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Abstrakt 

Cílem této práce je analyzovat pomocí kvalitativní analýzy, doplněné o 

případovou studii, způsob komunikace vybraných politiků. V rámci zadaného období 

byl proveden výběr řečníků (Miloš Zeman a Bohuslav Sobotka) a vybrány konkrétní 

dialogy. Z důvodu absence veřejně dostupných přepisů rozhovorů byla provedena 

doslovná transkripce bez použití technik podrobného vyhodnocení. Byl popsán kontext 

doby včetně charakteristiky řečníků. V teoretické části byl dále charakterizován pořad 

Otázky Václava Moravce včetně jeho diskursu. Byl vysvětlen rozdíl mezi diskusí a 

debatou ve vztahu k Otázkám Václava Moravce. Použité metody byly zasazeny do 

kontextu kvalitativního výzkumu a vysvětlena jejich validita. Způsoby komunikace jsou 

popsány formou komparace argumentační výpovědi a použitých jazykových prostředků 

mezi oběma řečníky. Jsou popsány druhy správných, ale i chybných argumentů. V rámci 

komunikační strategie byly vysvětleny pojmy humor, názory a postoje, použití 

parazitních slov, expresivní a hanlivé výrazy, přeřeknutí, cizí a odborné termíny, 

syntaktické chyby. 

 

 

Abstract 

The aim of this work is analyzed using qualitative analysis, complemented by 

case study method of communication selected politicians. Within the specified period, 

were selected speakers (Milos Zeman and Bohuslav Sobotka) and selected specific 

dialogues. Due to the absence of publicly available transcripts of interviews was 

conducted without using literal transcription techniques detailed evaluation. Was 

described the context of the time, including the characteristics of the speakers. The 



 

 

theoretical part was further characterized the program Questions of Vaclav Moravec 

including his discourse. There were explaining the difference between discussion and 

debate in relation to issues of Vaclav Moravec. The methods used were placed in the 

context of qualitative research and explained their validity. Communication methods are 

described by way of comparison argumentative testimony and linguistic resources 

between the two speakers. They describe the kinds of good, but also erroneous 

arguments. A communication strategy was explained in terms of humor, opinions and 

attitudes, using parasitic words, expressive and abusive terms, slips of the tongue, 

foreign and technical terms, syntax errors. 
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Úvod 

 Žijeme v době, která po člověku vyžaduje vnímání nezadržitelných změn nejen             

v oblasti osobní existence, ale rovněž ve sféře celospolečenské. Aktuální trend směřující                 

k usnadňování lidského života s sebou přináší i jisté zásahy do komunikace. Dnes se již 

stáváme svědky snižujícího se počtu jedinců, které lze považovat za mluvní vzory. Úroveň 

jazykové komunikace výrazně klesá a solidnost i kvalita projevů již není srovnatelná s 

dřívějšími jazykovými dialogy, jak tomu bývalo kupříkladu ve vyšších společenských 

kruzích. Jazykovou kulturu do značné míry ovlivňují všudypřítomná média působící na 

názory a postoje jednotlivce. Dnes se již stala nedílnou součástí naší komunikace s 

okolním světem a také prostředkem řady diskuzí a názorových střetů.  

 Smyslem a cílem diplomové práce je analýza struktury projevů vysoce postavených 

politických představitelů v rámci médií. Zaměříme se na kultivovanost a schopnost 

argumentace i jazykovou obratnost. Důležité je mít na paměti, že jednotlivé projevy budou 

zkoumány z hlediska typu pořadu, v němž jsou zachyceny, s přihlédnutím k charakteru i 

vlivu, jenž daný typ pořadu přináší a jak působí vůči účastníkům. Opomenuta nebude 

komparace jednotlivých projevů vůdčích osobností politických stran a poskytnutí, pokud 

možno, uceleného přehledu o stálosti či nestabilitě v rámci argumentace či prosazování 

vlastních názorů, tolerance vůči myšlenkám a přesvědčením druhých, případné vzájemné 

výpady politických soupeřů skrze mediální duely či jiné veřejné prezentace. Práce má 

přinést zřejmý a konkrétní pohled na principy a způsoby, jež jsou uplatňovány v 

jazykových projevech osobností.  

 V úvodní části se zaměříme na specifikaci a odůvodnění vybraného tématu, 

přiblížíme podstatu vztahu mezi jazykem, médii a politikou. Nahlédneme na historické 

změny, které přinesly rovněž nové trendy v oblasti jazykové kultury. Středem pozornosti se 

stanou také atmosféra doby, politicko-společenské klima a základní témata na politické a 

hospodářské scéně, která se stala obsahem námi sledovaných a analyzovaných monologů 

či dialogů v médiích. Neopomeneme ani charakteristiku prezentovaných osobností, rozbor 

projevů po všech jazykových stránkách. Důležitým prvkem se pro nás stanou komunikační 

strategie, jež jsou uplatňovány v jazykových projevech vybraných politiků, jejichž hlavní 

úlohou je řízení státu. 
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1. Uvedení do problematiky 

 Stejně tak jako ve většině států Evropské unie působí i v naší zemi různorodá 

veřejnoprávní média, označována jako masová média. Řadíme k nim především televizi a 

rozhlas, jež bývají označovány také jako média veřejné služby. K základním 

veřejnoprávním médiím náleží Česká televize, Český rozhlas a Česká tisková kancelář, 

jejichž fungování je upravováno zvláštním zákonem. V případě České televize hovoříme o 

zákoně číslo 483/1991 Sbírky, zákon České národní rady o České televizi, ve znění 

pozdějších předpisů. V něm je možno se dočíst o hlavních úkolech veřejné služby ve sféře 

televizního vysílání. Důraz je kladen především na „poskytování objektivních, ověřených, 

ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů, 

přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky“ a podobně. (Bělohlavá, 2013,   s. 

17).  

 Odborníci na veřejnoprávní média se shodují na skutečnosti, že v rámci 

objektivního působení nesmí scházet informovanost o zahraniční problematice, tedy          

o událostech odehrávajících se v dnešním globalizovaném světě. Své zastoupení musí mít 

naučné seriály vzdělávacího charakteru a rovněž pravidelný pořad, jenž soustavně sleduje, 

analyzuje a komentuje události na politické scéně. Pořad umožňující veřejnosti odborný 

vhled do procesu tvorby, schvalování a přijímání zákonů. (Bělohlavá, 2013). Pravidelným 

diskuzním pořadem, který se stal středem naší pozornosti v rámci práce, jsou právě Otázky 

Václava Moravce. Při rozboru vybraných dílů se zaměříme na jazykovou úroveň 

současných debat, konkrétně na dodržování spisovné normy, prvky mluvenosti a 

hovorovosti, rovinu morfologickou, syntaktickou, lexikální. Pro nezasvěcené je patrně 

vhodné uvedené disciplíny poněkud přiblížit. Pod pojmem morfologie se ukrývá studium 

zaměřené na jednotlivé výrazy a jejich následné členění na morfémy, což jsou nejmenší 

viditelné části slov, jež jsou ještě nositelem věcného či gramatického významu. Věcný 

význam slov nacházíme v lexikonech, tedy ve slovnících, gramatický význam se objevuje 

u ohebných slovních druhů a vyjadřuje mluvnické kategorie. Mezi základní morfémy 

řadíme předponu neboli prefix, vpony čili infixy, přípony, koncovky či kořeny slov. 

Jednotné označení pro přípony a koncovky je sufix. Dle funkce morfémů je následně 

dělíme na lexikální (věcné), gramatické (mluvnické) a spojovací morfémy. Lexikologie, 

druhá výše zmíněná disciplína, je považována za třetí základní složku jazyka. Českým 

synonymem je sousloví slovní zásoba, kterou se do značně míry zabývá rovněž sémantika. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99edpona
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Lexikologie sleduje dva základní cíle. Tím prvním je zkoumání inventáře jazykových 

znaků, tedy výrazů, slov a slovních spojení, jimiž daný jazyk operuje. Druhým pak 

popisování teorie slovní zásoby, což znamená její uspořádání, kvantitativní vztahy, 

etymologie slov, metody tvoření nových slov, využívání a vliv cizích slov na slovní zásobu 

rodného jazyka. (Černý, 1998). Právě cizí slova jsou mezi politiky velmi oblíbenými.  

Stranou nezůstane ani způsob vedení dialogu, argumentace, vyjadřování postojů, 

hodnocení, metajazykové výrazy, terminologie, profesionalismy, idiomatická či obrazná 

vyjádření, nespisovné a expresivní prostředky i slova přejatá z cizích jazyků, jejichž 

význam bývá mnohdy samotným politikům zcela nejasný. Současná politická scéna s 

sebou přináší i oblibu v užívání neologismů – slov nově vznikajících, případně takzvaných 

okazionalismů, jimiž rozumíme příležitostné neologismy, které (na rozdíl od vlastních 

neologismů) vesměs nemají příležitost včlenit se do lexikálního systému, případně je jejich 

šance adaptovat se velmi malá. Užití okazionalismů bývá obvykle jednorázové, slouží 

zejména k ozvláštnění situace nebo vyjádření osobních postojů mluvčích či pisatelů, 

přičemž jejich funkce komunikativní je nemálo kdy snížena. (Martincová, 1984).  

 Nyní je důležité si rovněž uvědomit potřebu a podstatu jazykové kultury ve 

veřejných projevech. Pod pojmem kultura spisovného jazyka se skrývá zejména vědomé 

užívání a pěstění spisovné stránky jazyka v teoretické rovině. Jinými slovy lze říci, že se 

jedná o úsilí jazykovědy, lingvistiky zdokonalovat oblast spisovného jazyka. Smyslem       

a výsledkem vědomé péče je kultivovaný jazyk a jazyková kultura uživatelů v praxi, a to 

zejména ve sféře společenské. (Havránek, 1932). O uplatňování zmíněné myšlenky by měli 

usilovat rovněž osobnosti politického života, které každodenně prezentují nejen sebe 

samotné, nýbrž i národ, který zastupují. Stěžejním prvkem komunikační sdělnosti 

konkrétního jazykového projevu je především požadavek, aby jeho tvůrce znal a zároveň 

respektoval takzvané slohotvorné činitele.       

 Přední čeští jazykovědci zastávají názor, že nejdůležitějším prvkem, který se 

nejvýrazněji promítá do výsledné podoby projevu, je jeho funkce, jinými slovy řečeno 

záměr projevu. Slohová vytříbenost a kultivovanost jsou dalšími specifiky požadovanými   

v oblasti veřejných projevů. Základními vlastnostmi jsou pak přiměřenost obsahu projevu 

jeho záměru, vhodná kompozice celého projevu, tedy přehlednost, v jejíž souvislosti 

hovoříme o myšlenkové a jazykové návaznosti vět, dále rovněž o výstižnost související   s 

výběrem slovní zásoby a dobře zvolenou strukturou projevu, jasnost a srozumitelnost, 

která vede k zachovávání jazykových prvků (prostředků) obecně známých                               
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a srozumitelných. Díky oněm předpokladům lze směřovat také k intelektualizaci 

spisovného jazyka.  Zde hrají klíčovou úlohu fonetické prvky, syntaktické prostředky. 

Právě syntax je jednou z důležitých veličin v analýze v rámci diplomové práce. Uvedená 

vědní disciplína, jež je součástí gramatiky, bývá definována jako slovní vyjádření 

konkrétní myšlenky. Českým synonymem je slovo skladba. Podstatným znakem syntaxe je 

lineární charakter spočívající ve skutečnosti, „že jednotlivé jazykové znaky nelze při 

sestavování věty a textu řadit jinak než jeden za druhým, a platí to samozřejmě i pro 

opačný proces jeho dekódování“. (Černý, 1998, s. 121). V případě jazyka a ostatních 

oblastí umění s jazykem souvisejících, jako je především literatura, je nutno postupovat při 

lineárním dekódování textu jednotlivých slov za sebou. Za lineární výpovědí se skrývá 

konkrétní myšlenka. (Černý, 1998). Opomenout nelze ani spisovnost projevu, který by měl 

být projevem komunikačních schopností a dovedností mluvčího. (Průša, 2006). Vše výše 

zmiňované se stane předmětem analýzy monologů či dialogů čelných představitelů české 

politické scény realizovaných v diskuzním pořadu České televize Otázky Václava 

Moravce. Zaměříme se rovněž na oblast žurnalistické etiky, nestrannost, vyváženost či 

předpojatost. 
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2. Atmosféra doby 

  Pro účely zpracování diplomové práce byl vybrán konkrétní televizní pořad Otázky 

Václava Moravce, a to v časovém horizontu červen roku 2013 až leden roku 2014. Dříve 

než nahlédneme do vybraných jazykových projevů politických představitelů, přiblížíme si 

atmosféru doby a témata, která hýbala českou společností a která se stala obsahem 

jazykových projevů účastníků televizních debat. Dle Krause (2003) se dřívější jednotvárný 

společenský monolog mění ve společnost polemiky a živého dialogu. Kriticky hodnocenou 

stránkou mediálního obrazu politika se postupem času staly styl, jazyk, schopnost 

argumentace. A právě argumentace se opírá o znalost problematiky a dobového dění. 

(Čmejrková, Hoffmannová, 2003).  

 

 

2.1 Politická a společenská situace 

 Druhá polovina roku 2013 přinesla celou řadu závažných i přelomových událostí. 

Již poněkolikáté potrápily naši zem rozsáhlé povodně, které způsobily nemalé hmotné 

škody. Byla zahájena složitá rekonstrukce dálnice D1 komplikující dopravu na několik 

následujících let, v Českých Budějovicích proběhly rasové demonstrace vyvolávající 

celospolečenské napětí, byl odvolán vedoucí představitel Českých drah, došlo k uzavření 

těžebního dolu Paskov a k rozsáhlým diskuzím ohledně budoucnosti zaměstnanosti 

v daném regionu.  V základech se otřásla rovněž politická scéna. Vyjádření nedůvěry vládě 

vedlo k rozpuštění poslanecké sněmovny. Po jedenácti letech oslabila centrální banka 

českou měnu. Značnou pozornost vyvolala kauza zatčení vedoucí kabinetu premiéra a 

následná rezignace jeho samotného. Poprvé v historii naší republiky jsme prožívali přímou 

volbu prezidenta a zároveň volby do poslanecké sněmovny. Stranou nezůstaly ani události 

odehrávající se ve světovém měřítku, jakými byly kupříkladu teroristický útok v Keni, 

vyhlášení výjimečného stavu v Egyptě a ekonomické obtíže Spojených států amerických. 

Daný rok byl bohatým i na kulturně společenské události, jež přinesly i řadu pozitivního. 

Bohužel nás opustila i celá řada významných osobností jak z kulturního, tak politického 

života. Dříve než se zaměříme na základní smysl diplomové práce, je potřebné představit si 

jednotlivé osobnosti, o nichž bude řeč. Pozornost věnujeme tehdejším vrcholným 

představitelům politické scény počínaje premiérem, ministry, jež se účastnili v daném 

časovém období diskuzí až po osobnosti kandidující na prezidenta.  
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2.2 Výběr jednotlivých aktérů 

 Nejprve bylo potřeba zvolit z předem definovaného období od 13. června 2013 

(kauza Nagyová) do 29. ledna 2014 (jmenování vlády Bohuslava Sobotky) jednotlivé 

mluvčí (účastníci, aktéři debaty), kteří budou předmětem další analýzy. Mluvčí byli 

vybráni na základě definic konceptů předpokládaných zjištění z interpretace textu. 

S ohledem na zjišťované otázky ve způsobu argumentace a užité komunikační strategie, 

byl pro svůj konfrontační styl vybrán Miloš Zeman. Bohuslav Sobotka je naopak příklad 

věcného, rozvážného a argumentačně klidného politika. Další z podstatných skutečností 

pro výběr mluvčích byla významnost jejich politického postavení v době záznamu debaty. 

Bohuslav Sobotka stejně jako Miloš Zeman patřili v době debaty mezi hlavní politické 

představitele a to z pozice prezidenta České republiky (Miloš Zeman) nebo předsedy České 

strany sociálně demokratické (dále jen „ČSSD“) a premiéra – čekatele, Bohuslav Sobotka. 

Pro účely porozumění postojů a komunikačních strategií jednotlivých mluvčí se 

budeme v další části práce věnovat jejich stručnému popisu. 

 

 

2.2.1 Miloš Zeman 

 Dlouholetý politik, který již od 90. let minulého století vytvářel spolu s Václavem 

Klausem a Václavem Havlem obraz české politiky. Vystudoval dálkově 

Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze. Od roku 1992 se stal 

předsedou ČSSD, kterou zastával až do roku 2001. Od roku 1996 do 1998 byl předsedou 

poslanecké sněmovny. Po vítězných volbách v roce 1998 se stal premiérem. Po uplynutí 

funkčního období v roce 2002 se stáhl do politického ústraní, ale jak se později ukázalo, 

pouze z důvodu, aby mohl v roce 2003 na základě vnitrostranického referenda kandidovat 

na prezidenta. Ve volbě však neuspěl a byl nucen opět opustit politické dění. Miloš Zeman 

byl vždy mužem velkých ambicí, byť nikdy nebylo příliš zřejmé, jaké záměry za nimi leží. 

Naplno se to projevilo při volbě prezidenta. Poté, co v roce 2003 neuspěl s kandidaturou na 

prezidenta ČR a se svou nově založenou stranou Strana práv Občanů ZEMANOVCI 

neuspěl ani v parlamentních volbách konaných v roce 2010, vrátil se po téměř 10 letech 

bez politické funkce opět s vlastní kandidaturou na prezidenta. V rámci přímé volby byl 

v březnu 2013 zvolen prezidentem. V televizních debatách je schopen vítězit nad svými 
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politickými protivníky svojí schopností ovládnout prostor dlouhými souvětími, která jde 

jen těžko přerušit, a publikum i přítomné politiky ohromuje jak šíří citátů či vtipem, tak 

schopností rychlé logické zkratky. Ustálil si zhruba padesátku příměrů, které si v terénu 

mezi lidmi ozkoušel, že fungují1. A spolu s tím se stal velmistrem lidovosti. V jednom 

jediném proslovu je tak schopný označit politického rivala za „skútra“ neboli „zkurveného 

trpaslíka“, aby vzápětí řeč proložil citáty z Churchilla nebo Saint-Exupéryho2.   

Důležitým aspektem, mající vliv na hodnocení Miloše Zemana v další části textu, je 

skutečnost, že měl historicky velmi špatné vztahy s novináři a médii obecně. Na tento stav 

navázal již ve svém inauguračním projevu, kdy prohlásil, že hodlá bojovat s „ostrovy 

negativní deviace“, kam vedle ekonomických mafií a neonacistů zařadil i podstatnou část 

českých médií. Jeho postoj utvrdila zkušenost z volebního dne, kdy tajné setkání několika 

představitelů ČSSD s prezidentem v Lánech bylo odhaleno pouze díky reportéru České 

televize, který si všiml jejich neobvyklého spěšného odchodu a poslal za nimi štáb. Tato 

kategorizace však neplatí bez výjimky. Již v roce 2002 při debatě v české redakci BBC 

Miloš Zeman Václavu Moravci nabídl, resp. sdělil, že vzhledem k tomu, že si ho váží, tak 

mu bude tykat3. Nelze říci, že by se tento akt přátelství dále projevil ve stylu vedení 

dialogu ze strany Václava Moravce, kdy tento sám uvedl: „…jsem totiž daleko útočnější na 

ty, s kterými si tykám, právě proto, aby neměli pocit, že se mnou mohou manipulovat.“4 

 

 

 

2.2.2 Bohuslav Sobotka 

 Rovněž Bohuslav Sobotka patří mezi levicové politiky. Vystudoval Právnickou 

fakultu Masarykovy univerzity v Brně a od počátku 90. let působil v  ČSSD. V letech 2002 

– 2006 byl ministrem financí, od roku 2011 předseda ČSSD. 17. ledna 2014 byl jmenován 

premiérem. Jeho životní filozofie je propojena s katolickou vírou, která utváří jeho morální 

hodnoty. Veřejností bývá prezentován jako člověk smířlivý, nekonfliktní, argumentačně 

klidný. Je hodnocen jako nejméně agresivní a nejméně dogmatický premiér 

v polistopadové historii, což potvrzuje analýza spol. Bisnode5, kdy nejčastější výrazy jím 

                                                 
1 www.demagog.cz 
2 www.rozhlas.cz 
3 Např. www.helenavkrabici.cz 
4 Srov. tamtéž 
5 Bisnode Česká republika a.s., IČ 63078201, se sídlem Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, dostupná 
z www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/lingvisticka-analyza-sobotka -neutoci-v-uradu-dlouho-
nebude_316011.html 
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používané jsou pravda, rozvoj, my.  
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3. Analýza kontextu vybraných dialogů 

Pro účely další analýzy textu je nezbytné podrobněji si popsat stěžejní události, 

které jsou předmětem následujících diskuzí vybraných představitelů. Popis těchto událostí 

povede k lepší orientaci v následujících dialozích. 

