila svou 

„předlistopadovou“ minulost a sympatizuje se stranami zemí, které jsou známy svým 

nedodržováním lidských práv, jako jsou komunistické strany Kuby, Číny nebo např. 

Severní Koreje. A přestože současné ladění KSČM se pomalu přibližuje 

eurokomunismu, strana se nadále nemá v úmyslu připojit ke Straně evropské levice 

a je otázkou, kdy se toto její stanovisko změní.  

Je těžké předpovídat další vývoj obou stran, ale domnívám se, že KSČM má 

reálné šance se stát vládní stranou, pokud např. s novým reformnějším vedením bude 

ochotna zásadnějších změn ve své programatice. Naopak se zdá být pravděpodobné, 

že PCF zůstane okrajovou stranou v rámci francouzského politického systému a svou 

existenci si udrží pouze v rámci levicové unie. 
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Závěr 

Komunistická strana Čech a Moravy i Parti communiste français 

(Komunistická strana Francie) reagují na současnou zhoršenou ekonomickou situaci 

a ve svých programech nabízejí její řešení. Tento faktor ovšem není zásadním prvkem 

ovlivňujícím jejich postavení. Z analýzy tedy vyplynulo, že udržení tradičního 

konzervativního zaměření jaké si žádá část české společnosti, činí z KSČM stranu 

silnou a stabilní a demokratizující tendence PCF i přes ideovou vyhraněnost 

nenalézají podporu dostatečného počtu voličů. Obě strany jsou v politickém spektru 

hodnoceny jako krajně levicové až radikální. Ke komunistickým ideám se obě strany 

veřejně hlásí. V případě KSČM probíhá ve veřejném prostoru živá diskuze o tom, zda 

její existence je či není legální. 

Průběžným sledování nelze konstatovat, že by se Komunistická strana Čech a 

Moravy chtěla příliš přiblížit modelu takové komunistické strany, jakým je její 

francouzský protějšek. Ostatně v realizaci „pravého komunismu“, respektive 

socialismu, se čeští komunisté dostali o velký kus dál, a v budování „komunistické“ 

společnosti“ by mohli francouzské komunisty spíše „poučit“.  

 Jak již bylo řečeno, Komunistická strana Čech a Moravy je poměrně silnou 

stranou v rámci českého politického spektra a má svou rozsáhlou voličskou základnu. 

Otázkou zůstává, zda se jí bude dařit získávat nové voliče i v příštích letech a 

zachovat si tak stabilní podporu. Její úspěch spočívá především v malé motivaci 

určité části veřejnosti měnit navyklé pořádky, nezanedbatelným faktorem bude 

rovněž skutečnost, že část občanů České republiky se před listopadem 1989 měla 

lépe, ať již z důvodů objektivních (nějakým způsobem spolupracovali s režimem, 

který byl u moci a za to požívali jisté výsady) anebo subjektivní. Dále pak v jistém 

zklamání občanů z vývoje demokracie po roce 1990 a v poslední době i 

v nespokojenosti s řešením ekonomické krize a korupčních afér pravicových vlád. 

Z jisté části je též závislá i na výsledcích nejsilnější levicové strany České straně 

sociálně demokratické a její schopnosti udržet si své voliče. I přes opakované snahy 

některých členů o prosazení větších reforem se strana po celou dobu drží tradičního 

komunistického diskurzu a spíše než k západním komunistům, tíhne k podobně 

smýšlejícím stranám bývalého RVHP (rada vzájemné hospodářské pomoci-jakýsi 

volný svazek států v Sovětském područí). Přesto se jistému druhu spolupráce, 

zejména v posledních letech, v rámci Evropy nebrání. Je pravděpodobné, že na 
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počátku integračního procesu ČR do Euroatlantických institucí považovali čeští 

komunisté západní svět za imperialistický nepřátelský. Tato počínající spolupráce 

naznačuje možnou změnu v uvažování minimálně části komunistických 

představitelů. Je nutné konstatovat, že konzervativnost KSČM, tedy silná vazba na 

totalitní minulost a nemožnost se od ní odpoutat, jí drží na celostátní úrovni 

v politické izolaci.  

Naopak Komunistická strana Francie jakoby stále není vyhraněná ve svém 

vymezení se v rámci politického spektra, zda zůstat stranou krajně levicovou nebo se 

přiblížit levému středu směrem k Socialistické straně (Parti socialiste). Také tato 

nerozhodnost jí zřejmě ubírá tradiční voliče, ale na druhou stranu v rámci unie 

s dalšími levicovými stranami zůstává stranou, která se podílí na řízení státu, jak 

vyplývá z volebních výsledků za dané období. Nevýhodou Parti communiste français 

je velká pluralita a roztříštěnost francouzské levice. Komunistická strana Francie je 

silně proevropsky založená a snaží se o širší spolupráci s podobně smýšlejícími 

stranami.  
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Přílohy 

Příloha 1: Výsledky voleb do PS ČR 

Tab. č. 1 Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny ČR 1996* - 2010    

1996  1998 

Politická strana Hlasy % Křesla  

Politická 

strana Hlasy % Křesla 

ODS 

1 794 

560 29,62 % 68  ČSSD 1 928 660 32,31 % 74 

ČSSD 

1 602 

250 26,44 % 61  ODS 1 656 011 27,74 % 63 

KSČM 626 136 10,33 % 22  KSČM 658 550 11,03 % 24 

KDU-ČSL 489 349 8,08 % 18  KDU-ČSL 537 013 9,00 % 20 

SPR-RSČ 485 072 8,01 % 18  US 513 596 8,60 % 19 

ODA 385 369 6,36 % 13          

         