 

 

3.1. Stěžejní témata na české politické scéně 

Dne 13. června 2013 proběhla policejní akce, kdy došlo k zatčení několika 

zaměstnanců Úřadu vlády, Vojenského zpravodajství a poslanců. Vzhledem k tomu, že 

jednou ze zatčených je vrchní ředitelka kanceláře Petra Nečase Jana Nagyová, s kterou, jak 

později vyjde najevo, měl Petr Nečas intimní vztah, podal dne 17. června 2013 Petr Nečas 

demisi vlády. Po krátkém období, kdy vládl kabinet Petra Nečase v demisi, jmenoval Miloš 

Zeman, dne 25. června 2013, novým premiérem nestraníka Jiřího Rusnoka. Důležitou 

skutečností je, že tak učinil přes nesouhlas parlamentních stran. Sestavování kabinetu Jiří 

Rusnok provedl zcela nezávisle na aktuálním rozložení politických sil v Poslanecké 

sněmovně a vyšel vstříc prezidentu Miloši Zemanovi tím, že několik ministrů bylo členy 

politické strany Strana práv občanů Zemanovci. Tato vláda podle očekávání nezískala 

důvěru Poslanecké sněmovny, načež se dolní komora sama rozpustila a otevřela tak cestu k 

předčasným volbám. Ve volbách do Poslanecké sněmovny, které se konaly dne 25. října 

2013, zvítězila ČSSD se ziskem 20,45%, což bylo nepatrně méně než v předchozích 

volbách v roce 2010, kdy dosáhli 22,08%. Stranickým lídrem ČSSD byl předsednictvem 

strany potvrzen Bohuslav Sobotka. Na druhém místě se umístila nová strana ANO se 

ziskem 18,65%. Výrazným neúspěchem skončily volby pro Stranu práv občanů Zemanovci 

se ziskem pouhých 4,3% hlasů, přičemž základem jejich programu byly myšlenky Miloše 

Zemana, který v lednu 2013 získal nadpoloviční většinu hlasů v přímé volbě prezidenta. 

Bezprostředně po vyhlášení výsledků říjnových voleb se za prezidentem Milošem 

Zemanem do Lán tajně vydalo pět vysokých představitelů vítězné ČSSD. Druhý den byl 

předseda strany Bohuslav Sobotka vyloučen stranickými orgány z jednání o budoucí vládě. 

Na jeho místo měl nastoupit, prezidentu loajální, Michal Hašek, kdy záminkou výměny 

měl být nepřesvědčivý výsledek ČSSD ve volbách. O lánské schůzce se však dozvěděla 

média, která se svými zjištěními konfrontovala účastníky schůzky, kteří ji však popřeli. 

Poté, co jeden z účastníků, Milan Chovanec, prozradil, že se schůzky účastnil, přiznali 
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svou účast i ostatní aktéři a odstoupili ze svých funkcí v ČSSD. 

Oslavy svátku 28. října 2013 na Pražském hradě byly poznamenány hromadnou 

neúčastí více než dvacítky rektorů vysokých škol. Důvodem byla solidarita s kolegy 

z Masarykovy univerzity v Brně a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, které 

Miloš Zeman na oslavu záměrně nepozval. 

Poslanecká sněmovna začala v lednu 2014 projednávat zákon o státní službě, který 

měl odpolitizovat státní správu. Miloš Zeman si přijetí zákona o státní službě stanovil jako 

podmínku pro jmenování Andreje Babiše na pozici ministra financí. 

 

 

3.2. Volba metodologie  

Metodika pro zpracování této diplomové práce byla stanovena s ohledem na její 

zadání. Co se rozsahu, způsobu analýzy a formy vyhodnocení týče, tak bylo při zpracování 

postupováno tak, aby závěry splnily veškerá očekávání. Z názvu „Komparativní analýza 

politiků v pořadu Otázky Václava Moravce“ a dalšího zadání vyplývá, že analýza má být 

provedena pomocí kvalitativní analýzy a srovnávací studie. Jako zdrojové data byly 

vybrány poměrně velké řečové soubory (celkem 5 záznamů od 3 mluvčích) o celkovém 

počtu 30.034 slov. Způsob interpretace tak velkého řečového souboru je na pomezí 

kvantitativní a kvalitativní analýzy. S vědomím, že výsledky získané oběma strategiemi 

výzkumu se doplňují, byly jako nejvhodnější vybrány metody používané v kvalitativním 

výzkumu, konkrétně pak konverzační analýza a případová studie.  

 

 

3.2.1. Kvalitativní výzkum  

Dle Hendla (2005, s. 49) někteří metodologové chápou kvalitativní výzkum jako 

pouhý doplněk tradičních kvantitativních výzkumných strategií, postupně však získal 

kvalitativní výzkum rovnocenné postavení. Jeho výjimečnost spočívá nejen v absenci čísel.  

Výstižně ho charakterizuje Creswell (1998, s. 12): „Kvalitativní výzkum je proces hledání 

porozumění založený na různých metodologických tradicích zkoumání daného sociálního 

neboli lidského problému. Výzkumník vytváří komplexní, holistický obraz, analyzuje různé 

typy textů, informuje o názorech výzkumu a provádí zkoumání v přirozených 

podmínkách.“ Z hlediska interpretace výsledků zkoumání je ovšem skutečností, že ve 
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srovnání se statistickou analýzou se kvalitativní analýza nedá formalizovat. 

Řiháček, Čermák, Hytych a kol. (2013, s. 6) definují 4 nejčastěji používané 

perspektivy v kvalitativním výzkumu. Jsou to interpretativní fenomenologická analýza, 

metoda zakotvené teorie, narativně orientovaný výzkum a diskursivní analýza. 

Konverzační analýza je zde uvedena jako jedna z tradic diskurzivně analytického přístupu. 

Obdobný přístup nabízí Hendl (2005, s. 53), který uvádí konverzační analýzu jako jednu 

z metod interpretace kvalitativního výzkumu. Za autora této disciplíny bývá považován 

Harvey Sacks. Je to analytický přístup, který se vyvinul v rámci entometodologie. Zajímá 

se o procesy probíhající v sociálních interakcích při analýze jednotlivých replik (anglicky 

„turn“). Zkoumá strukturu rozhovoru, jak z hlediska střídání mluvčích, tak uspořádání 

jednotlivých akcí v rozhovoru.  

Základním pojmem konverzační analýzy je replika, což je „významový celek, 

v jehož průběhu nebyl jeden mluvčí vystřídán druhým, významově souvislá promluva 

jednoho mluvčího v rozhovoru“ (Nekvapil, 2000, str. 82). Dle Hoffmannové (1994, s. 7) je 

replika základní jednotka členění dialogického textu. Souvislý úsek textu (komunikátu), 

který pronese jeden z účastníků rozhovoru. V praktické části práce se, v souladu se 

zadáním, budeme zabývat pouze analýzou promluv hostů s vědomím, že důležitým 

konstitutivním rysem televizní debaty je jeho obrácenost k publiku, orientace na diváka, 

který je svědkem a ještě výstižněji řečeno pravým cílem, k němuž je dialog směřován. O 

orientaci dialogu k divákovi svědčí i fakt, že partneři si v televizním studiu vykají, i když 

v soukromí si často tykají. 

Analýza jevů v rámci konverzační analýzy však vyžaduje detailní přepis rozhovorů 

s vyznačením transkripčních značek, což v rozsahu přepisů zvolených touto prací by byl 

pouze obtížně splnitelný úkon, proto při další analýze budeme muset v hodnocení replik 

přihlížet k obrazovému záznamu, jenž je přílohou. Zatímco konverzační analýza má pouze 

omezené způsoby jak porovnávat mluvčí v jednotlivých charakteristikách jejich řeči, tak 

případová studie tyto možnosti poskytuje. Jak uvádí Hendl (2005, s. 104), u případové 

studie jde o popis vztahů v jejich celistvosti. Nevýhodou konverzační analýzy je tedy její 

omezená využitelnost pro vzájemné srovnání výsledků více analýz. Pokud tedy chceme 

provést komparaci svých zjištění ať už mezi sebou navzájem, nebo s externími daty6, tak je 

metoda konverzační analýzy nedostačující. 

                                                 
6 Což není předmětem této práce 
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Proto bude doplněna o metodu zkoumání pomocí případové studie. Dle Hendla 

(2005, s. 104) jde v případové studii o detailní studium velkého množství dat od několika 

málo jedinců, což ho zásadně odlišuje od statistického šetření, kde zjišťujeme relativně 

omezené množství dat od mnoha jedinců. Po provedení analýzy a formulaci výsledků se 

může zkoumaný případ porovnat s jinými případy a vřadit do širších souvislostí.  

K dosažení definovaného výsledku je potřeba teoretizovat v širším kontextu za 

účelem získání co nejpodrobnějšího vhledu do dané problematiky. Je potřeba zvolit typ 

studie, který se používá v komparativních výzkumech. Tyto postuláty nejlépe splňuje 

kolektivní případová studie (Stake, 1995, s. 3). Vyžaduje splnění 6 požadavků, které by 

měla kolektivní případová studie obsahovat 

1. Volba případu, objektů a konceptu výzkumu 

2. Volba témat, problémů prostřednictvím výzkumných otázek 

3.  Hledání určitých pravidelností v datech, ve vztahu k položeným otázkám 

4. Aktualizace datového souboru v návaznosti na klíčová pozorování 

5. Volba alternativních interpretací, které se budou zkoumat 

6. Prezentace základních zevšeobecněných výsledků interpretace 

 

Volba výzkumných otázek: 

 

Miloše Zemana, od počátku působení v politice, charakterizují vlastnosti jako odborná 

schopnost, politická zkušenost, vtip a výjimečné rétorické schopnosti. Tento poslední 

aspekt však bývá využíván i jako nepřímý důkaz jeho manipulativních schopností7. Lze ve 

způsobu vyjadřování Miloše Zemana z důvodu dlouholeté politické zkušenosti 

vypozorovat prvky manipulativního jednání? Používá Miloš Zeman věcně správných 

argumentů nebo jsou ve větší míře přítomny i argumenty chybné? U Miloše Zemana 

bude zajímavé z důvodu jeho veřejně známé averze vůči novinářům sledovat, zda ve svých 

replikách používá pejorativní jazyk. Jsou z důvodu negativního postoje k novinářům 

v jeho odpovědích patrné prvky opovržení či až nepřátelství? O Bohuslavu Sobotkovi 

se obecně tvrdí, že je typem nevýrazného politika, který říká to, co se sluší říkat a dává si 

pozor, aby tvrzení byla pravdivá, korektní a nemanipulativní. Je pravdou, že Bohuslav 

Sobotka používá věcně správných argumentů častěji než Miloš Zeman?  

 

                                                 
7 Ozvěny dne 21.1.2013, 12:10 dostupné na www.rozhlas.cz 
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 3.2.2 Validita 

Cílem každé práce by mělo být, aby výsledky, které získáme, byly dostatečně 

validní. Dle Kostínkové a Čermáka (2013, s. 41) je častou praxí, že kvalitativní výzkumy 

jsou hodnoceny podle kritérií validity a reliability vytvořených pro kvantitativní výzkumy. 

K validitě výsledků získaných případovou studií uvádí Yin (2003, s. 34) 4 testy. 

Konstruktovou validitou zjistíme, zda jsou navrženy správné operacionalizace 

sledovaných jevů, validitou interní správnou identifikaci příčinných řetězců a určení 

podmínek pro platnost závěrů, externí validitou možnost přenositelnosti závěrů                  

a zobecnění a realiabilita prokáže možnost získání stejných závěrů, pokud by se studie 

opakovala. Aby byly výsledky přenositelné a zobecněné je potřeba zvolit dostatečný rozsah 

zdroje dat (validita konstruktová). Zvolený rozsah, dva záznamy dialogů Miloše Zemana, a 

byť jen jeden, zato rozsáhlý dialog Bohuslava Sobotky, by měly být pro vytvoření závěrů 

této práce dostatečné. Zatímco konstruktovou validitu lze ovlivnit zvolením dostatečného 

rozsahu zdrojů dat, tak interní, externí validita a realiabilita by byla ověřitelná pouze 

porovnáním s jinými případy. Toto srovnání není a ani vzhledem k rozsahu nemůže být 

předmětem této práce.  

 

 

3.2.3 Technika transkripce 

 Hendl (2005, s. 208) uvádí 4 možné způsoby transkripce mluveného projevu. 

Jelikož transkripce dílů pořadu OVM není na stránkách České televize 8  ani Korpusu 

dialog9 přístupná, byla pro účely analýzy použité argumentace a komunikační strategie 

zvolena technika doslovné transkripce, bez použití technik podrobného vyhodnocení        

ve formě podtrhávání důležitých částí či opatření určitých míst komentářem. Přepisy 

záznamů jsou pořizovány z digitální nahrávky z videoarchivu pořadu Otázky Václava 

Moravce, který je taktéž dostupný na stánkách České televize. Jsou rozděleny na 5 částí a 

to podle jednotlivých dnů, kdy se OVM účastnili. Jednotlivé části jsou pak dále rozděleny 

na tematické kapitoly, které jsou odděleny nadpisy. Vlastní transkripce v úvodu 

identifikuje řečníka, jeho funkci a příslušnost k politické straně, to vše standardním 

písmem. Text pokračuje dvojtečkou, za kterou následuje vlastní výpověď v kurzívě. 

                                                 
8 http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/dily/ 
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V přepise je rozlišen text v reálném čase, tj. přímé debaty ze studia, který je uveden 

v kurzívě a záznamy (synchrony), které jsou uvedeny v závorkách s poznámkou, že se 

jedná o „obrazový záznam“. Pokud bylo z nahrávky zřejmé, z jakého je data, následuje 

v přepise údaj „nahráno“ a uvedení příslušného data nahrávky. Tyto údaje jsou 

zaznamenány standardním písmem. Promluvy přerušené jiným účastníkem jsou v textu 

symbolizovány třemi tečkami za textem. Přepisy záznamů jsou obsaženy v příloze č. 1, 

obrazové záznamy jsou na přiloženém DVD. 

 

 

3.3 Otázky Václava Moravce – rámec pořadu  

Televizní pořád Otázky Václava Moravce (dále jen „OVM“) je pořad, který je 

vysílán pravidelně jednou týdně vždy v neděli od 12 hodin ze studia České televize. Pořad 

je rozdělen na dvě části, první běží na ČT 1 a trvá vždy hodinu, druhá část na ČT 24            

a trvá většinou o něco déle. Zatímco první část běží souběžně jak na ČT 1, tak na ČT 24, 

tak druhá část je vysílána pouze na ČT 24. Rozdíl je rovněž ve volbě témat ve vazbě na 

aktuální politickou situaci. Do první části jsou zváni významní hosté, kteří svým 

významem dokáží k televizním obrazovkám přilákat větší množství diváků, než hosté 

v části druhé10. Rozdíl je rovněž v zajímavosti a aktuálnosti diskutovaných témat. Zatímco 

do první části jsou vybírána témata významná svou důležitostí nebo rozsahem, příp. i lehce 

kontroverzní, tak v díle druhém jsou to častěji témata odborná. Z těchto důvodů byly 

dialogy pro tuto práci vybrány pouze z první části. 

První část je členěna vždy na úvod, ve kterém moderátor stručně uvede, o čem 

aktuální díl bude, představí témata a hosty, kteří se budou účastnit první části. Poté 

následuje vlastní diskuze s hosty, které jsou nepravidelně prokládány vstupy – reportážemi 

– s různými osobami, ale vždy k aktuálnímu tématu, a to jak pro dotvoření tématu právě 

diskutovaného, tak k navození tématu nového. V závěru první části se moderátor s hosty 

rozloučí a poté pozve ke sledování druhé části na ČT 24 s uvedením témat, o kterých se 

bude hovořit. 

                                                                                                                                                    
9 http//www.ujc.dialogy.cz 
10 Zatímco v roce 2012 byla průměrná sledovanost první části pořadu na ČT1 + ČT24 531 tisíc 
dospělých diváků 15+, tak sledovanost druhé části OVM vysílané pouze na ČT24 dosáhla na ČT24 
286 tisíc diváků (dostupné z http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/press/tiskove-
zpravy/?id=6545). 
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Pořad OVM je dlouhodobě nejsledovanější diskuzní pořad v České republice. 

Televizní diváci ho sledují za účelem seznámení se s názory vrcholných politických 

představitelů, kteří pro svá tvrzení uvádějí v průběhu pořadu různé argumenty.  

 

 

3.3.1 Diskurs pořadu OVM 

Dle Čmejrkové (2003, s. 80) byl mediální projev v době před 90. léty vnímán jako 

monologické sdělení, které počítá s nevměšujícím se a tichým adresátem. V průběhu 90. let 

se však projevy tohoto druhu začaly stávat výjimkou a do popředí se dostaly termíny jako 

interview, dialog, debata, diskuze, polemika. Mluvčí je rušen ostatními účastníky projevu, 

musí svou řeč přizpůsobovat podnětům okolí a nově vznikající komunikační situaci, řeč je 

přerušovaná a tón projevu je ve většině případech konfrontační. Tento styl se stává 

oblíbeným druhem zábavy, což přispělo k profilaci žánru. Hovoříme o mediálním dialogu. 

Jsou to přirozené dialogy, které předpokládají umělou regulaci střídání mluvčích (tzv. turn-

taking), který běžném dialogu funguje přirozeně, ale v institucionalizovaném je regulován 

moderátorem. Moderátor má v rámci institucionalizovaného mediálního dialogu značnou 

pravomoc – může klást otázky, zatímco hosté musí odpovídat, svým vstupováním do 

dialogu rozhoduje o tom, jaký prostor dostanou hosté na odpověď, odebírá slovo apod. 

(Čmejrková, 2013, s. 9-10)  

Každý mediální rozhovor má nějaký diskurz, eventuálně více diskurzů. Můžeme 

tedy říci, že diskurz, ať už máme na mysli jakýkoliv, je vždy uvnitř jakéhokoliv mediálního 

rozhovoru přítomen.  

Kraus (Čmejrková 2003, s. 17) se zmiňuje o tom, že v lingvistické terminologii 

původně diskurs označoval synonymní výraz pro druhý z členů saussurovské dichotomie 

langue – parole. Od šedesátých let ho ve významu „konkrétní akt mluvení“ užívají 

představitelé v různých pojetích jazyka v komunikační interakci. Společnými rysy všech 

pojetí diskursu jsou:  

1) schopnost přenášet informaci, jejíž význam se tvoří v průběhu interpretační 

činnosti autora a příjemce textu,  

2) smyslová i formálními jazykovými prostředky vyjádřená soudržnost, koherence 

jednotlivých složek – výpovědí a slov,  

3) situačnost, tj. zasazení do konkrétního prostředí a vymezení vztahů,  

4) intertextovost, tj. návaznost na jiné texty zvláště v diskursech diskuzních, 
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polemických,  

5) institucionálnost, tj. vázanost na způsob organizace vztahů mezi jednotlivci nebo 

skupinami osob v rámci jedné instituce.  

Nejlépe charakterizuje diskurs Hoffmannová (1997, s. 8), která definuje diskurs 

v širším pojetí nejen jako sdělení (text), ale zahrnuje oba účastníky komunikace, mluvčího 

a adresáta sdělení a situační kontext. Bývá definován jako spojení jazykové realizace 

interakce a jejího kontextového přesahu.  

V mediálním rozhovoru můžeme rozlišit několik žánrů. Jedním z nich jsou diskuze 

a debata. Tyto pojmy jsou úzce spojené a rozlišit je od sebe navzájem mají problém nejen 

laici.  

Diskuze je „dialog, jehož účastníci, kteří se různí v názorech nebo se domnívají, že 

existují dosud netušené rozdíly v názorech, prezentují vlastní stanoviska, přičemž podpírají 

argumenty nebo eventuálně vystupují proti stanoviskům jiných účastníků,             s nimiž se 

neshodují“. (Szymanek, 2003, s. 105). Debata je dle Szymaneka (2003, s. 82) „polemická 

diskuze, obvykle veřejná, odvíjená shodně s méně či více formálně pojatými 

procedurálními předpisy, které stranám garantují možnost vyčerpávajícího předložení 

jejich stanovisek a argumentů, vedení vzájemné kritiky, jakož i obranu vlastních postojů. 

Organizace debaty pomáhá konstruktivnímu chování stran a důkladnému, postupnému 

prozkoumání argumentů a protiargumentů“. Z výše uvedeného rozdělení je zřejmé,          

že zatímco prostřednictvím diskuze se řečníci snaží najít řešení problému, tak debata je 

prezentací názorů již vytvořených. V debatě se již nehledá kompromis, ale předkládají se 

argumenty obhajující své postoje. Kam však zařadit pořad OVM? V OVM se střídají 

osobnosti od veřejného politického života po vědce, odborníky v různých odvětvích. 

S přihlédnutím k výše uvedenému je zřejmé, že žánr pořadu OVM je proměnlivý mezi 

diskuzí a debatou, jelikož vždy záleží na konkrétních hostech a na dané komunikační 

situaci. Při rozhovoru s vědci, ekonomy půjde o debatu, zatímco pokud budou hosty 

političtí představitelé různých ideových směrů, budeme hovořit o diskuzi.  

Dnes tvoří velkou část mediálních dialogů ty, v nichž jde o střet, konflikt osobností. 

Cílem moderátora je donutit hosta k formulaci jednoznačné odpovědi, zaujetí jasného 

stanoviska, cílem hostů, zejména politiků je však sebeprezentace před publikem, příp. 

prezentace jeho strany, programu a idejí. Vzájemný konflikt často nastává při realizaci cílů, 

moderátor se snaží protichůdné postoje vyhrotit, protože se má obecně za to, že televizní 

rozhovor je tím zajímavější, čím je kontroverznější a ostřejší (Čmejrková, 2003, s. 84). 
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Schéma pořadu OVM tak jak je nastaveno, kdy je host interviewován televizním 

redaktorem nebo konfrontován se svým odpůrcem, není dialogem v pravém slova smyslu. 

Hlavním konstitutivním rysem je totiž orientace k publiku, které je pravým cílem, k němuž 

je dialog směřován. V případě OVM je to publikum nepřítomné, tušené. (Čmejrková, 

2003, s. 85) 

 

Obrázek č. 1 Schéma rozdělení cílení sdělení v pořadu s jedním hostem (Čmejrková, 2003, 

s. 86)  
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4. Argumentace v řeči politiků 

V předchozí části práce jsme si popsali rámec pořadu OVM jak politický diskurs. 

Toto začlenění je důležité ve vztahu k procesu argumentace. Vlastní průběh televizních 

debat je ukázkou metod a praktik přesvědčování a je zdrojem materiálu pro teorii 

argumentace, jež patří k jedné z nejrozvíjenějších oblastí teorie diskursu. Dle Krause 

(Čmejrková, Hoffmannová, 2003, s. 30) se proces argumentace bezprostředně váže           

na povahu diskursu. Argumentace vyzdvihuje explicitní a implicitní dialogickou povahu 

diskurzu. Jedno, tvrzení pro, předpokládá proponent, druhé, tvrzení contra překládá 

oponent. Obě tato tvrzení vytvářejí sekvence, v nichž se role proponenta a oponenta 

v dialogu obvykle střídají. Argumentovat tedy znamená v průběhu komunikace 

zdůvodňovat pravdivost určitého tvrzení, ospravedlňovat určitý názor nebo jednání, nebo 

naopak tyto názory, resp. tvrzení vyvracet. Cílem argumentace je vyřešení problému, 

někdy je tímto řešením vyhrocení (a tudíž vyjasnění) opačných stanovisek, jindy zase 

snaha o dosažení konsensu. 

Konsensuální přístup však není převažujícím principem politické debaty. Cílem všech 

hostů je přesvědčit publikum a správnosti jejich řešení či postojů, čili ovlivnit člověka 

prostřednictvím řeči. Tato disciplína se nazývá persuaze. Dle Klapetka (2008, s. 84) se za 

přesvědčování považuje takové ovlivňování, při kterém se přesvědčovaný pod vlivem 

přesvědčujícího dobrovolně, zainteresovaně a zúčastněně ujišťuje o zdůvodnění nějakého 

stanoviska. Usilování o takovou změnu názoru přesvědčovaného, s kterým je schopen se 

ztotožnit, je maximem, kterého je možno dosáhnout. Zkoumání oblastí a rozsahu, do jaké 

míry to je možné, by bylo předmětem rozsáhlého zkoumání v oblasti filozoficko-

psychologické diskuze a nebude předmětem této práce.  

 

 

4.1 Argumentační výpověď 

 Dle Jelínka (1999, s. 40) bývá argument zpravidla zahrnut do kontextu 

označovaného jako argumentační výpověď. Ta muže obsahovat řadu dalších prvků, které 

mohou mít na pochopení a výsledek argumentace různý vliv. Patří mezi ně například 

ujasnění problematiky, vysvětlující doprovod k premisám, připomenutí dříve zmíněných 

argumentů, ale také spojky propojující jednotlivé argumenty. Řadí se k nim rovněž prvky, 

které mají za cíl ovlivnit průběh komunikace jako udržet pozornost adresáta, vzbudit zájem 
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nebo vyvolat emoce. Szymanek (2003, s. 45) uvádí, že argumentační výpovědi mohou také 

obsahovat takzvaný složený argument, který obsahuje i další tvrzení. Tato tvrzení potvrzují 

nikoliv závěr samotný, ale některou z předkládaných premis. Takovéto mezičlánky jsou v 

odborné literatuře označovány jako podargumenty. 

Jakým způsobem však identifikovat argument v dialogu? Dle Švarcové (1999, s. 103) 

má každý argument dvě základní části. To, co tvrdí a zdůvodňuje, se nazývá závěr, a to, co 

uvádí jako důvod pro tento závěr, se nazývá jeho předpoklad nebo premisa, přičemž těchto 

premis může mít argument více. Nalezením tvrzení spolu s uvedením jednoho nebo více 

důvodu můžeme posuzovanou výpověď považovat za argument.  

Szymanek (2003, s. 40) uvádí, že vedle předložených premis a závěrů argumentační 

výpověď obsahuje další části – nikoliv již však nutně a v uvedeném pořadí 

a) Počáteční úvahy, které např. vymezují téma a ty problému 

b) Vysvětlení a různé údaje, které mají vliv na pochopení obsahu premis 

c) Připomenutí určitých faktů, popis stavu věcí, vývoje problému, výpovědí jiných 

osob, na něž argumentující hodlá navázat 

d) Prvky, kterými se prezentují fakt argumentace, mimo jiné slova jako protože, 

poněvadž, a tedy 

e) Prezentace argumentů, které podporují jednotlivé premisy 

f) Prvky, které mají ovlivnit adresáta argumentu, jako např.: vzbudit zájem o téma, 

udržet pozornost, vyvolat argumentujícím žádané emoce, estetické pocity apod.  

g) Vyjádření vnitřních stavů řečníka a jeho vztahu k předmětu argumentace.  

Aby mohla být výpověď identifikována jako argumentační výpověď, tak se musíme 

zaměřit na její kontext, znaky její struktury, viditelný vztah mezi potvrzeními, která jsou 

v ní obsažena, prvotní povědomí o tom, jaký je záměr argumentujícího, co považuje za 

kontroverzní, a také užití spojek, tedy takových slov, jako je protože, poněvadž, proto,       

a proto, jestliže, tedy apod.  

 Dle Klapetka (2008, s. 101) lze v politické diskuzi u řečníků vypozorovat dva typy 

nástrojů argumentace. Jako základní nástroj argumentace je používána logika. Logické 

argumenty mají největší naději na to, že jim bude většina myslí rozumět, logika je z mnoha 

hledisek nenahraditelná a nezastupitelná. Druhým nástrojem je emotivita. Ve vztahu mezi 

emotivitou a logikou může mít za jistých okolností emotivní přesvědčovací argumentace 

větší efekt než argumentace logická, avšak logika představuje jediný „program“, který je 

zabudován v myslích většiny lidí. Emotivní argumentace je úzce spjatá s osobností řečníka, 
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jakým způsobem dokáže využívat intonace, doprovodných gest, mimiky apod. Větší 

pozornost si může získat sympatický člověk, který bude používat nelogická tvrzení, oproti 

člověku nesympatickému, používajícímu však logiku perfektní.  

 Čmejrková (2013) dále uvádí, že v případě politické debaty či diskuze ani tak nejde 

o to argumentačně přesvědčit moderátora či politického soupeře, ale o vytvoření či zlepšení 

vlastní image o politickou propagandu sebe sama.  

Literatura poskytuje nespočetné množství dělení argumentů. Pro účely této práce si 

blíže popíšeme rozdělení dle Klapetka (2008, s. 90). Jako argumenty mohou být použity: 

7. Důkaz ad oculos, tedy očividný – potvrdit či vyvrátit nějaký teoretický či 

hypotetický předpoklad jde vždy nejsnáze tak, že se „očividně ukáže“, zda 

předpokládaná souvislost nebo zákonitost opravdu funguje. Očividný důkaz je 

v podobě pokusu důležitým prostředkem ve vědě. V komunikaci je však užití 

tohoto argumentu méně časté a na sveřepé obhájce či odpůrce čehokoliv stejně 

příliš neplatí. Má-li člověk ve své mysli pevně zabudovanou určitou hypotézu, 

dokáže absorbovat i ty důkazy, které by bylo možno považovat za naprosto 

přesvědčující. 

8. Fakta, data, měřitelné údaje, vědecký důkaz – tato oblast může působit jako 

náhrada tzv. očividnosti. Jsou to argumenty tzv. „z druhé ruky“. Problém 

představuje interpretace těchto dat. Všechna fakta a zjištěné údaje je totiž nutno 

pro účely formulace závěrů interpretovat a právě chybná interpretace může vést 

k mylným závěrům. Stejná fakta mohou tedy svědčit ve prospěch několika 

velmi odlišných a někdy i protichůdných koncepcí. 

9. Osobní zkušenost a svědectví o ní – poukazuje na fakt, že co člověk sám zažil, 

to mu nikdo nevezme a nevymluví, o zkušenosti, kterou někdo s něčím učinil, 

obvykle nemůže být sporu. Nespornost zkušenosti jí však nedává žádnou 

zvláštní přesvědčovací potenci. Zkušenost je totiž výrazně závislá na náhodě, a 

není žádný div, má-li někdo dobrou zkušenost s něčím, co je obecně 

považováno za špatné,   a naopak. Politický postoj může být tedy výrazně 

formulován na základě životní zkušenosti s politickým systémem. 

Přesvědčovací potence svědectví je daná její nahodilostí a jednostranností a je 

tedy nízká. 

10. Zvyky, tradice, pravidla – mají rovněž omezený argumentační význam. Tato 

argumentace, založená na „to se nedělá“, „to není slušné“, „to se nehodí“ jsou 
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často označena jako iracionální předsudky a tím zlikvidována.  

11. Příměr, podobenství – použití analogie je sice důležitým a názorným 

způsobem rozšiřování a aplikací poznatků, ale jako argument je obvykle 

poněkud neúčinné. Přirovnání není důkaz. Jde spíše pouze o řečnickou figuru 

neboli okrasu. 

12. Autorita – tradičně bývá jedním z rozhodujících argumentačních nástrojů. 

Obecně uznávaných autorit je však velmi málo a bývají často prezentovány           

ve formě pouček. Navíc zde platí, že i člověk, kterého neuznáváme, může mít 

v nějakém smyslu pravdu. 

13. Extrapolace – vychází z přesvědčení, že svět nezná trvalé stavy, nýbrž všude          

a všechno jsou děje a procesy, jejichž směr je možno odhadnout nebo určit a 

tím i spatřit „kam to všechno povede“. Argumentace je to často přesvědčivá, leč 

budoucnost je vždy nejistá, a proto je přesvědčovací potence těchto úvah malá, 

výjimkou nejsou zcela mylné prognózy.  

 

 

4.2 Příklady věcně správných argumentů 

 Níže uvedené rozdělení argumentů není vyčerpávající. U různých autorů se 

můžeme setkat s dělením podle jiných kritérií. Předložená množina typů argumentů byla 

vybrána tak, aby měla odpovídající zastoupení v hodnotících dialozích, čili byly úmyslně 

vynechány argumenty okrajové a nepodstatné, které by se v dialozích, jakým jsou OVM, 

nedaly očekávat (např. argumentum ad misericordiam – argument ze soucitu                           

a milosrdenství). 

 

 

ARGUMENTATIO AD REM 

 

 Dle Klapetka (2008, s. 104) jde o jeden z nejčastějších způsobů argumentace. Jedná 

se o argument „k věci“, skutečnou věcnou argumentaci, ve které jde oběma stranám o 

totéž. Uplatňuje se tam, kde lze předpokládat společný zájem jako společný základ  a 

společné východisko uvažování a hodnocení. Dle Szymaneka (2003, s. 65) jde                   

o argument, jehož premisy jsou objektivně pravdivé, a nikoliv pouze podle mínění 

adresáta. V tomto způsobu argumentace se může uplatnit váha odborných argumentů, 
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avšak z důvodu absence společného zájmu je prostředí politického boje pro věcnou 

argumentaci půdou zcela nevhodnou. 

 

ARGUMENT AUTORITOU 

  

 Argument, v němž se názor zdůvodňuje odvoláním na to, že ho sdílí nějaká známá 

osobnost (osobní autorita) nebo skupina osob, instituce atd. (skupinová autorita) 

(Szymanek, 2003, s. 48). Tato autorita však nemusí být nutně někým schopným či 

známým.  

Szymanek dále doporučuje při stanovování argumentu autoritou zvážit 6 následujících 

problémů: 

1. Je osoba, na níž se argumentující odvolává, skutečně odborníkem/expertem 

v oblasti, do které spadá zkoumaný názor? Expertem se může stát i osoba, která se 

účastnila dané situace (svědek nehody, soused apod.) 

2. Lze považovat vyjádření experta za pravdivé? Nebylo ovlivněno v důsledku 

podplacení apod.? Kvalita sdělení od expertů či autorit může být ovlivněna 

situací, v které se nacházejí (pod tlakem, vyjádření pro reklamu, brání se 

obvinění).  

3. V jakém psychickém rozpoložení je osoba, či expert v době formulace 

úsudku? Pokud se úsudek osoby formuje pod vlivem výrazných emocí, 

v průběhu hádky či zapáleného sporu, tak formulovaný úsudek nemusí být 

objektivní.  

4. Je názor ostatních odborníků stejný? Podobný či stejný názor jiných expertů 

z dané oblasti představuje silný důvod pro hodnověrnost tvrzení. 

5. Jsou tvrzení odborníků argumentujícím správně interpretována? Jakýkoliv 

správný argument může být dezinterpretován, pokud je vysloven či převzat 

laikem. 

6. Jsme si jistí tím, že víme, čí tvrzení se používá? V případě argumentů 

odvolávající se na blíže neurčenou skupinu expertů, či vědců aniž bychom byli 

schopni hodnověrně doložit konkrétní osoby. 

 

Švandová (1999, s. 146)) uvádí 4 pravidla pro dodržování argumentace z autority. 

Prameny je třeba uvádět úplně a citovat je (1), přičemž informace je nutno čerpat 

z nejinformovanějšího pramene (2), posuzovat objektivitu pramene (3) a pokud je 
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pramenů více, porovnávat je navzájem (4).  

 

ARGUMENTO AB EXEMPLO 

 

 Při použití argumentu „příkladem“ se odvoláváme na takový příklad, který je 

dostačující pro potvrzení dané teze. Tento argument bývá použit k prokázání pravdivosti 

věty, která potvrzuje existenci předmětu s charakterovými vlastnostmi nebo pokud chceme 

vyvrátit danou tezi či naopak obecnou tezi zdůvodnit. (Szymanek 2003, s. 51). 

 Švandová (1999, s. 140) uvádí, že argument příkladem je používán v situaci, kdy 

buďto zobecňujeme z určitého počtu příkladů na všechny příklady daného oboru, nebo 

usuzujeme z určitého počtu příkladů na další stejného druhu. Čím více uvedeme příkladů, 

na které se dané zobecnění vztahuje, tím více bude argument dobrý, je tedy „silně 

induktivní“. Stanovuje 5 základních pravidel. Uvádět co nejvíce příkladů (1), dbát na 

reprezentativnost příkladů (2) a vzorků (3), větší počet (4) a cílevědomě je vyhledávat.  

  

 

4.3 Příklady chybných argumentů 

 

ARGUMENTATIO AD HOMINEM 

 

 Dle Klapetka (2008, s. 104) jde o nevěcnou argumentaci směřující ke konkrétnímu 

člověku. Argumentujeme podle toho, co chce přesvědčovaný člověk slyšet, přičemž 

akcentuje v člověku vlastnosti jako sobectví a ješitnost, na kterých je argumentace            

ad hominem ve značné míře založena. Jako vrcholný umění argumentace ad hominem je 

považována taková argumentace, kterou druhá strana musí přijmout i když ví, že je to 

jinak, pokud se nechce dostat do konfliktu s vlastními deklarovanými principy.  

 Švandová (1999, s. 164) definuje ad hominem jako slovní útok na osobu, opak 

argumentu ad rem. 

 

ARGUMENTUM AD AUDITORIUM 

  

 Tento argument je určen pro posluchače. V některých diskuzích nejde ani tak           

o přesvědčení protivníka, jako spíš o dojem, kterým zapůsobí na posluchače či diváky. 
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Argumentace je tedy cílená na druh publika, kterému je věnován. (Klapetek, 2008,             

s. 106). Stává se, že věcně správné argumenty prezentované delším, nudným odvozením, 

které není schopno publikum sledovat, mají u publika menší odezvu, než svižný žert či 

bonmot. Pobavení posluchači jsou poté připraveni uznat jeho pravdu dokonce i bez toho, 

aniž by vyslechli argumenty někoho, komu se to nepodařilo podat tolik vtipným způsobem. 

Szmynek (2003, s. 55) tento argument pojímá spíše jako metodu vyvolávající psychický 

nátlak na oponenta.  

 

ARGUMENTUM BACULINUM 

 

 Tzv. „argumentace klackem“. Povahu tohoto druhu argumentace má každá 

mocensky nesymetrická přesvědčovací operace. Klapetek (2008, s. 106) k tomu uvádí, že 

je to projev autoritativních poměrů v rámci demokratické metody. Je to vynucená 

argumentace pod pohrůžkou síly nebo její hrozby vznášející se ve vzduchu.  

 

ARGUMENTUM AD IGNORANTIAM 

 

 Argumentace počítající s nevědomostí či neznalostí. Vyskytují se častěji                    

u odborných a složitých diskuzí, kdy laické publikum mnohdy nemá možnost jak 

rozpoznat chybnou argumentaci. V politické diskuzi je sledován právě tento účel, kdy se 

politik snaží použitím cizích slov navodit dojem odbornosti. Pro jejich složitost jsou 

součástí mnoha demagogií (Klapetek, 2008, s. 106 – 107). 

 

ARGUMENTUM AD ELENCHI 

 

 Tento argument by se dal vysvětlit jako nedbání o podstatu sporu. Jde o to, že se 

spor, otázka převedou úplně jinam.  