2002  2006 

Politická strana Hlasy % Křesla  

Politická 

strana Hlasy % Křesla 

ČSSD 

1 440 

279 30,20 % 70  ODS 1 892 475 35,38 % 81 

ODS 

1 166 

975 24,47 % 58  ČSSD 1 728 827 32,32 % 74 

KSČM 882 653 18,51 % 41  KSČM 685 328 12,81 % 26 

KDU-ČSL 680 671 14,21 % 23  KDU-ČSL 386 706 7,22 % 13 

US-DEU     8  SZ 336 487 6,29 % 6 

         

2010  2013 

Politická strana Hlasy % Křesla  

Politická 

strana Hlasy % Křesla 

ČSSD 

1 155 

267 22,08 % 56  ČSSD 1 016 829 20,45% 50 

ODS 

1 057 

792 20,22 % 53  ANO 2011 927 240 18,65% 47 

TOP 09 873 833 16,70 % 41  KSČM 741 044 14,91% 33 

KSČM 589 765 11,27 % 26  TOP 09 596 357 11,99% 26 

VV 569 127 10,88 % 24  ODS 384 174 7,72% 16 

     Úsvit 342 339 6,88% 14 

     KDU-ČSL 336 970 6,78% 14 
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Tab. č. 2 Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny ČR 1996* - 2010 
 

KSČM -  volební výsledky Poslanecké sněmovna 

Parlamentu České Republiky 

     

     

Rok Hlasy % Křesla      

*1992 909 490 14,05 % 35      

1996 626 136 10,33 % 22      

1998 658 550 11,03 % 24      

2002 882 653 18,51 % 41      

2006 685 328 12,81 % 26      

2010 589 765 11,27 % 26      

 2013 741 044 14,91% 33      

*Voleb do České národní rady v roce 1992 se KSČM účastnila v koalici spolu se stranou Demokratická levice 

ČSFR a získali 909 490 hlasů tj. 14,05 %, 35 křesel  
 

         

Tab. č. 2 Výsledky voleb KSČM do Senátu ČR 1996 - 

2012 

 Tab. č. 3 Výsledky voleb KSČM do Krajských 

zastupitelstev ČR 2000 - 2012 

         

Rok Počet senátorů   Rok %   

1996 2   2000 21,16 %   

1998 2   2004 19,68 %   

2000 0   2008 15,03 %   

2002 1   2012 20,43 %   

2004 1       

2006 0       

2007 1       

2008 1       

2010 0       

2012 1       

         

         

         

         

         

Tab. č. 4 Výsledky voleb KSČM do obecních 

zastupitelstev  1994 - 2010  

Tab. č. 5 Výsledky voleb KSČM do Evropského 

parlamentu 1994 - 2010 

         

Rok % Křesla   Rok Hlasy % Křesla 

1994 13,59% 5 837   2004 472 862 20,26 % 6/[51] 

1998 13,64% 5 750   2009 334 577 14,18 % 4/[52] 

2002 14,48% 5 698       

2006 10,79% 4 268       

2010 9,56% 3 189       
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Příloha 2: přehled předsedů ÚV KSČM 

Chronologický přehled předsedů ÚV KSČM od roku 1990   

       

1.  Jiří Machalík   31.3. 1990   13.10. 1990  

      

2.  Jiří Svoboda  13.10. 1990  25.6. 1993 

      

3.  Miroslav Grebeníček  26.6. 1993  1.10. 2005  

      

4.  Vojtěch Filip  od 1.10. 2005 Doposud  

 

 

Příloha 3: Výsledky regionálních voleb 

Tab. č. 6 Výsledky regionálních 

voleb PCF v období 1990-2013    

Tab. č. 7 Výsledky kantonálních voleb 

PCF v období 1990-2013 

Rok Hlasy % Křesla  Rok Hlasy % Křesla 

1993 2 231 339 9,3 24  1992 na 9,48 101 

1997 2 523 405 9,92 35  1994  na 11,39 139 

2002 1 216 178 4,82 21  1998 na 10,15 143 

2007 1 115 663 4,29 15  2001 1 196 341 9,8 126 

2012 1 793 192 6,91 7  2004 957 223 7,8 108 

     2008 1 172 378 8,77 117 

     2011 821 945 10,38 121 

         

Tab. č. 8 Výsledky voleb PCF do Evropského 

parlamentu v období 1989-2009  

Tab. č. 9 Výsledky prezidentských voleb 

v období 1995-2012 

Rok Hlasy % Křesla  Rok Hlasy % Křesla 

1989 1 401 171 7,72 7  1995 2 638 936 8,66 0 

1994 1 342 222 6,89 7  2002 960 480 3,37 0 

1999 1 196 491 6,78 6  2007 707 268 1,93 0 

2009 1 115 021 6,48 5  2012 3 984 822 11,1 0 

         

Tab. č. 10 Výsledky voleb do krajských zastupitelstev 

v období 1992-2010      

Rok Hlasy % Křesla      

1992 1 999 321 8,09 na      

1998 819 216 3,76 na      

2004 789 002 3,106 na      

2010 1 137 250 5,84 101      
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Příloha 4: Přehled generálních tajemníků PCF 

Chronologický přehled generálních tajemníků PCF od roku 1990  

       

1.  Georges Marchais 17.12.1972 29.1.1994 

      

2.  Robert Hue 29.1.1994 28.10.2001 

      

3.  

Marie-George 

Buffetová 2810. 2001 20.6.2010 

      

4.  Pierre Laurent 20.6.2010 dosud 

 

 

 