 

ARGUMENTUM AD PERSONAM  

 

 Dle Klapetka (2008, s. 107) jde o soustředění argumentace na protivníkovu osobu. 

Jde o specifický argumentum ad elenchi, tedy nesoustředění se na to, co je podstatou 

sporu. Poukazuje se např. na rodinné poměry protivníka, jde tedy o poměrně záludnou  a 
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„unfair“ argumentaci využívají protivníkovy slabiny zcela nesouvisející s diskutovanou 

věcí. Szymanek (2003, s. 57) jej řadí pod argument ad hominem, jelikož nejde o argument 

v pravém slova smyslu. Popisuje jej jako obyčejný slovní útok na protivníka, jehož 

prostřednictvím lze vyvíjet psychologický nátlak.  

 

ARGUMENTUM AD POPULUM 

 

 Charakterizujeme ho jako demagogickou argumentaci, kdy řečník argumentuje 

k davu, dle Szymanek (2003, s. 65) k prostému davu, který není schopen sledovat 

komplikovaná abstraktní vyvození, o jehož přízeň řečník usiluje. Dle Klapetka (2008,       

s. 108) apeluje na lokální patriotismus, tradiční nepřátelství, nechuť ke změnám, xenofobii 

či pocit křivdy. Jedná se o určité hodnotící zkratky, jejich diskutování přinese řečníkovi 

zájem a sympatie.  

 

 

4.4 Analýza argumentace 

Pro projev Miloše Zemana jsou charakteristické časté citáty. S oblibou cituje jak 

velikány, myslitele své doby tak i historické postavy z hlediska filozofického působení 

méně významné (Cromwell).  

Miloš Zeman: …Pak nezapomeňte, že když zasedá sněmovna, tak nejen, že, jak říkal 

Oliver Cromwell - nikdo si není jist svým životem a majetkem, ale také musíte čekat na to, 

až budou zvoleny orgány sněmovny. Zejména předseda a to také nějakou dobu trvá. Nu a já 

jsem nikdy nezasahoval do jednání sněmovny, ani v době, kdy se sama rozpouštěla, takže 

nepředpokládám, že budu zasahovat ani tentokrát, ale samozřejmě        o to aktivnější 

budu, až se začne jednat o sestavení vlády, protože to je povinnost prezidenta. Ten jmenuje 

premiéra, ten jmenuje i vládu. 

Zde Miloš Zeman použil k popisu situace, kdy není zřejmé, jak budou personálně obsazeny 

jednotlivé posty ve sněmovně, příměr a to citátem. V případě méně známých autorit ovšem 

autorita autora použité poučky závisí i na autoritě toho, kdo se danou poučkou zaštiťuje. 

Citovat z patra však znamená mít dobrou paměť11 . V opačném případě hrozí, že citát 

nebude vysloven přesně, ztratí svůj význam a může se stát předmětem následné diskuze.  

                                                 
 



 

 

28 

 

 

 

Miloš ZEMAN, prezident České republiky: No tak podívejte se, pane Moravče, já už jsem 

v pátek na tiskové konferenci řekl, že kdybych chtěl tuto vládu vyhodit do povětří, tak jak 

mně radí ústavní právník pan Kysela, není nic jednoduššího, než odmítnout jmenovat pana 

Babiše ministrem financí v souladu s lustračním zákonem. 

Václav MORAVEC, moderátor: Jen upřesním, že právník docent Jan Kysela říká, že by 

Bohuslav Sobotka měl na některých věcech trvat, jako například na dodržování ústavy, aby 

se z vás nestalo monstrum. To jen pro upřesnění. 

Jan Kysela ve svých vyjádřeních připustil právní konstrukci, na základě které by ministr 

při jmenování musel předložit lustrační osvědčení, avšak toto své vyjádření doprovází 

úvodem: „Výklad není jednoznačný…“ Zde si tedy Miloš Zeman výrok upravil tak, aby ho 

mohl použít v daném kontextu, avšak chybně. Z tohoto jednání lze usuzovat na prvky 

manipulace, ostatně v kontextu sebevědomých až nadřazených vyjádření Miloše Zemana 

prvky manipulativního jednání vzniklého v důsledků přílišné sebedůvěry nepůsobí 

překvapivě. V kontextu této situace je zřejmé, že navíc k tomu využívá předpojatá slova12 

– vyhodit do povětří. V podstatě jde o logickou chybu v dokazování, petitio principii 

(Klapetek 2008, s. 108), kdy se řečník snaží argumentovat něčím, co musí být teprve 

dokázáno. 

 

Miloš Zeman rovněž s oblibou používá argumenty příkladem k potvrzení svých 

premis, ovšem v souladu s teorií nelze tyto argumenty považovat za správné. Správnost 

závěrů získaných touto argumentací je závislé na množství uvedených příkladů. Pokud 

bude počet příkladů nízký, tak nejen že hrozí, že bude tzv. „méně dobrý“ čili slabě 

induktivní, ale může být i chybný. To je příklad i níže uvedeného argumentu Milošem 

Zemanem. Na otázku, na jak dlouho vidí politická vyjednávání, protože při pádu Nečasovy 

vlády a rozpuštění Poslanecké sněmovny a vypsání předčasných voleb byl poměrně 

optimistický. Říkal, že to nebude na měsíce, či dokonce na roky uvedl: 

Miloš ZEMAN, prezident ČR: No a také se to koneckonců, jak víte, splnilo. Byla ustavena 

Rusnokova vláda, byly vypsány předčasné volby a teď máme den po volbách. Já bych začal 

tou vaši první otázkou, která zněla, na jak dlouho odhaduji délku jednání o sestavení nové 

vlády. Byl jsem nedávno v Bruselu, mluvil jsem tam s pane van Rompuyem, což je bývalý 

belgický premiér, a ten mi říkal, u nás v Belgii se vláda sestavovala 2 roky. Mimochodem, 

                                                 
12 Dle Jelínka (1999, s. 174) jsou tato slovní spojení používána v argumentační strategii zaměřené na 
emoční ovlivnění posluchačů.  
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bylo to nejšťastnější období belgické ekonomiky, protože ekonomickému růstu se do cesty 

vláda nepletla. Ale to je, já bych řekl, katastrofický scénář. Můj odhad je, že to bude trvat 2 

až 3 měsíce. 

Jak jsme uvedli, úskalí argumentace příkladem spočívá mj. v uvedení dostatečného 

množství příkladů. Pokud je počet nedostatečný, tak je riziko, že v případě lživých 

skutečností uvedených v příkladu, bude nepravdivý i závěr argumentu. V daném případu 

jde o proton pseudos13. Když pomineme skutečnost, že vláda se v Belgii nesestavovala 2 

roky, ale 19 měsíců (od 26. dubna 2010 do 6. prosince 2011) tak, argumentovat tím, že 

ekonomickému růstu v Belgii se dařilo díky „bezvládí“ je argument min. značně 

subjektivní. Reálné HDP v Belgii dle Eurostatu14 sice skutečně rostlo, v roce 2010 2,3% 

HDP a 1,8% v roce 2011, přičemž tento vývoj je skutečně možné přičíst absenci vládních 

škrtů a dalších úsporných opatření v krizovém období let 2010 – 2011. V příčinné 

souvislosti s min. regulací výdajů ze státního rozpočtu v tomto období však stoupl v roce 

2011 hrubý veřejný dluh Belgie na 98% HDP, což se projevilo snížením ratingovým 

hodnocením Belgie na finančních trzích, což mělo za následek mj. zhoršený přístup 

k půjčkám a zvýšení nákladů na financování státního dluhu.  Obdobné srovnání používá 

Miloš Zeman často, většinou ve smyslu jakési zkratky, která zároveň předpokládá určitou 

informovanost moderátora i publika. Jde o argmentum ad ignoratiam.  

Miloš ZEMAN, prezident ČR: Tak mluvili jsme o programové blízkosti, já jsem nikdy 

nezakrýval, že jsem levicový politik, nu a levicové strany jsou mně tedy pochopitelně 

daleko bližší než strany pravicové, ale nezapomeňte, že prezident musí být prezidentem 

všech občanů a nemá nadřazovat svoje subjektivní preference nad volební výsledky. Víte, 

ve Francii existuje takový model, říká se mu kohabitace, neboli soužití, soužití třeba 

levicového prezidenta s pravicovou vládou nebo naopak. Krátce řečeno, pane Moravče, 

všechny možnosti jsou dnes, den po volbách otevřené a my svoji prací máme spektrum 

těchto možností postupně zúžit na jedinou.  

Miloš Zeman se však do této chybné argumentace na základě neúplné indukce dostává 

často. Charakteristické je pro něj předčasné zobecnění, což je dle Klapetka (1999, s. 110) 

jedna z nejčastějších logických chyb. Vyplývá z obecně lidské tendence tvořit předčasné 

soudy na základě neúplné indukce. Miloš Zeman se ho dopouští např. při popisu otázky 

                                                 
13 Dle Szymanek (2003, s. 109) jde o počáteční lež. Logický koektní konstrukce je postavena na 
neplatném základě.  
14 http://www.ec.europa.eu/eurostat 
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personálního složení vlády, resp. obsazení ministrů. 

Miloš ZEMAN, prezident ČR: Víte, největší potíž při sestavování jakékoli vlády je debata 

o tom, kdo bude ministrem. Tuhle debatu jsme zažili i u Nečasovy vlády, kdy zejména Věci 

veřejné se domáhaly několik ministrů. Zažili jsme i u Topolánkovy vlády, kdy zelení se 6 

poslanci dostali 4 ministry a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Čili ano, na veřejnosti se 

vždy vznešeně bude říkat, že jde o programový konflikt při sestavování vlády                       

a sestavování jejího programového prohlášení. A to podhoubí je poněkud temnější. Někdy 

tam bývá opravdová rvačka o tom, kdo bude a kdo nebude ministrem. 

 

Příznačné je pro projevy Miloše Zemana způsob, jakým se vyhýbá zodpovězení 

otázek, či zaujetí stanoviska. Václav Moravec se svými otázkami snaží přimět Miloše 

Zemana k vyřčení závěru, namísto něhož použije Miloš Zeman příměr citátem:  

Václav MORAVEC, moderátor: Ale vy asi, promiňte, pane prezidente, vy ale nesledujete 

asi deklarace vítězné politické strany, která včera ve volebním studiu České televize jasně 

konstatovala, že platí její předvolební usnesení, tedy, že to je předseda ČSSD Bohuslav 

Sobotka, který by měl vyjednávat o budoucí vládě, a to platí.  

Miloš ZEMAN, prezident ČR: Já tyto deklarace samozřejmě sleduji, pane Moravče, ale 

jestli znáte starou židovskou anekdotu, loučí se rabín na smrtelném loži se svým synem     a 

říká, syne, prozradím to největší tajemství života, všechno je jinak. 

Použitý citát nedává moderátorovi, potažmo publiku jednoznačnou odpověď, či 

nevyjadřuje postoj či stanovisko řečníka. Proto zákonitě musí následovat doplňující otázka 

moderátora: Chcete tím říci, že při dnešním jednání předsednictva ČSSD očekáváte, že 

předsednictvo ČSSD ustoupí od původních deklarací a Bohuslav Sobotka kvůli výsledkům 

letošních voleb nebude předsedou ČSSD? Kdy Miloš ZEMAN reaguje: Nic takového jsem 

vám neřekl. Ale protože předsednictvo ještě nezasedalo a já neznám jeho výsledky, 

předpokládám, že tyto výsledky budu respektovat a na rozdíl od vás nevěštím z křišťálové 

koule a jestliže nějaký orgán ještě nezasedal, pak nebudu předjímat, na čem se dohodne. 

Záměrem moderujícího novináře bývá přimět osobnost veřejného života, zejména politika, 

k formulaci jednoznačné odpovědi na zadanou otázku a k zaujetí stanoviska k bodu často 

velmi spornému, zatímco politik, kdyby záleželo jen na něm, by zpravidla rád využil 

příležitosti interview k tomu, aby plédoval pro svoji politickou stranu a pronesl projev na 

téma, jež se jemu jeví výhodné. (Čmejrková 2003, s. 84). Miloš Zeman na to však reaguje 

typicky obrannou pózou – nic takového jsem vám neřekl. Do obranné pozice se však Miloš 
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Zeman dostal sám způsobem volených odpovědí. Jde o argument ignoratio elenchi. Tento 

druh argumentu můžeme často vidět ve vyjádřeních Miloše Zemana. Dále je uveden 

způsob, jakým odpověděl na zjišťovací otázku Václava Moravce. V kontextu dané situace, 

po parlamentních volbách 2013, které vyhrála politická strana ČSSD, se obecně podle 

ústavních zvyklostí předpokládalo, že nominant vítězné strany bude prezidentem republiky 

pověřen sestavováním vlády. Miloš Zeman však příměry používá nejen v situaci, kdy by se 

mohl cítit pod tlakem očekávání zodpovězení problematické otázky, ale používá je často i 

k popisu reálných situací. 

Miloš ZEMAN, prezident ČR: Ne, ale v televizi jsem se dozvěděl, že pan Sobotka si 

vyžádal setkání na Hradě a já této žádosti rád vyhovím. 

Václav MORAVEC, moderátor: V jaké televizi jste se to dozvěděl, protože Bohuslav 

Sobotka včera v debatě vítězů říkal, že nepředpokládá, že byste vy vstupoval teď v té první 

fázi. 

Miloš ZEMAN, prezident ČR: Má do značné míry pravdu. Víte, ve fotbale se říká, že 

nejdříve je třeba dát míč na zem, jinými slovy, uklidnit situaci. A já jsem vypsal stálé 

zasedání sněmovny až na 25. listopadu, to znamená, že strany v poněkud klidnější 

atmosféře budou moci vyjednávat. 

Tímto přesunutím otázky/sporu se Miloš Zeman vyhnul odpovědi, v jaké televizi/pořadu se 

dozvěděl o plánované schůzce s Bohuslavem Sobotkou. Namísto toho argumentoval tím, 

že dal stranám prostor k vyjednávání. Zemanový úskoky se však ukážou zcela zřetelné 

v okamžiku, kdy Václav Moravec trvá v odpovědi na svou otázku: 

Václav MORAVEC, moderátor: Konstatoval Miloš Zeman. Pane prezidente, při pohledu 

na to rozložení politických sil, která variace vládnutí je podle vás nejpravděpodobnější po 

volbách? 

Miloš ZEMAN, prezident ČR: Tak já jsem v první řadě velice rád, že ta variace, že 

sociální demokracie neuzavře koalici s TOP 09, se vzdálila do šerých dálav, a tedy není 

příliš pravděpodobná. Co se týče aritmetiky u té druhé tříčlenné koalice, která by měla 103 

hlasů, tak tu samozřejmě teoreticky vyloučit nemůžeme. Proti tomu mluví zejména 

prohlášení pana Babiše, který ostře odsuzoval jak TOP 09, tak ODS za jejich dosavadní 

vládnutí. 

V této odpovědi volí Miloš Zeman místo přímé odpovědi výčet odpovědí, které z nějakého 

důvodu možné nejsou, může se tedy zdát, že se k výsledku dobere vylučovací metodou, 

což se však nestane. Proto Václav Moravec otázku zopakuje, avšak opět namísto jasné 
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odpovědi se mu dostane různých příměrů: 

Václav MORAVEC, moderátor: A odpověď na otázku, jakou variantu budoucího vládnutí 

považujete v tento okamžik za nejpravděpodobnější? 

Miloš ZEMAN, prezident ČR: Tak já zastávám konzervativní názor, že ve vládě by měly 

být strany programově blízké a takové jistě v parlamentě najdeme na levici i na pravici 

politického spektra. To, co mi připadá jako opravdový kočkopes, tak to je koalice stran, 

které jsou programově vzdálené. Já vím, že se u nás někdy argumentuje Německem nebo 

Rakouskem, ale když si přečtete programy například německých křesťanských demokratů a 

německých sociálních demokratů, tak víte, že Angela Merkelová byla mnohokrát obviněna, 

že vykrádá sociálnědemokratický program a totéž se tvrdilo o Gerhardovi Schröderovi s 

jeho agendou 2004. Jinými slovy, tam ty programové vzdálenost mezi oběma stranami jsou 

daleko menší, než je tomu u nás.  

Václav MORAVEC, moderátor: Potřetí se ptám, jakou variantu budoucího vládnutí vidíte 

jako nejpravděpodobnější při současném rozložení nové Poslanecké sněmovny? 

Miloš ZEMAN, prezident ČR: Tak já si myslím, že ta varianta, která se nakonec zvolí, 

bude především záviset na aktivitě jednajících sil. Ať to budou představitelé jednotlivých 

parlamentních stran, ať to bude ten, koho pověřím jednáním o sestavení vlády,                       

a koneckonců ať to budu i já, protože všichni jsme povinni přispět k tomu, aby se vláda 

utvořila, neboť největší nesmysl, pane Moravče, tuším, že včera zazněl z úst předsedy 

Strany zelených, zní - no tak dobře, volby se tak nějak nepovedly, tak pojďme za několik 

měsíců, nejlépe na jaře, až roztaje sníh, zase k předčasných volbám. A já se vás ptám, co 

by ty předčasné volby dokázaly? To opravdu voliče pokládáte za takové hlupáky, že za      3 

měsíce, kdy ty politické strany vlastně ještě neměly možnost téměř nic předvést, protože se 

budou dohadovat o vládě a o parlamentu, že za 3 měsíce by ti voliči nějak radikálně 

změnili svoje názory a volili jinak? Nejhorším řešením jsou předčasné volby a všichni 

politici samozřejmě včetně mě si musí být vědomi své odpovědnosti a pomoci této zemi, aby 

měla dlouhodobou a stabilní vládu. 

V odpovědích Miloše Zemana je zřejmá nechuť odpovědět stručně a jasně na otázku. 

Pokud přihlédneme ke kontextu, tak zjistíme, že tato obstrukce Miloše Zemana má za cíl 

„neodkrýt karty“ pro budoucí politické vyjednávání a nesdělit informaci, která by mohla 

být v budoucnu použita proti němu. Hoffmannová (Čmejrková 2013, s. 136) obdobný 

způsob nazývá „kusejrování“. Je jím sáhodlouhé rozžvaňování problémů do nekonečna. 

V případě Bohuslava Sobotky se moderátor odpovědi nemusí dožadovat, Bohuslav 
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Sobotka je ve svých odpovědích přímý a stručný.  

Václav MORAVEC, moderátor: Naznačil vám tedy prezident, že už by se vaše jmenování 

premiérem mohlo odehrát v příštím týdnu?  

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: My jsme s panem prezidentem nemluvili o 

konkrétních dnech. Hovořili jsme v horizontu.  

Václav MORAVEC, moderátor: Počkejte, čas hraje zásadní roli.  

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Hraje, hovořili jsme v horizontu měsíce 

ledna. 

Z vyjádření Bohuslava Sobotky je zřejmé, že se snaží sdělit publiku a moderátorovi max. 

možného, aniž by konstruoval politicky nebezpečné domněnky. Z dalšího příkladů je 

zřejmé, že ke krátké stručné odpovědi je přiložena zdánlivě nesouvisející výrazně delší 

sdělení, které však podporuje správnost předchozí odpovědi.  

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Čas je důležitou hodnotou. Já zmíním 

téma, o kterém se tady nemluvilo, a to je otázka čerpání prostředků z fondů Evropské unie. 

Nejenom teď dočerpání v rámci starého rozpočtu, ale především příprava na to nové 

finanční období. Čím později nová vláda nastoupí, tím méně času bude mít na to, aby 

zasáhla do struktury toho, jakým způsobem, jak efektivně se budou čerpat finanční 

prostředky. A do značné míry pak už může být postavena před hotovou věc. A to bych byl 

velmi nerad, protože by to ztížilo fungování celé řady resortů. Je potřeba si uvědomit, 

pokud mají resorty nějaké volné investiční zdroje, které mohou nasměrovat mimo jiné         

i na vládní priority, tak jsou to například peníze, které budeme čerpat z fondu Evropské 

unie. Čili čas je důležitý faktor. Tímto zdánlivě nesouvisejícím vyjádřením, na které nebyla 

směřována otázka moderátora, prokázal Bohuslav Sobotka před publikem svůj přehled o 

aktuálních problémech, kterými se musí v rámci výkonu svého mandátu premiéra zabývat 

a demonstruje tak svou důležitost a zlepšuje image.  

Další zajímavou skutečností je, že pokud budeme vycházet z rozdělení Szymaneka (2003, 

s. 82, 105) tak zjistíme, že debaty mezi Bohuslavem Sobotkou a Václavem Moravcem se 

vlivem nekonfliktního stylu Bohuslava Sobotky občas mění na diskuzi.  

Václav MORAVEC, moderátor: Vy mluvíte, promiňte, vy mluvíte o Jaromíru Drábkovi a 

jeho náměstku Šiškovi. A přijde vám šťastné, jak tu věc řeší současný ministr práce a 

sociálních věcí František Koníček? Respektive úřad pod jeho vedením? 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Pan Koníček už je ve funkci půl roku. On 

nepochybně tu krizi nezavinil. Otázka ale je, co dělal těch minulých šest měsíců, aby 
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nedošlo k ohrožení výplaty dávek teď zase na začátku roku. 

Václav MORAVEC, moderátor: Proto se vás ptám, jestli vám přijde. 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Je to takové trošku deja-vu. My jsme to 

zažívali za pana Šišky a Drábka. Všichni říkali, že je vše připraveno. 

Bohuslav Sobotka zde rezignuje na předkládání argumentů svědčících ve prospěch 

ministra Koníčka, naopak svým vyjádřením vybízí Václava Moravce k doplňující otázce. 

Je ovšem nutno poznamenat, že důvodem Sobotkova jednání je téměř jistě skutečnost, že 

pan Koníček není ministrem v jeho vládě a lze předpokládat, že v případě obhajoby práce 

„jeho“ ministra by s argumentací neváhal. 

  

Předmětem této práce není předložit vyčerpávající výčet argumentů užitých 

Milošem Zemanem a Bohuslavem Sobotkou v debatě. Přesto dále uvedu některé typické 

argumentační fauly, kterých se Miloš Zeman a Bohuslav Sobotka nejčastěji dopouští. 

Argumentatio ad hominem používá Miloš Zeman v situaci, když musí odpovídat na otázku, 

která už ze své podstaty je položena negativně a vzhledem ke skutkovému ději, na který 

odkazuje, může být Milošem Zemanem jen stěží zodpovězena uspokojivě: 

Václav MORAVEC, moderátor: Konstatoval letos v březnu předseda SPOZ Zdeněk Štengl. 

Miloši Zemane, když se podíváte na výsledek strany, která nese v názvu i vaše jméno, to 

není zájem o vaše myšlenky nebo selhali apoštolové? 

Miloš ZEMAN, prezident ČR: Já bych řekl, že moje myšlenky jsou rozptýleny v celé řadě 

programů stran a rozhodně Strana práv občanů na ně nemá monopol. Kdybyste chtěl uvést 

konkrétní příklady, tak jsem velmi rád, že zrušení učebních oborů s maturitou   a zakončení 

mistrovskou zkouškou teď přijala další strana. Totéž platí o zákonu  o majetkovém přiznání 

a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Ale něco vám řeknu, pane Moravče. Přemýšlel jsem 

o tom dokonce vlastní hlavou včera. Říkal jsem si, tady je taková zajímavá tradice, že když 

3 prezidenti za sebou vyjádří podporu určité politické straně, tak je to polibek smrti. Ať to 

byl Václav Havel se stranou zelených, teď Václav Klaus se stranou Hlavou vzhůru, no 

samozřejmě i já se Stranou práv občanů. Skoro se mi zdá, že by tato strana neměla 

spoléhat na podporu jakéhokoli prezidenta, že by se měla zcela postavit na vlastní nohy a 

samozřejmě pokračovat dál, zejména na komunální úrovni. Miloš Zeman zde argumentuje 

osobní zkušeností Václava Klause a Václava Havla. Jde   o argumentaci osobní zkušeností 

a svědectví o ní. Rovněž Bohuslav Sobotka používá  ve svém projevu argument ad 

hominem, ačkoliv si musel být vědom, že v tomto případě je argument příliš 
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zjednodušující.  

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Já jenom, když to srovnám se situací pana 

Rusnoka, který si vzal určitý čas na to po jmenování premiérem, aby jednal o nových 

členech vlády, já takovýto čas, pokud budu jmenován premiérem, nebudu potřebovat. 

Bohuslav Sobotka použil argument pro vyloučení možnosti, že bude potřebovat dlouhý čas 

na jednání o ministrech jako v případě Jiřího Rusnoka.  

 

 Další oblast argumentů tvoří argumenty tzv. z druhé ruky. V tomto případě jde o 

průzkumy veřejného mínění. Zde je problém v tom, že sama věda jako „zdroj fakt“ se 

vyvíjí a že u statistik nikdo nikdy neví, kdo a s jakým záměrem je tvořil. Problém spočívá 

v tom, že případně spolehlivě zjištěné údaje a fakta je vždy nutno interpretovat, a právě 

tato interpretace nebývá obvykle vůbec jednoznačná. Stejná fakta mohou tedy svědčit       

ve prospěch několika velmi odlišných a někdy i protichůdných koncepcí. Pro argumentaci 

k neodborníkům v určitém oboru je výběr uváděných fakt zpravidla velmi selektivní. 

Zdánlivě průkazná vědecky ověřená fakta jsou přijímána tam, kde korespondují se 

stávajícím názorem. Vědecké diskuze a spory kolem interpretace fakt „vědecky 

ověřených“ tedy ukazují, že i moc těchto argumentů je omezená.  

Václav MORAVEC, moderátor: Ano. Právě že ten průzkum jste zpochybnil, tak je to           

v návaznosti na vaše zpochybňování, protože asi něco znáte, předpokládám, jako člověk, 

který studoval na Vysoké škole ekonomické, o statistice a o reprezentativitě vzorku, kdy 

vzorek tisícovky je víc než dostatečný. 

Miloš ZEMAN, prezident České republiky: Já vás rád nechám domluvit, pane Moravče, až 

ustanete, řekněte mi a já vám rád na vaši otázku odpovím. Takže už můžu? Děkuji vám. Tak 

zaprvé ten rozdíl mezi tímto vzorkem, který vy jste jmenoval a mezi těmi 80% lidmi, kteří 

protestují proti církevním restitucím, je dán tím, že ten průzkum byl mnohonásobně 

opakovaný a že prováděly různé agentury. Nebyl to tedy jednorázový průzkum. Už jste to 

pochopil? 

Václav MORAVEC, moderátor: Ano. Stejně jako vy jste snad viděl průzkumy CVVM, kdy 

historicky za vašeho prezidentování je nejnižší důvěra lidí této země v úřad prezidenta. 

Také to potvrdilo několik výzkumů. To na margo toho prvního šetření. Ale nechme to šetření 

být. 

Miloš Zeman. Václav Moravec vytýká Miloši Zemanovi, že hovoří "o 80 % veřejnosti", 

přičemž ve skutečnosti se jedná o pouhý statistický vzorek (který sice do jisté míry 
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zobecňuje názory celkové populace, ale zcela je nereprezentuje). 

Prezident se naopak ohrazuje k vzorku tisíce osob jako nedostatečného a následně 

zopakuje své tvrzení "o 80% lidí". Zeman se snaží vzbudit zdání, že jednotlivé průzkumy 

docházely opakovaně ke stejnému číslu 80%, což není pravda. 

V projevu Miloše Zemana najdeme i příklady logicky nesprávných argumentů od 

samého počátku. Např. sdělení …. Samozřejmě, že tam určitý průnik existuje. Ale vy jste 

sice mladý, ale s dobrou pamětí a proto si pamatujete, že… vyvolává mylný předpoklad, že 

mladí lidé nemají dobrou paměť a mají ji tedy naopak lidé starší.  

 

 

4.5 Shrnutí hlavních specifik  

Bezpochyby lze souhlasit, že Miloš Zeman je výborný řečník. Dokáže hovořit 

z patra, plynule, bez jediného zaváhání, téměř, jako by svůj proslov četl. Disponuje rovněž 

výbornou pamětí, dokáže z paměti citovat příklady a citáty, to vše mu vyneslo pověst 

výborného rétora. Jeho repliky jsou však řečeny monotónně, jednotvárně. Přispívá k tomu 

rovněž absence jakýchkoliv gest či mimiky, která by dotvářela obsah sdělení. Nezřídka 

však z důvodu obsahové náročnosti reprodukovaných replik udělá chybu. Kvalitou výroků 

ve vyjádřeních politiků a ostatních osob veřejného života se od února 2012 věnuje server 

Demagog.cz, který na svých stránkách15 uvádí, že u Miloše Zemana analyzoval celkem 

305 výroků, které byly ověřovány s výsledkem 175 pravda, 56 nepravda, 27 zavádějící a 

45 neověřitelné. Ze všech analyzovaných výroků bylo 57% pravdivých. Bohuslav Sobotka 

má 411 ověřených výroků s výsledem 313 pravda, 32 nepravda, 30 zavádějící a 36 

neověřitelné. Čili celých 76% ze všech jeho analyzovaných výroků byly pravdivé.  

Z analýzy způsobu argumentace Miloše Zemana je zřejmé, že ve značné míře 

používá chybných argumentů. S oblibou argumentuje příklady, používá přirovnání, která 

však nemůžou být správná, jelikož si vybírá pouze jeden z příkladů a argumentuje prostým 

srovnáním, přičemž záměrně odhlíží od specifických podmínek, do kterých daný příklad 

zasazuje. Ve svých vyjádřeních se pohybuje min. na hraně agresivity, kterou je moderátor 

schopen unést, aniž by se nechal vyprovokovat (snad až na jednu výjimku: Václav 

MORAVEC, moderátor: Ano, to jsme si všimli, že tento krok míníte učinit. Několikrát jsem 

                                                 
15 Dostupné z http://www.demagog.cz [cit.10.5.2016] 
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to v tomto pořadu opakoval, takže nejsme hluší). Tyto drobné spory však neovlivňují 

zásadně průběh a obsah rozhovoru. Přesto lze konstatovat, že v případě, že by Miloš 

Zeman byl schopen odložit svou emotivní zaujatost vůči novinářům, pak by mohl vést o 

věci diskuzi. V rámci této analýzy bych chtěl dále poukázat na jev, kdy se může zdát, že 

v případě Miloše Zemana nejsou v řeči patrny závěry v takové míře, jako v řeči Bohuslava 

Sobotky. Řeč Miloše Zemana je tvořena několika složenými premisami, jedná se však 

pouze o konstatování bez úmyslu vyvozovat závěry. Zejména v první části přepisů OVM 

z 27.10.2013 je nutno vnímat jeho vyjádření v kontextu politické situace, kdy si Miloš 

Zeman, jak později vyšlo najevo, snaží vytýčit hranice svých ústavních pravomocí: Miloš 

Zeman, prezident: Je nesporné, že prezident volený přímou volbou se může opírat o 

formálně i fakticky silnější mandát než prezident, který je volen 281 poslanci a senátory. 

Takže já dokonce souhlasím s tím, že by se ten mandát měl určitým způsobem posunout, ale 

považoval bych za poněkud bizarní, kdyby prezident zvolený přímou volbou měl méně 

kompetencí než prezident zvolený volbou parlamentní, přičemž vychází z chybné 

argumentace, jelikož Ústava ani ústavní zákony týkající se kompetencí prezidenta 

zvoleného přímou volbou se nezměnila, resp. nebyly vydány. S naprosto odlišným 

přístupem k dokumentu nejvyšší právní síly jakým je Ústava se shledáme v přístupu 

Bohuslava Sobotky, který Ústavu používá v argumentaci, jako normativ             o kterém 

se nediskutuje: A prezident republiky má podle ústavy dva pokusy, ten třetí pokus má potom 

předseda Poslanecké sněmovny. A v Ústavě nejsou žádné termíny. Víte, že se mnohokrát 

diskutovalo o tom, že by bylo vhodné, aby tam termíny byly.   

Argumentace Bohuslava Sobotky na otázky moderátora nejčastěji vyjadřuje přístup 

argumentem ad rem. Bohuslav Sobotka se snaží o věcnou a stručnou argumentaci, občas 

ve svých odpovědí uvede přesah mimo rámec položené otázky, ale většinou pouze za 

účelem dokreslení kontextu dané situace. Na zdůraznění váhy svého argumentu používá 

zobecňující výrazy odvolávající se na blíže neurčitou množinu osob: A my jsme vždycky 

říkali, že u těch dlouhodobých rozhodnutí je potřeba, aby je Rusnokova vláda nechala nové 

vládě, které jsou však neověřitelné, jelikož nelze spolehlivě zjistit, kdo patří do skupiny 

MY. 

Porovnáním Miloše Zemana a Bohuslava Sobotky v oblasti nechuti odpovídat       

na otázku lze konstatovat, že Miloš Zeman se vyhýbá formulaci jasných závěrů, 

v odpovědích používá nejasných příměrů, aniž by je šířeji objasnil a nechává tak diváky 

v situaci, kdy si kontext musí domyslet sami. Bohuslav Sobotka se snaží odpovídat věcně, 
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nicméně občas se nevyvaruje použití širšího argumentačního schématu, což lze dát do 

souvislosti s úmyslem projevit před diváky informovanost a budovat si tím pozitivní 

image.  
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5. Komunikační strategie 

 Zemanovu strategii v pořadu OVM můžeme charakterizovat jako vysloveně 

konfliktní. Nevynechá sebemenší příležitost, aby se pokusil dokázat, že má nad 

moderátorem „navrch“ a to nejen argumentačně, ale i rétoricky. Při analýze jazykových 

chyb v textu vycházel autor zejména ze Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost, 

(KOLEKTIV AUTORŮ, 2001) 

 

 

5.1 Humor 

Jedním z prostředků jakým Miloš Zeman navozuje dojem své převahy nad 

moderátorem je ironie, kterou by jeho příznivci mohli označit za humor. 

Václav MORAVEC, moderátor: Jak můžete vědět o 80% veřejnosti? Vy jste 

obcházel každého z deseti milionů občanů? Miloš ZEMAN, prezident České republiky: To 

je tak laický dotaz, že být vámi, tak bych se za něj sám styděl. Před chvílí jste mně tady 

demonstroval průzkum veřejného mínění na vzorku pouhého tisíce osob. 

Václav MORAVEC, moderátor: Půjdete do Poslanecké sněmovny, že bude 

Sobotkova vláda žádat o důvěru Poslaneckou sněmovnu, jako jste to učinil v případě 

Rusnokovy vlády nebo to bude jiná situace, do sněmovny při hlasování o důvěře Sobotkově 

vládě nezajdete? Miloš ZEMAN, prezident České republiky: Zcela určitě do Poslanecké 

sněmovny půjdu, ano, tentokrát jste se trefil. Skutečně tam půjdu v okamžiku, kdy se bude 

hlasovat o důvěře Sobotkově vládě. Sdělil jsem to tedy předsedovi Poslanecké sněmovny, 

protože je to dobrá tradice, nikoli ústavní zvyklost, ale tradice, kdy prezident pozdraví při 

svém prvním projevu v nové sněmovně nové i staronové poslance. Mimochodem, pane 

Moravče, tentokrát těch nových poslanců bude 118 a já je možná ve svém projevu budu 

varovat před tím, aby si dali pozor na novináře. 

Miloš ZEMAN, prezident České republiky: Já vás rád nechám domluvit, pane 

Moravče, až ustanete, řekněte mi a já vám rád na vaši otázku odpovím. Takže už můžu? 

Děkuji vám. Tak zaprvé ten rozdíl mezi tímto vzorkem, který vy jste jmenoval a mezi těmi 

80% lidmi, kteří protestují proti církevním restitucím, je dán tím, že ten průzkum byl 

mnohonásobně opakovaný a že prováděly různé agentury. Nebyl to tedy jednorázový 

průzkum. Už jste to pochopil? 

Václav MORAVEC, moderátor: Jak můžete vědět o 80% veřejnosti? Vy jste 
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obcházel každého z deseti milionů občanů? Miloš ZEMAN, prezident České republiky: To 

je tak laický dotaz, že být vámi, tak bych se za něj sám styděl. Před chvílí jste mně tady 

demonstroval průzkum veřejného mínění na vzorku pouhého tisíce osob. 

Václav MORAVEC, moderátor: Tak teď s vámi tady jsem duševně vydržel už 48 

minut. Můžete mi krom Svatopluka Němečka jmenovat ještě další dobré nominanty ČSSD? 

Miloš ZEMAN, prezident České republiky: Ale nezlobte se na mě, ale až budete vy 

sestavovat vládu, k čemuž bohdá nikdy nedojde, tak vám rád řeknu své názory na 

nominanty ať už ČSSD, ANO nebo lidovců. 

Václav MORAVEC, moderátor: Zkusím tu otázku pootočit. Kde vidíte po roce 

fungování v prezidentském úřadu své největší slabiny? Miloš ZEMAN, prezident České 

republiky: Moje největší slabina, pane redaktore, je pravé koleno, které jsem si dokonale 

rozbil. Ale mohu vás potěšit, to koleno se už rychle hojí. Václav MORAVEC, moderátor: 

Jinou slabinu nevidíte? Miloš ZEMAN, prezident České republiky: Ale samozřejmě, že 

ano. Jsem člověk jako každý jiný. A pokud jste vy viděl člověka bez slabin, já jsem se           

s takovým nesetkal. Václav MORAVEC, moderátor: Viděl jsem také některé osobnosti, 

které umí pojmenovat své slabiny a zatím ve vašem případě se mi to nepodařilo, abychom 

se k tomu dobrali. Miloš ZEMAN, prezident České republiky: To je samozřejmě váš 

problém, ale já jsem kdysi napsal i celou knihu o svých slabinách a nechci se opakovat, ale 

pokud si přejete vyjmenovat alespoň jednu z nich, byla to přílišná důvěřivost vůči 

kompetencím tehdejších spolupracovníků. Václav MORAVEC, moderátor: Myslel jsem, že 

se proměňujete v čase, ale tím mi asi chcete říci, že se v čase neměníte Miloš ZEMAN, 

prezident České republiky: Promiňte, pane Moravče, vzpomněl jsem si na to. No tak nevím, 

ale teď už si ty spolupracovníky, protože nesestavuji vládu, zase tak často nevybírám. Ale 

teď jsem si uvědomil, že musím naplnit vaše přání a další moje slabina je možná to, že jsem 

v tomto pořadu bez kravaty. Doufám, že mně to diváci prominou. 

Miloš ZEMAN, prezident ČR: No tak, pane redaktore, já chápu, že nečtete noviny 

a je to projev zdravého smyslu pro uchování si duševního zdraví… 

Miloš ZEMAN, prezident České republiky: …Mimochodem, pane Moravče, 

tentokrát těch nových poslanců bude 118 a já je možná ve svém projevu budu varovat před 

tím, aby si dali pozor na novináře. 

Záměrně jsem výše uvedl bohatý, nikoliv však úplný, výčet situací, kdy si Miloš 

Zeman hraje se slovy tak, že vyvolává zábavný dojem. Správně musíme za těmito 

vtipnými až útočnými poznámkami vidět argumentum ad populum, skrytý útok                   
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na moderátora v úmyslu zalíbit se divákům, kterým se tímto Miloš Zeman chce přiblížit 

tím, že bude vypadat lidsky. Uvedené úryvky svědčí také o tom, že Miloš Zeman nemá 

novináře rád a nevynechá sebemenší příležitost k tomu, aby je ponížil a vyjádřil, jak jimi 

pohrdá. Vyjadřují Zemanovu touhu ukázat, že je mnohem bystřejší a inteligentnější než 

moderátor. V touze ukázat svou inteligenci neváhá poukázat na skutečnost, že přišel na to, 

jak obejít lustrační zákon.  

Miloš ZEMAN, prezident České republiky: No tak podívejte se, pane Moravče, já už jsem 

v pátek na tiskové konferenci řekl, že kdybych chtěl tuto vládu vyhodit do povětří, tak jak 

mně radí ústavní právník pan Kysela, není nic jednoduššího, než odmítnout jmenovat pana 

Babiše ministrem financí v souladu s lustračním zákonem. To znamená, že jestliže jsem 

navrhl už asi před měsícem, aby se tento problém řešil přijetím služebního zákona, který 

tuto podmínku neobsahuje, alespoň v prvním čtení, tak je to víc než přátelské gesto vůči 

tomu, aby se tato koalici nerozsypala. Co chcete víc? 

Václav MORAVEC, moderátor: Jen upřesním, že právník docent Jan Kysela říká, že by 

Bohuslav Sobotka měl na některých věcech trvat, jako například na dodržování ústavy, aby 

se z vás nestalo monstrum. To jen pro upřesnění. V té koaliční smlouvě není zmínka o 

církevních restitucích. Vy jste přitom církevní restituce kritizoval. Kritizoval jste konkrétně 

výši té renty. Před měsícem jste se pak s arcibiskupem Dominikem Dukou setkal a jednal o 

církevních restitucích, konkrétně o nárocích, které se týkaly areálu Pražského hradu. 

Pokročili jste od té doby, pane prezidente, v pracích na té smlouvě, na té vaší dohodě? 

 

 

5.2 Názory a postoje  

Názory a postoje Miloše Zemana lze hodnotit jako dlouhodobě konzistentní (Miloš 

Zeman:…tento názor, který jste citoval z roku 98, si uchovávám i dnes), i vzhledem ke 

skutečnosti, že o sobě několikrát prohlásil, že je typ levicového politika, což obnáší příklon 

k určitým hodnotám a idejím. Dlouhé roky se aktivně podílel na politice ČSSD, před 

volbami do poslanecké sněmovny se už jako prezident České republiky nechal spojit se 

stranou Strana práv občanů – Zemanovci nejen užitím svého příjmení, ale především 

skrytou předvolební agitací, kdy se sice ve svých projevech nepřimlouval za tuto stranu, 

avšak otevřeně kladně hodnotil působení těch ministrů ve vládě Jiřího Rusnoka, kteří 

kandidovali za Stranu práv občanů – Zemanovci: Václav Moravec, moderátor: Ano, ale 



 

 

42 

 

 

 

zároveň jste se stal personalistou SPOZ při jmenování členů Rusnokovy vlády, protože 

pětice členů Rusnokovy vlády vystupovala na mítincích SPOZ, stala se lídry SPOZ… 

Z textu je zřejmé, že své názory není ochoten měnit ani pod argumentací, že by 

mohly být nezákonné. V takovém případě neváhá přijít s řešením, které zákon obchází. 

Miloš Zeman, prezident: To znamená, že jestliže jsem navrhl už asi před měsícem, aby se 

tento problém řešil přijetím služebního zákona, který tuto podmínku neobsahuje, alespoň v 

prvním čtení, tak je to víc než přátelské gesto vůči tomu, aby se tato koalici nerozsypala. 

Co chcete víc? Zákony by se však neměly ohýbat, obzvláště ne nejvyšším ústavním 

činitelem v osobě prezidenta České republiky, čili buď tady lustrační zákon máme a je 

nutné se jim řídit, nebo ho nemáme.  

Názory a postoje Bohuslava Sobotky již nejsou tak pevné a konzistentní jako v případě 

Miloše Zemana. Opakovaně se mu v historii vytýkalo, že mění své názory pod vlivem 

situace a následný příklon k danému řešení nevychází ani tak z jeho přesvědčení jako 

z pragmatismu. Jde o nekonfliktní typ politika, což se ostatně analýzou rozhovorů 

potvrdilo. Uveďme si to na příkladu jmenování budoucích ministrů Sobotkovy vlády. 

Václav Moravec nejprve provede srovnání s předchozími vládami: Václav MORAVEC, 

moderátor: Budoucí vláda premiéra Bohuslava Sobotky má mít 17 členů včetně premiéra 

této země. Půjde o stejný počet členů, který měla i vláda premiéra Petra Nečase. Ale 

nepředbíhejme. Dosavadní rekord v počtu členů českého kabinetu je 19. Na tento počet 

dosáhli v historii dva premiéři, Václav Klaus a Miloš Zeman. Česko z kraje devadesátých 

let mělo například ministra pro hospodářskou soutěž, ministra pro správu národního 

majetku a jeho privatizaci. Nebo ministra státní kontroly. Později zase vládní sestavu 

doplňoval například místopředseda vlády pro koordinaci resortů zahraničí, vnitra               

a obrany. Úřednická vláda Josefa Tošovského měla 17 členů. Premiéři Špidla, Gross           

a Paroubek stáli v čele 18 členných týmů. Na stejnou číslovku se dostali také druhá 

Topolánkova vláda a úřednický kabinet Jana Fischera. Maximální počet členů vlády 

premiéra Petra Nečase byl 17. A nejméně členů měly první vláda Mirka Topolánka a nyní 

panující kabinet Jiřího Rusnoka. Obsadily ve Strakově akademii celkem 15 křesel. 

Následně se snaží ve sporu o kompetence při jmenování ministrů zjistit Sobotkův názor a 

zastávaný postoj k této věci: Václav Moravec, moderátor: Pochopil jsem správně z toho, že 

pokud prezident republiky Miloš Zeman odmítne jmenovat některého z kandidátů, jejichž 

životopisy jste mu dal v pátek, tak ten resort budete dočasně řídit vy? 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Já myslím, že to je věc, která je možná. To 
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znamená, bylo by tam pověření, pokud jde o řízení příslušného resortu. Já si myslím, že. 

Bohuslav Sobotka zde ukázal, že je typem opatrného politika, který nerad zaujímá 

v kontroverzních otázkách jasné stanovisko.  

Václav MORAVEC, moderátor: Jiného kandidáta byste nenavrhoval? 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Já si myslím, že odmítnutí kandidáta 

nejmenovat, není důvod pro to, aby nebyla jmenována celá vláda, za prvé. Za druhé já 

bych nového kandidáta navrhl pouze v případě, že by prezident republiky měl pro odmítnutí 

kandidáta závažné zákonné nebo ústavní důvody. 

Václav MORAVEC, moderátor: Ne, když to budou osobní důvody? 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Já se shoduji s názorem většiny ústavních 

právníků, kteří vykládají a komentují Ústavu České republiky tak, že prezident republiky 

může odmítnout navrženého kandidáta pouze ze závažných zákonných, nebo ze závažných 

ústavních důvodů. Nelze tak učinit bez uvedení podstatných důvodů tohoto typu. To 

znamená například, jenom proto, že pan prezident například nesouhlasí s některými názory 

takového kandidáta, to je koneckonců přirozená věc. Přímá volba prezidenta znamená, že 

prezident republiky může být zvolen z jakéhokoli politické strany,                         z 

jakéhokoliv názorového proudu. A nemusí se vždycky shodovat s tím, jaká většina vznikne v 

Poslanecké sněmovně na základě výsledků voleb. Tato vláda odpovídá většině, která vzešla 

z voleb do Poslanecké sněmovny a z dohody tří politických stran. V případě, že je 

Bohuslav Sobotka dále dotazován s tím, aby šířeji rozvedl své názory na danou věc, 

použije argument ad hominem, kdy se odvolá na názor většiny ústavních právníků. Takový 

argument je však zavádějící, min. totiž nemůže být ověřen. 

Václav MORAVEC, moderátor: Za těmi 16 životopisy, 17 asi včetně vašeho, si stojíte.      V 

případě, že prezident republiky některého z těch lidí odmítne, tak to poženete                        

k Ústavnímu soudu a požádáte prezidenta, aby vás pověřil řízením toho resortu? 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Tak já pevně věřím, že k takovýmto 

komplikacím nedojde při vzniku nové vlády. 

Václav MORAVEC, moderátor: A když dojde, tak půjde to touto cestou, kterou naznačuje? 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: A že, že pan prezident akceptuje návrhy, 

které mu předložíme. My jsme tu věc deklarovali už předběžně jako koalice                               

a předpokládám, že toto stanovisko zítra potvrdíme. Předpokládám také, že po zítřejší 

schůzce a podpisu koaliční smlouvy také už oficiálně představíme potenciální kandidáty na 

členy vlády za jednotlivé koaliční strany. Bohuslav Sobotka z důvodu opatrnosti nakonec 
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odmítá zaujmout jednoznačné stanovisko, nicméně ve sporu s prezidentem Milošem 

Zemanem ho k tomu vedou pragmatické důvodu. Z textu je zřejmé, že nekompromisní 

přístup Miloše Zemana ke jmenování ministrů, který navíc nemá jasnou oporu v Ústavě, 

jelikož ve svém postoji vychází z jejího výkladu, zapříčinil ve vyjádřeních Bohuslava 

Sobotky opatrnost a obavu z formulace závěru, který by byl v konfliktu se závěry Miloše 

Zemana.  

 

 

5.3 Použití parazitních slov 

U Bohuslava Sobotky detekujeme ve větší míře než u Miloše Zemana parazitní 

slova: Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Nejenom teď dočerpání v rámci 

starého rozpočtu, ale především příprava na to nové finanční období.  

My přesto už jsme se předběžně na těch jménech dohodli a zítra si tu dohodu pouze 

potvrdíme.  

A za druhé vrátili se k aktivní politice zaměstnanosti tak, jak jsme ji znali v minulosti, 

protože tu aktivní politiku zaměstnanosti pan Drábek a pak Šiška naprosto zničili. 

Parazitní slova jsou však přítomny i v řeči Miloše Zemana: 

Jinými slovy, tam ty programové vzdálenosti mezi oběma stranami… 

Co se týče aritmetiky u té druhé tříčlenné koalice 

 

 

5.4 Expresivní a hanlivé výrazy, přeřeknutí 

V projevech obou politiků prakticky absentují výraznější přeřeknutí. U Miloše 

Zemana vzhledem k jeho klidné, místy pomalé až nudné řeči to není nic překvapivého, 

Bohuslav Sobotka však hovoří mnohem rychleji, o to je to překvapivější zjištění 16 .              

U Miloše Zemana byly zaznamenány občasné expresivní výrazy (vyhodit do povětří, 

kamarádšoft), které v jednom případě přešly ve výraz vulgární: Slovo morálka je jedno z 

nejzneužívanějších slov v české politice a pane Moravče, každý hajzl se ohání morálkou. 

V kontextu debaty použil Miloš Zeman tuto vulgaritu v situaci, kdy chtěl poukázat na stav, 

kdy ví o blíže neurčitém skupině lidí, kteří se ohání morálkou, avšak v praktickém životě 
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na morální zásady nedbají.  

 

 

5.5 Cizí a odborné termíny 

Jak již bylo zmíněno v předchozím textu, účelem sdělení politiků v argumentační 

debatě není jen přemoci soupeře, ale zejména si budovat image schopného politika 

s přehledem a jasnými postoji. Jedním z prostředků, jak toho dosáhnout, je použitím 

odborných a cizích slov. U Bohuslava Sobotky se můžeme setkat např.  

A to bych velmi nerad, protože by to ztížilo fungování celé řady resortů. 

Já jsem od začátku říkal, že mojí ambicí je do konce roku přinést… 

Hovořili jsme v horizontu. 

Předpokládám, že ji podepíšeme zítra ve dvě hodiny ve čtyřech exemplářích. 

Myslím, že by měla proběhnout nějaká elementární revize… 

…které by mne od podpory tohoto kontraktu zrazovaly… 

Je to takové trošku deja-vu. 

A některé státy, které mají striktní politiku… 

Já znovu opakuji, je to součástí mozaiky. 

…morální bezúhonnosti a kredibility lidí. 

Výše uvedená odborná či cizí slova však pravděpodobně nebudou cílové skupině, která 

sleduje pořad OVM, dělat problémy, jsou povětšinou citlivě a hlavně správně zasazeny do 

kontextu. Některá slova používá s oblibou opakovaně (resort, horizont..). Zároveň 

výjimečně používá slova méně obvyklá (deja-vu). Rovněž u Miloše Zemana se setkáme 

s cizími a odbornými slovy, rozhodně však méně, než v případě Bohuslava Sobotky.  

…byla to přílišná důvěřivost vůči kompetencím tehdejších spolupracovníků.  

Já například souhlasím s progresivním zdaněním příjmů… 

A totéž se dá říci o korporátní dani… 

To je kondicio sine kva non. 

…že také potřebujeme konfiskaci neboli zabavení nelegálně získaných příjmů.  

Já tyto deklarace samozřejmě sleduji. 

 

                                                                                                                                                    
16 Což ostatně dokazuje výběr vzorku, kdy na jedno vystoupení Bohuslava Sobotky v OVM (8121 slov) 
připadají kvantitou dvě vystoupení Miloše Zemana (11 139 slov) 
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I přesto, že jsou to stejně jako v případě Bohuslava Sobotky slova, která jsou nejenom 

divákům sledující politické dění, známá (vyjma latinského přísloví kondicio sine kva non, 

které z kontextu odvodit nelze), tak z jejich užití lze usoudit, že si je Miloš Zeman vědom 

své voličské struktury, kdy ho v prezidentské volbě volili převážně obyvatelé venkovští a 

méně vzdělaní, na jejichž potenciální hlasy v prezidentské volbě 2018 cílí.  Projev s mnoha 

cizími slovy může působit intelektuálně, ale jde o to, jak tomu rozumí ostatní, protože 

někdy se může stát, že hovořící mluví tzv. jiným jazykem – většinou příliš odborným.  

 

 

5.6 Syntaktické chyby 

V projevech obou hodnocených politiků se nachází syntaktické chyby. Daleko 

nejméně jich evidujeme u Miloše Zemana, kde navíc nemají praktický žádný negativní 

dopad na srozumitelnost sdělení. Rovněž u Bohuslava Sobotky registrujeme syntaktické 

chyby, které občas bez širšího kontextu mohou u diváků způsobit mírnou dezorientaci: 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Já jenom, když to srovnám se situací pana 

Rusnoka, který si vzal určitý čas na to po jmenování premiérem.. 

A za druhé vrátili se k aktivní politice zaměstnanosti tak, jak jsme ji znali v minulosti, 

protože tu aktivní politiku zaměstnanosti pan Drábek a pak Šiška naprosto zničili. 

V projevu Bohuslava Sobotky se vyskytují části vět, které jsou opakovány bezprostředně 

za sebou. Používá je v případě, kdy si není jistý jak odpovědět na položenou otázku              

a touto formou se snaží získat čas pro přípravu odpovědi. V jednom případě je navíc 

doprovázena syntaktickou chybou ve větné stavbě.  

Václav MORAVEC, moderátor: Když mluvíte o Vladimíru Špidlovi, který se tedy stane 

šéfem vašich poradců, počet poradců premiéra se s nástupem Jiřího Rusnoka jako 

premiéra překlenovacího kabinetu snížil. Petr Nečas jich měl podle sdělení Úřadu vlády 

23. Jiří Rusnok jich má 7. Kolik budete mít poradců? Bohuslav SOBOTKA, předseda 

strany /ČSSD/: Především platí, že premiér potřebuje poradce v zásadě pro všechny 

resorty. Pro všechny resorty. Václav MORAVEC, moderátor: Budete mít tedy 17 poradců? 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Protože pokud mám, pokud mám 

kompetentně si jako předseda vlády vytvářet názor na materiály, které předkládají 

jednotliví ministři, a to je nepřetržitý proud materiálů, který přichází do vlády, stačí se 

podívat na každý program jednání standardní vlády. 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Zatímco staré členské země, jako 
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třeba Británie nebo Francie, mají trvalé výjimky třeba v oblasti věcí, které jsou pro rodiny 

s dětmi. Václav MORAVEC, moderátor: Ano, trvalé výjimky na plínky. Bohuslav 

SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Trvalé výjimky, trvalé výjimky, o kterých nám se 

může jenom nechat zdát, tak nové členské státy na nic takového nemají nárok 

 

S výjimkami výše uvedeného můžeme říct, že oba politici hovoří spisovnou 

češtinou, projev je kultivovaný, u Bohuslava Sobotky s občasnými morfologickými 

chybami: Na stanovisko prezidenta republiky. Chci se s ním sejít po pondělku, vycházející 

zřejmě z jeho moravského dialektu (pochází z Telnice, okres Brno-venkov). U Miloše 

Zemana si všímáme obrazných pojmenování, která bývají prostředkem k argumentačním 

únikům. Ani jeden z politiků nepoužil neologismy. 
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6. Závěr 

 Tato diplomová práce si dala za cíl analyzovat metodami kvalitativního výzkumu 

komunikaci Miloše Zemana a Bohuslava Sobotky v pořadu OVM. 

 V první, teoretické části, jsme se zaměřili na výběr řečníků a následně jejich 

vystoupení v OVM v rámci předem definovaného časového období. Volba Miloše Zemana 

jako nejvyššího ústavního činitele byla logickou volbou, Bohuslav Sobotka byl zařazen 

z důvodu vytvoření jeho protikladu, který po neúspěšné kandidatuře Miloše Zemana na 

prezidenta v roce 2003 hraničil s osobní averzí.  

 Nastínili jsme v základních obrysech kontext společenského a zejména pak 

politického vývoje ve vztahu na analyzované argumentační výpovědi obou řečníků             

a stručně uvedli jejich charakteristiku s vědomím, že výčet všech povahových rysů mající 

vztah k utvářeným postojům a argumentům nemůže být obsahem této diplomové práce, 

jelikož má přesah do jiných oborů lidské poznání, zejména pak psychologie.  

 Z důvodu absence transkripčních značek v přepsaném textu jsme se metodu 

konverzační analýzy pokusili doplnit případovou studií, která umožňuje do omezené míry 

kombinovat prvky kvalitativního výzkumu s kvantitativním. Z důvodu zachování cílů 

diplomové práce jsme však nezpracovávali kompletní výčet argumentačních výpovědí či 

komunikačních znaků, ale snažili jsme se rozvinout a charakterizovat z nich ty nejčastěji 

zastoupené.  

 V úvodní fázi byly stanoveny otázky (1) Lze ve způsobu vyjadřování Miloše 

Zemana z důvodu dlouholeté politické zkušenosti vypozorovat prvky manipulativního 

jednání? (2) Používá Miloš Zeman věcně správných argumentů nebo jsou ve větší 

míře přítomny i argumenty chybné? (3) Jsou z důvodu negativního postoje 

k novinářům v jeho odpovědích patrné prvky opovržení či až nepřátelství? (4) Je 

pravdou, že Bohuslav Sobotka používá věcně správných argumentů častěji než Miloš 

Zeman? Které byly v průběhu analýzy doplněny o otázku (5) Má komunikace Bohuslava 

Sobotky konfrontační styl? 

 Analýzou textu bylo zjištěno, že (1) Miloš Zeman se při komunikaci s Václavem 

Moravcem dopouští občasné manipulace, která vyplývá zejména z procentuálního 

množství nepravdivých výroků, kterou však Václav Moravec svými doplňujícími otázkami 

nenechává vybočit do takové míry, aby to mělo vliv na strukturu a cíle rozhovoru. Miloš 

Zeman se rád dotýká kontroverzních témat, přičemž ponechme stranou skutečnost, že 
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mnoho z nic vyvolal svým přístupem. (2) V argumentační výpovědi Miloše Zemana 

shledán chybný argument, nejčastěji chybně argumentuje ignorantio elenchi, za použití 

logických chyb v dokazování petitio principi a předčasného zobecnění. Tyto chyby jsou 

zřejmě motivovány působit v dialozích „lidově“, prokázat přehled a možná     i budovat 

image pro příp. kandidaturu na druhé volební období 2018 – 2023. O negativním vztahu 

Miloše Zemana k novinářům bylo psáno už v úvodu, navíc ji zmínil v jedné ze svých 

otázek i Václav Moravec: Neberte následující otázku jako provokaci, ale s vaší vstřícností 

k novinářům, kdybyste se měl vžít do role novináře… Je však tato skutečnost patrná i 

z textu? (3) Byla uvedena řada příkladů, ve kterých Miloš Zeman ironicky hodnotí kvalitu 

připravenosti Václava Moravce, používá humorných dovětků, které působí dojmem útoku 

na profesní kvality moderátora. Nedosahují však takové míry, abychom mohli hovořit o 

argumentum ad personam v té nejhorší formě, čili je patné pohrdání novinářskou profesí 

avšak bez signifikantních rysů nepřátelství. Obecnou češtinou se snaží přiblížit svým 

příznivcům, jedná se o onu „lidovost”, kterou voliči označovali u Miloše Zemana jako 

kladnou vlastnost. U expresivních slov se jedná o stejný jev, navíc slouží k zdůraznění 

argumentů emocemi. (4) Zatímco způsob argumentace Bohuslava Sobotky by se dal 

charakterizovat věcnými argumenty, argumentatio ad rem, který předpokládá společný 

zájem na popisu tématu a argumentační výpověď je podávána v rámci diskuse, tak u 

Miloše Zemana jsme si popsali příklady argumentů nesprávných včetně logických chyb 

v dokazování. (5) Celkově lze hodnotit argumentační strategii Bohuslava Sobotky jako 

umírněnou a věcnou, omezuje se na věcné argumenty, přičemž chybné argumenty 

rozhodně nejsou výjimkou, avšak ani pravidlem. Svými odpověďmi nevyvolává 

kontroverzi, snaží se předkládat věcnou argumentaci pro své názory. Pokud je opakovaně 

vyzýván, aby se vyjádřil k situaci, na kterou nemá jednoznačný názor, tak si vypomůže 

adresným odkazem ad hominem na názor osob se stejným nebo podobným názorem jako 

má on sám, ale pod tlakem moderátorova naléhání tento názor nesdělí. Ve svých replikách 

se dopouští občasných komunikačních prohřešků zejména ve špatné syntaxi a v používání 

odborných slov. Tyto drobné „fauly“ však nemají podstatný vliv na srozumitelnost 

vyjádření.  

 Závěrem bych rád uvedl, že autor si je vědom toho, že pro účely vyvození 

jednoznačných a validních odpovědí na otázky je zde analyzovaný vzorek nedostatečný, 

ale je přesvědčen, že dostačuje pro ověření výše uvedených hypotéz a formulací závěrů. 
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7. Summary 

 This thesis aims to analyze qualitative research methods, communication Milos 

Zeman and Bohuslav Sobotka on the questions of Vaclav Moravec. In the first, theoretical 

part, we focused on the selection of speakers and consequently their performance in OVM 

within a predefined time period. The choice of Milos Zeman as a supreme constitutional 

officials was the logical choice, Bohuslav Sobotka was included in order to create its 

opposite, which after an unsuccessful candidacy for president Milos Zeman in 2003 

bordered on personal aversion. We have outlined the basic contours context of social and 

especially political developments in relation to the analyzed argumentative testimony of 

both speakers and briefly introduced their characteristics, knowing that the list of traits 

having relationship-formed attitudes and arguments can not be the content of this thesis, 

since it has an overlap in other branches of human knowledge, especially psychology. In 

the absence of transcription marks in typescripts, we have a method of conversation 

analysis attempted to add a case study which allows to a limited extent, combining 

elements of qualitative research with quantitative. In order to maintain the objectives of 

this thesis, we are not to process a complete list of argumentative statements or 

communications features, but we tried to develop and characterize them the most 

frequently represented. 

 

 

  



 

 

51 

 

 

 

8. Seznam použitých zdrojů 

 

a. Literatura 

BĚLOHLAVÁ, E. Mediální výchova, Praha, Fraus, 2013 

CRESWELL, J. Qualitative inquiry and research design, London, Sage, 1998  

ČERNÝ, J. Úvod do studia jazyka, Olomouc, Rubico, 1998 
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9.1.A Příloha č. 1: OVM, 27.10.2013, Miloš Zeman, analogová forma (přepis 

záznamu) 

 

Dne 27.10.2013 byli účastníky debaty Václav Moravec, moderátor a Miloš Zeman,    

prezident – vybraný subjekt, hovoří prostřednictvím živého přenosu do studia OVM ze 

zámku v Lánech. (pozn. Do textu byly ve shodě s metodikou vloženy nadpisy, podle 

tematických okruhů debaty.) 

 

1. Výsledky předčasných voleb 

 

Václav MORAVEC, moderátor: Prvním hostem Otázek je na zámku v Lánech prezident 

republiky Miloš Zeman. Děkuji, že jste přijal mé pozvání, vítejte v Otázkách, hezké dobré 

poledne. 

Miloš ZEMAN, prezident: Hezké dobré poledne. 

Václav MORAVEC, moderátor: Když jste, pane prezidente v sobotu zjistil, jaké jsou 

konečné výsledky druhých předčasných voleb v novodobé historii České republiky, nad čím 

především jste přemýšlel? 

Miloš ZEMAN, prezident: Tak v Lánech jsem se díval na televizi, díval jsem se 

samozřejmě až na závěrečnou druhou polovinu a pokud bych to měl hodnotit, pane 

Moravče, tak bych řekl, že dosavadní vládní strany selhaly a strana opozice, která je měla 

zastoupit, bohužel selhala do jisté míry rovněž. A tak se tam vklínila strana, která vyjadřuje 

nejvíce ze všech nespokojenost voličů se současným stavem. A myslím si, že této straně je 

dát zapotřebí šanci, dejme tomu těch pověstných 100 dnů hájení, aby přetavila tuto 

nespokojenost v konkrétní návrhy zákonů 

Václav MORAVEC, moderátor: Neberte následující otázku jako provokaci, ale s vaší 

vstřícností k novinářům, kdybyste se měl vžít do role novináře a napsat novinový titulek ve 

dvou, třech slovech, který nejlépe vystihuje výsledek letošních předčasných voleb, jaký 

novinový titulek byste zvolil? 

Miloš ZEMAN, prezident ČR: No já jsem vám na to částečně odpověděl. Nespokojenost na 

straně dosavadních, chcete-li klasické vlády, nespokojenost na straně dosavadní, dejme 

tomu, klasické opozice a mezitím, nazval bych to novou nespokojeností 

Václav MORAVEC, moderátor: Tedy dvě slova jste použil. Vy, když jste v pátek volil a byl 

ve volební místnosti, tak jste také vyzýval lidi, aby šli k volbám, konstatoval jste, cituji: 
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když někdo nejde k volbám, tak jeho hlas propadne a tedy se automaticky přerozdělí v 

poměru zastoupení parlamentních stran. O čem podle vás vypovídá ta druhá nejnižší 

volební účast v historii České republiky? Také o té nespokojenosti, o níž jste mluvil? 

Miloš ZEMAN, prezident ČR: Jednak o nespokojenosti a jednak o tom, že vlastně žádná ze 

stran neměla tak atraktivní program, aby přitáhla voliče. 

Václav MORAVEC, moderátor: Vy jste říkal, že s největší pravděpodobností pověříte 

vyjednáváním o vládě předsedu vítězné politické strany. Už jste měl možnost blahopřát 

vítězi letošních voleb Bohuslavu Sobotkovi? 

Miloš ZEMAN, prezident ČR: Ne, ale v televizi jsem se dozvěděl, že pan Sobotka si 

vyžádal setkání na Hradě a já této žádosti rád vyhovím. 

Václav MORAVEC, moderátor: V jaké televizi jste se to dozvěděl, protože Bohuslav 

Sobotka včera v debatě vítězů říkal, že nepředpokládá, že byste vy vstupoval teď v té první 

fázi. 

Miloš ZEMAN, prezident ČR: Má do značné míry pravdu. Víte, ve fotbale se říká, že 

nejdříve je třeba dát míč na zem, jinými slovy, uklidnit situaci. A já jsem vypsal stálé 

zasedání sněmovny až na 25. listopadu, to znamená, že strany v poněkud klidnější 

atmosféře budou moci vyjednávat. Pak nezapomeňte, že když zasedá sněmovna, tak nejen, 

že, jak říkal Oliver Cromwell - nikdo si není jist svým životem a majetkem, ale také musíte 

čekat na to, až budou zvoleny orgány sněmovny. Zejména předseda a to také nějakou dobu 

trvá. Nu a já jsem nikdy nezasahoval do jednání sněmovny, ani v době, kdy se sama 

rozpouštěla, takže nepředpokládám, že budu zasahovat ani tentokrát, ale samozřejmě o to 

aktivnější budu, až se začne jednat o sestavení vlády, protože to je povinnost prezidenta. 

Ten jmenuje premiéra, ten jmenuje i vládu. 

Václav MORAVEC, moderátor: První povolební vyjednávání už začala. Zmiňoval jsem, že 

v sobotu večer se setkali představitelé ČSSD a KSČM. Jednali o rozložení a přerozdělení 

výborů v Poslanecké sněmovně. Připomeňme si slova, která pronášel Bohuslav Sobotka po 

tomto setkání. 

(obrazový záznam: Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/ natočeno 26.10.2013: 

Se zástupci KSČM jsme hovořili o tom, jak povolebně uspořádat Poslaneckou sněmovnu, 

to znamená, jak postavit vedení sněmovny, strukturu výborů v Poslanecké sněmovně. 

Bavili jsme se také o průchodnosti některých návrhů, se kterými naše strany počítaly ve 

volební kampani. Dohodli jsme se na tom, že budeme pokračovat v konzultacích v těch 

příštích dnech.) 
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Václav MORAVEC, moderátor: Konstatoval po setkání s představiteli KSČM předseda 

vítězné politické strany z letošních předčasných voleb Bohuslav Sobotka. Prezident 

republiky Miloš Zeman, který je exkluzivním hostem dnešních Otázek, už zmínil, že se sejde 

v nejbližší době s Bohuslavem Sobotkou, protože o to setkání požádal. Znamená to, že to 

bude začátkem příštího týdne? 

Miloš ZEMAN, prezident ČR: Velmi pravděpodobně ano. 

Václav MORAVEC, moderátor: O čem s ním budete chtít mluvit? 

Miloš ZEMAN, prezident ČR: Prosím 

Václav MORAVEC, moderátor: O čem budete chtít s předsedou ČSSD mluvit? Jaká bude 

vaše agenda? 

Miloš ZEMAN, prezident ČR: No tak budou mě samozřejmě zajímat jeho názory jak na 

sestavení vlády, tak na případná koaliční vyjednávání, protože při tomto výsledku, který byl 

poněkud horší než výsledek sociální demokracie po roce 2010, je třeba se rozloučit s 

představou, že koaličních vyjednávání nebude třeba, ať už by to byla vyjednávání o 

toleranci menšinové vlády, anebo o vytvoření nějaké koalice. 

Václav MORAVEC, moderátor: Počítáte, pane prezidente, s tím, že příští týden můžete 

pověřit Bohuslava Sobotku už vyjednáváním, tedy takový ten poloformální akt, že ji 

pověříte, že ji nebudete jmenovat budoucím premiérem, ale pověříte jej? 

Miloš ZEMAN, prezident ČR: No tak, pane redaktore, já chápu, že nečtete noviny a je to 

projev zdravého smyslu pro uchování si duševního zdraví, ale přesto mohu konstatovat, že 

v těchto novinách jsem mnohokrát řekl, že toto pověření bude záviset na tom, koho mi 

doporučí vítězná strana. Dovolte mi, abych to po tisíci prvé ...  

Václav MORAVEC, moderátor: Ale vy asi, promiňte, pane prezidente, vy ale nesledujete 

asi deklarace vítězné politické strany, která včera ve volebním studiu České televize jasně 

konstatovala, že platí její předvolební usnesení, tedy, že to je předseda ČSSD Bohuslav 

Sobotka, který by měl vyjednávat o budoucí vládě, a to platí.  

Miloš ZEMAN, prezident ČR: Já tyto deklarace samozřejmě sleduji, pane Moravče, ale 

jestli znáte starou židovskou anekdotu, loučí se rabín na smrtelném loži se svým synem a 

říká, syne, prozradím to největší tajemství života, všechno je jinak. 

Václav MORAVEC, moderátor: Chcete tím říci, že při dnešním jednání předsednictva 

ČSSD očekáváte, že předsednictvo ČSSD ustoupí od původních deklarací a Bohuslav 

Sobotka kvůli výsledkům letošních voleb nebude předsedou ČSSD? 
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Miloš ZEMAN, prezident ČR: Nic takového jsem vám neřekl. Ale protože předsednictvo 

ještě nezasedalo a já neznám jeho výsledky, předpokládám, že tyto výsledky budu 

respektovat a na rozdíl od vás nevěštím z křišťálové koule a jestliže nějaký orgán ještě 

nezasedal, pak nebudu předjímat, na čem se dohodne. 

Václav MORAVEC, moderátor: Také nevěštím z křišťálové koule, ale ani nevyprávím 

židovské anekdoty, tudíž jestliže předsednictvo ČSSD bude trvat na těch předvolebních 

slovech, tak podle vás není problém, aby v příštím týdnu byl Bohuslav Sobotka pověřen 

vyjednáváním o vládě? 

Miloš ZEMAN, prezident ČR: Pověřen vyjednáváním o vládě ano, jmenován premiérem 

ne a to z toho velmi prostého důvodu, který jistě znáte, že se nejdřív musí sejít sněmovna, 

ustavit své vedoucí orgány a teprve poté mohu jmenovat premiéra a to z toho prostého 

důvodu, že pak po sestavení vlády má premiér 30 dnů na to, aby předložil sněmovně návrh 

na hlasování o důvěře. A jistě uznáte i vy, že pokud sněmovna není akceschopná, nemůže 

těchto 30 dnů reálně uplynout. 

Václav MORAVEC, moderátor: Nechme stranou, co uznám či neuznám, ale bavme se o 

meritu věci. Předsedové těch stran, které se dostaly do Poslanecké sněmovny, říkají, že by 

bylo logické, aby byla spojena vyjednávání o budoucí vládě se složením Poslanecké 

sněmovny a jejími orgány. Je to postup, který vám, jako politickému matadorovi, 

konvenuje? 

Miloš ZEMAN, prezident ČR: Samozřejmě, že tam určitý průnik existuje. Ale vy jste sice 

mladý, ale s dobrou pamětí a proto si pamatujete, že před 4 lety se volil takzvaný 

provizorní předseda Poslanecké sněmovny, a po dlouhých diskusích se tímto provizorním 

předsedou stal Miloslav Vlček a vydržel tam 4 roky. 

Václav MORAVEC, moderátor: Myslíte, že tento postup se může opakovat? 

Miloš ZEMAN, prezident ČR: Já si myslím, protože mám docela bujnou fantazii, že i tento 

postup se může, ale nemusí opakovat. 

 

2. Povolební vyjednávání 

 

Václav MORAVEC, moderátor: Jeden až dva měsíce, na tuto dobu odhaduje největší počet 

lidí vyjednávání o budoucí Vládě České republiky. Vyplývá to z nejnovějšího 

sociologického šetření, které mají Otázky k dispozici. Bleskový výzkum uskutečnila 

společnost TNS AISA v sobotu po sečtení většiny hlasů v předčasných volbách a to na 
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reprezentativním vzorku šesti stovek respondentů. Podle 37 % dotázaných potrvá 

vyjednávání o nové vládě v rozmezí jednoho až dvou měsíců. Na 2 týdny až 4 týdny 

odhaduje délku vyjednávání o budoucí vládě necelá třetina dotázaných. Přesně 30 % lidí. 

Rozmezí 2 až 4 měsíců si jako možnost délky povolebního vyjednávání zvolilo 14 % 

respondentů bleskové sociologického šetření TNS AISA pro Českou televize. A 10 % lidí je 

poměrně pesimistické, je podle nich to vyjednávání o nové vládě bude ještě delší, bude 

delší než 4 měsíce. Ještě jednou opakuji, že ten nejnovější bleskový výzkum společnosti 

TNS AISA se uskutečnil v sobotu večer po sečtení většiny hlasů v předčasných volbách na 

reprezentativních vzorku šesti stovek respondentů. A ještě jeden pohled na data, která 

máme k dispozici. Drtivá většina dotázaných v bleskovém výzkumu tvrdí, že by měl 

prezident Miloš Zeman po letošních předčasných volbách pověřit sestavením vlády 

předsedu ČSSD Bohuslava Sobotku. Jde o 44 % dotázaných. Jiného představitele ČSSD by 

měl prezident republiky pověřit podle 8 % dotázaných. A odpověď, že by měl prezident 

pověřit sestavením vlády předsedu strany, která si vyjedná ve sněmovně většinu, zvolilo 16 

% dotázaných. Pane prezidente, když začnu u té první otázky, kterou, jsme kladli 

respondentům, na jak dlouho vidíte politická vyjednávání vy, protože při pádu Nečasovy 

vlády a rozpuštění Poslanecké sněmovny a vypsání předčasných voleb jste byl poměrně 

optimistický. Říkal jste, že to nebude na měsíce, či dokonce na roky. 

Miloš ZEMAN, prezident ČR: No a také se to koneckonců, jak víte, splnilo. Byla ustavena 

Rusnokova vláda, byly vypsány předčasné volby a teď máme den po volbách. Já bych začal 

tou vaši první otázkou, která zněla, na jak dlouho odhaduji délku jednání o sestavení nové 

vlády. Byl jsem nedávno v Bruselu, mluvil jsem tam s pane van Rompuyem, což je bývalý 

belgický premiér, a ten mi říkal, u nás v Belgii se vláda sestavovala 2 roky. Mimochodem, 

bylo to nejšťastnější období belgické ekonomiky, protože ekonomickému růstu se do cesty 

vláda nepletla. Ale to je, já bych řekl, katastrofický scénář. Můj odhad je, že to bude trvat 2 

až 3 měsíce. 

Václav MORAVEC, moderátor: Nemyslíte tedy, že ta roztříštěná Poslanecká sněmovna a 

zatím největší historický počet politických stran v Poslanecké sněmovně může vést k tomu, 

že se nepodaří vládu sestavit, že to bude trvat déle než 3 měsíce a že by země mohla jít k 

předčasným volbám? 

Miloš ZEMAN, prezident ČR: Víte, největší potíž při sestavování jakékoli vlády je debata 

o tom, kdo bude ministrem. Tuhle debatu jsme zažili i u Nečasovy vlády, kdy zejména Věci 

veřejné se domáhaly několik ministrů. Zažili jsme i u Topolánkovy vlády, kdy zelení se 6 
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poslanci dostali 4 ministry a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Čili ano, na veřejnosti se 

vždy vznešeně bude říkat, že jde o programový konflikt při sestavování vlády a sestavování 

jejího programového prohlášení. A to podhoubí je poněkud temnější. Někdy tam bývá 

opravdová rvačka o tom, kdo bude a kdo nebude ministrem. 

Václav MORAVEC, moderátor: Před předčasnými volbami jste vy dával najevo, s jakými 

koalicemi můžete mít jako prezident republiky problém. Připomeňme si jeden z mnoha 

výroků, které Miloš Zeman pronášel. 

(obrazový záznam: Miloš ZEMAN, prezident ČR, natočeno 29. 8. 2013: Pokud by byla 

uzavřena koalice mezi ČSSD a TOP 09, nejmenuji předsedou vlády ani Miroslava 

Kalouska, ani Bohuslava Sobotku, protože bych takovou koalici považoval za zradu na 

voličích obou, zdůrazňuji obou těchto stran.) 

(obrazový záznam: Miloš ZEMAN, prezident ČR, natočeno 16. 10. 2013: V případě, že by 

došlo k tomu, že by se spojily ODS, TOP 09 a ANO do jakéhosi pravicového bloku, který 

by získal 101 a více hlasů v parlamentě, asi bych pověřil postupně pana Kalouska, paní 

Němcovou a jako třetího pana Babiše, aby se pokusili jednat o sestavení vlády. Ale znovu 

opakuji, pověřit jednáním, nikoli nutně jmenovat premiérem, v tom je velký rozdíl) 

Václav MORAVEC, moderátor: Konstatoval Miloš Zeman. Pane prezidente, při pohledu 

na to rozložení politických sil, která variace vládnutí je podle vás nejpravděpodobnější po 

volbách?  

Miloš ZEMAN, prezident ČR: Tak já jsem v první řadě velice rád, že ta variace, že 

sociální demokracie neuzavře koalici s TOP 09, se vzdálila do šerých dálav, a tedy není 

příliš pravděpodobná. Co se týče aritmetiky u té druhé tříčlenné koalice, která by měla 103 

hlasů, tak tu samozřejmě teoreticky vyloučit nemůžeme. Proti tomu mluví zejména 

prohlášení pana Babiše, který ostře odsuzoval jak TOP 09, tak ODS za jejich dosavadní 

vládnutí. 

Václav MORAVEC, moderátor: A odpověď na otázku, jakou variantu budoucího vládnutí 

považujete v tento okamžik za nejpravděpodobnější? 

Miloš ZEMAN, prezident ČR: Tak já zastávám konzervativní názor, že ve vládě by měly 

být strany programově blízké a takové jistě v parlamentě najdeme na levici i na pravici 

politického spektra. To, co mi připadá jako opravdový kočkopes, tak to je koalice stran, 

které jsou programově vzdálené. Já vím, že se u nás někdy argumentuje Německem nebo 

Rakouskem, ale když si přečtete programy například německých křesťanských demokratů a 

německých sociálních demokratů, tak víte, že Angela Merkelová byla mnohokrát obviněna, 
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že vykrádá sociálnědemokratický program a totéž se tvrdilo o Gerhardovi Schröderovi s 

jeho agendou 2004. Jinými slovy, tam ty programové vzdálenost mezi oběma stranami jsou 

daleko menší, než je tomu u nás.  

Václav MORAVEC, moderátor: Potřetí se ptám, jakou variantu budoucího vládnutí vidíte 

jako nejpravděpodobnější při současném rozložení nové Poslanecké sněmovny? 

Miloš ZEMAN, prezident ČR: Tak já si myslím, že ta varianta, která se nakonec zvolí, 

bude především záviset na aktivitě jednajících sil. Ať to budou představitelé jednotlivých 

parlamentních stran, ať to bude ten, koho pověřím jednáním o sestavení vlády, a 

koneckonců ať to budu i já, protože všichni jsme povinni přispět k tomu, aby se vláda 

utvořila, neboť největší nesmysl, pane Moravče, tuším, že včera zazněl z úst předsedy 

Strany zelených, zní - no tak dobře, volby se tak nějak nepovedly, tak pojďme za několik 

měsíců, nejlépe na jaře, až roztaje sníh, zase k předčasných volbám. A já se vás ptám, co 

by ty předčasné volby dokázaly? To opravdu voliče pokládáte za takové hlupáky, že za 3 

měsíce, kdy ty politické strany vlastně ještě neměly možnost téměř nic předvést, protože se 

budou dohadovat o vládě a o parlamentu, že za 3 měsíce by ti voliči nějak radikálně 

změnili svoje názory a volili jinak? Nejhorším řešením jsou předčasné volby a všichni 

politici samozřejmě včetně mě si musí být vědomi své odpovědnosti a pomoci této zemi, aby 

měla dlouhodobou a stabilní vládu. 

Václav MORAVEC, moderátor: Jinak řečeno, budete bránit tomu, aby došlo k takovému 

roztříštění a rozhádání politické scény, které by vedlo v roce příštím k předčasným volbám, 

protože byste se přihlásil i k vlastnímu selhání jako prezidenta republiky, pokud by po 

těchto volbách do roka či do dvou byly další předčasné volby? 

Miloš ZEMAN, prezident ČR: Bylo by to selhání moje, bylo by to selhání lídrů 

parlamentních stran, krátce řečeno, bylo by to selhání nás všech. 

Václav MORAVEC, moderátor: Z toho, jak jste bezesporu studoval programy jednotlivých 

politických stran před volbami i jako volič Miloš Zeman, tak dá se říci, že programově 

nejblíže si jsou ČSSD a lidovci v tomto složení necháme-li stranou KSČM, kterou ČSSD do 

vlády vzít nechce a která by asi nezískala většinu v Poslanecké sněmovně, tedy, že to s 

největší pravděpodobností vypadá na menšinový kabinet vedený ČSSD? 

Miloš ZEMAN, prezident ČR: Tak mluvil jsme o programové blízkosti, já jsem nikdy 

nezakrýval, že jsem levicový politik, nu a levicové strany jsou mně tedy pochopitelně 

daleko bližší než strany pravicové, ale nezapomeňte, že prezident musí být prezidentem 

všech občanů a nemá nadřazovat svoje subjektivní preference nad volební výsledky. Víte, 
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ve Francii existuje takový model, říká se mu kohabitace, neboli soužití, soužití třeba 

levicového prezidenta s pravicovou vládou nebo naopak. Krátce řečeno, pane Moravče, 

všechny možnosti jsou dnes, den po volbách otevřené a my svoji prací máme spektrum 

těchto možností postupně zúžit na jedinou.  

 

3. Neúspěch Zemanovců 

 

Václav MORAVEC, moderátor: Když mluvíte o svém postavení jako nadstranického 

prezidenta, neúspěch prezidentské strany, i to je jeden z výsledků letošních voleb. Strana 

práv občanů Zemanovci výrazně propadla při srovnání s minulými volbami do Poslanecké 

sněmovny v roce 2010, kdy ji právě vedl Miloš Zeman. V roce 2010 měla SPOZ ve volbách 

4,3 % hlasů. Připomeňme si, co Miloš říkal, Miloš Zeman říkal po volbách v roce 2010. 

Tady jsou jeho slova. 

(obrazový záznam: Miloš ZEMAN, tehdejší předseda SPOZ, natočeno 29. 5. 2010: 

Konečně ze mne spadla ta tíha a až za mnou na Vysočinu přijede jakýkoli kamarád a bude 

říkat Miloši, ty by ses měl vrátit, tak já s nadšením poukáži na výsledky těchto voleb a 

tohoto kamaráda odeženu od svého prahu.) 

Václav MORAVEC, moderátor: To se psal rok 2010, když byl Miloš Zeman v čele SPOZ. 

Letos tedy SPOZ ve volbách získala 1,5 % hlasů. Předseda strany Zdeněk Štengl přitom o 

programové náplni Zemanovců koncem letošního března pronášel i tato slova. 

(obrazový záznam: Zdeněk ŠTENGL, předseda strany /SPOZ/, natočeno 23. 3. 2013: 

Nesmí být pochyb o tom, že základem programu Strany práv občanů Zemanovci jsou 

právě myšlenky Miloše Zemana. Nemusíme si nic vymýšlet, je to dědictví, které nám 

Miloš Zeman zanechal. Rovněž nově zvolený papež nemusí nic vymýšlet. Jeho povinností 

je především nést dál myšlenky, které církvi zanechal Ježíš Kristus. My také jsme pouhými 

apoštoly, který myšlenky našeho prezidenta ponesou dál.) 

Václav MORAVEC, moderátor: Konstatoval letos v březnu předseda SPOZ Zdeněk Štengl. 

Miloši Zemane, když se podíváte na výsledek strany, která nese v názvu i vaše jméno, to 

není zájem o vaše myšlenky nebo selhali apoštolové? 

Miloš ZEMAN, prezident ČR: Já bych řekl, že moje myšlenky jsou rozptýleny v celé řadě 

programů stran a rozhodně Strana práv občanů na ně nemá monopol. Kdybyste chtěl uvést 

konkrétní příklady, tak jsem velmi rád, že zrušení učebních oborů s maturitou a zakončení 

mistrovskou zkouškou teď přijala další strana. Totéž platí o zákonu o majetkovém přiznání 
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a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Ale něco vám řeknu, pane Moravče. Přemýšlel jsem 

o tom dokonce vlastní hlavou včera. Říkal jsem si, tady je taková zajímavá tradice, že když 

3 prezidenti za sebou vyjádří podporu určité politické straně, tak je to polibek smrti. Ať to 

byl Václav Havel se stranou zelených, teď Václav Klaus se stranou Hlavou vzhůru, no 

samozřejmě i já se Stranou práv občanů. Skoro se mi zdá, že by tato strana neměla 

spoléhat na podporu jakéhokoli prezidenta, že by se měla zcela postavit na vlastní nohy a 

samozřejmě pokračovat dál, zejména na komunální úrovni. Komunální volby budou za rok. 

Já dokážu pochopit lidi, kteří si říkají - zvolili jsme tě v přímé volbě, ale jsi náš, nejsi 

jenom jejich, nejsi jenom nějaký symbol jedné jediné z mnoha politických stran. Tomuhle 

názoru rozumím 

Václav MORAVEC, moderátor: Když říkáte, že toto jste vymyslel vlastní hlavou, proč jste 

to nevymyslel dřív? Proč jste se nebránil tomu, aby Strana práv občanů Zemanovci si vás 

nedala do vývěsního štítu a tím mohla zpochybňovat i vaši nadstranickost, protože to, že 

prezidentská doporučení v této zemi nedopadají dobře pro ty politické strany, to je fenomén 

uplynulých 20 let? 

Miloš ZEMAN, prezident ČR: Tak vy znáte dobře, že jsem se dlouhá léta bránil tomu, aby 

tato strana měla ve svém názvu Zemanovci. To není žádný záchvat ze včerejšího dne. Tehdy 

byl argument, když tam bude jenom Strana práv občanů, tak si ji lidé budou plést například 

se Stranou svobodných občanů, což zní podobně. No ale jak vidíte, Strana svobodných 

občanů, která se nemůže zaštiťovat žádným prezidentem, dopadla velmi, velmi podobně 

jako Strana práv občanů. 

Václav MORAVEC, moderátor: Dokonce dopadla lépe, o 1 % získala víc Strana svobodní. 

Jednoduchá otázka, bylo by vhodné aby SPOZ vypustila z názvu vaše jméno, tedy 

Zemanovci, a bylo by vhodné i pro vnímání nadstranickosti hlavy státu, abyste nebyl jejím 

čestným předsedou? 

Miloš ZEMAN, prezident ČR: Tak pokud jde o to první, tak to bych s vámi souhlasil, 

protože jsem to doporučoval již delší dobu, dokonce opravdu několik let. Ale dívejte se na 

to z druhé strany, pane Moravče, po její prohře v těchto volbách toto vypuštění by 

vypadalo z mé strany jako zbabělost. Já uvítám, jestliže to navrhnou členové strany sami a 

budu tomu rád. Pokud jde o čestné předsednictví, nemýlím-li se, Václav Klaus byl dlouhá 

léta čestným předsedou ODS a nikomu to nevadilo, a protože jsem kdysi před několika lety 

tuto stranu založil, tak odmítnout to, by mně připadalo, jako když otec opouští vlastní dítě, 

což je nejhorší právě tehdy, je-li toto dítě v nesnázích. 
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Václav MORAVEC, moderátor: Budu vás korigovat, protože i u Václava Klause to vadilo, 

ale vždy na to doplácí ten prezident, proto se vás ptám, jestli jste ochoten dál dávat všanc 

nadstranickost prezidenta republiky a symbol prezidentského úřadu dávat politické straně, 

které to spíš uškodilo asi, než aby jí to pomohlo? 

Miloš ZEMAN, prezident ČR: Já naprosto souhlasím s tím, že to mohl být polibek smrti, 

nicméně já nic všanc nedávám. V posledních měsících jsem měl několik desítek vystoupení 

mezi lidmi na náměstích, mezi dělníky v podnicích a samozřejmě také na vysokých školách 

a můžete si snadno ověřit, že jsem nevyslovil v těchto vystoupeních jméno této, ani jakékoli 

jiné strany, pouze jsem se, to je pravda, dobrodružně a dobrodušně asi dvakrát zmínil o 

panu Kalouskovi a o panu Drábkovi, což jsou nepochybně vedoucí funkcionáři TOP 09, ale 

ani tuto stranu jsem ve svých vystoupeních nejmenoval. Čili vystupoval jsem tak, že jsem 

vyzýval lidi, aby šli k volbám a jasně a mnohokrát jsem ji říkal, ať si zvolí stranu, jakou 

chtějí. 

Václav MORAVEC, moderátor: Ano, ale zároveň jste se stal personalistou SPOZ při 

jmenování členů Rusnokovy vlády, protože pětice členů Rusnokovy vlády vystupovala na 

mítincích SPOZ, stala se lídry SPOZ. Navíc premiér Jiří Rusnok se v posledních dnech 

před volbami ohrazoval proti některým krokům ministrů, kteří kandidovali v těchto 

předčasných volbách právě za SPOZ. Například Rusnokovi vadilo, že Zdeněk Žák, ministr 

dopravy v demisi a pražský lídr SPOZ, bez výběrového řízení jmenoval šéfy tří státních 

firem, Ředitelství silnic a dálnic, Ředitelství vodních cest, Drážního úřadu, vadilo mu i to, 

že šéf kabinetu ministra dopravy rozesílal těsně před volbami z počítače ministerstva 

dopravy propagaci SPOZ. Tady jsou Rusnokova slova. 

(obrazový záznam: Jiří RUSNOK, premiér v demisi /nestr./, natočeno 23. 10. 2013: V 

pořádku to není, pokud se to děje, tak je to pochybení nějakých jednotlivců a je třeba se 

tím nějakým způsobem zabývat. Rozhodně to není žádná plánovaná akce, prostě bohužel je 

to všechno o lidech.) 

Václav MORAVEC, moderátor: Zaznamenaly Otázky těsně před volbami slova premiéra 

Jiřího Rusnoka. Pane prezidente, vy, když jste psal program Zemanovcům, tak jste tam 

napsal větu: "Budeme provádět politiku, při níž budou na ústavní činitele i úředníky 

kladeny vyšší nároky jak z hlediska striktního dodržování zákonů, tak i morálky." Vždyť ti 

lidé porušovali vaše vlastní slova, která jste jim napsal do programu? 

Miloš ZEMAN, prezident ČR: Tak zaprvé já tady nemám monitor, takže nevím, co jsou 

vložky do vašeho vystoupení a co je vaše vlastní řeč, nicméně rád počkám, až výmluvně 
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domluvíte a teprve potom bude reagovat daleko stručněji, než zněla vaše otázka. Řekl jste, 

že jsem personalista Jiřího Rusnoka. Mohu za prvé konstatovat, že jediné mé personální 

rozhodnutí spočívalo v tom, že jsem jmenoval Jiřího Rusnoka premiérem a veřejně před 

televizními obrazovkami jsem řekl, že je na něm, koho si navrhne, případně jmenuje jako 

ministra. Nevnucoval jsem mu žádného ministra do jeho vlády, a byl jsem velmi spokojen, 

že na rozdíl od Špidly a Grosse jsem se tentokrát s Jiřím Rusnokem strefil a tím jsem 

kompenzoval svoje předchozí chyby. 

Václav MORAVEC, moderátor: A teď ta původní otázka, tedy když jsem citoval slova z 

programu SPOZ a to nejsou má slova, to jsou slova z programu SPOZ, takže by vám mělo 

lichotit, že tady cituji program SPOZ, nakolik vám vadilo, že ti kandidáti SPOZ porušovali 

program vlastní politické strany, rozumějme ministři, kteří svým šéfům kabinetu tolerovali 

to, že posílají propagační e-maily ze služebních počítačů. To, že váš kancléř, jeden z 

nejvyšších státních úředníků v této zemi kandidoval. 

Miloš ZEMAN, prezident ČR: Tak za prvé, posílání propagačních e-mailů považuje za 

chybu, ať si ty e-maily posílají soukromé osoby, ať se neposílají z ministerských kanceláří. 

Za druhé, neznám žádný zákon, který by žádné osobě, tedy ani ministru, ani kancléři, ani 

kdokoli jinému zakazoval kandidovat ve svobodných volbách.  

Václav MORAVEC, moderátor: Znovu budu citovat váš program, poslouchejte pozorně, 

má dvě části: "Budeme provádět politiku, při níž budou na ústavní činitele i úředníky 

kladeny vyšší nároky jak z hlediska striktního dodržování zákonů, tak i morálky." Slovo 

morálka tam bylo. Nebylo to nemorální kandidatura Vratislava Mynáře? 

Miloš ZEMAN, prezident ČR: Slovo morálka je jedno z nejzneužívanějších slov v české 

politice a pane Moravče, každý hajzl se ohání morálkou. Nejmorálnější projevy v 

Poslanecké sněmovně, tuším, pronášel David Rath. Já nevidím nic nemorálního na tom, 

jestliže i vysoký státní úředník kandiduje, protože mu to zákon nezakazuje. 

Václav MORAVEC, moderátor: Proč, když se každý hajzl ohání morálkou, tak je v 

programu SPOZ slovo morálka? 

Miloš ZEMAN, prezident ČR: V programu SPOZ je slovo morálka použito ve stejné 

frekvenci, možná nižší, než je tomu v programu všech dalších stran. Prosím, laskavě si je 

přečtěte. Ale něco jiného je, když je slovo morálka v programu a něco jiného je, když 

morálky má v každém projevu plná ústa člověk, který pak zajímavým způsobem přejímá 

krabice od vína.  

Václav MORAVEC, moderátor: Když tedy Vratislav Mynář, váš kancléř, neuspěl v těchto 



 

 

65 

 

 

 

volbách, tak neuvažujte o tom, že by skončil v pozici ředitele Kanceláře prezidenta 

republiky?  

Miloš ZEMAN, prezident ČR: Tak Vratislav Mynář si především bude muset urychleně 

dodělat prověrku. To je kondicio sine kva non. Nastupují dvě možnosti. Buď si tu prověrku 

dodělat, to znamená, že ji dostane, pak zůstane kancléřem, anebo si ji nedodělá a pak 

přestane být kancléřem, já si budu shánět kancléře nového. Elementary, dear Watson. 

Václav MORAVEC, moderátor: Ale on údajně o tu prověrku požádal, ale to řízení na jeho 

žádost bylo přerušeno. V jakém stádiu tedy je teď žádost o Mynářovu prověrku? 

Miloš ZEMAN, prezident ČR: Já doporučuju, abyste se na to zeptali Vratislava Mynáře. 

Nicméně to, co o tom vím, spočívalo v představě, která se neuskutečnila, že se Vratislav 

Mynář stane poslancem a v takovém případě prověrku nepotřebuje, no a protože tato 

představa padla za své zhruba včera při vyhlášení výsledků voleb, je jeho povinností o 

prověřování požádat a ukončit to co nejrychleji, jinak mu hrozí ztráta funkce kancléře. 

Václav MORAVEC, moderátor: Tedy budete po něm chtít, aby pokračoval v dokončení té 

prověrky? Na těch slovech budete trvat. 

Miloš ZEMAN, prezident ČR: Pochopil jste to, pochopil jste to velice přesně. Dovolte, 

abych vás k tomu blahopřál. 

Václav MORAVEC, moderátor: Teď nejnovější data, opět sociologická data, která mají 

Otázky k dispozici. Ty naznačují rozpolcení veřejnosti, zda hlava státu může postupovat 

nadstranicky v povolebním vyjednávání. Podívejme se na ně. Podle bleskového výzkumu 

společnosti TNS AISA pro Českou televizi, který se uskutečnil v sobotu po sečtení většiny 

hlasů v předčasných volbách. Na reprezentativním souboru šesti stovek respondentů 

existují dva zhruba stejně početné tábory, které se liší v pohledu na budoucí prezidentovo 

vystupování v povolebním vyjednávání. Jen podle 12 % dotázaných bude Miloš Zeman 

určitě vystupovat v povolebním vyjednávání nadstranicky. Odpověď spíše ano si zvolilo 35 

% dotázaných, podle třetiny lidí prezident nebude spíše nadstranický a pro 17 % 

dotázaných nebude Miloš Zeman určitě vystupovat nadstranicky. Pane prezidente, není 

soudě na základě těchto sociologických dat, ale i dalších dat zřejmé, že od ledna, kdy jste 

se stal prezidentem republiky, se vám nedaří spojovat společnost a ve vztahu k vám, k vaší 

osobě i možná kvůli SPOZ je veřejnost rozpolcena? 

Miloš ZEMAN, prezident ČR: Já si nemyslím, že je to ve vztahu k mé osobě. Když tak 

jmenujete průzkumy, rád bych vám připomněl, že podle průzkumů STEMu popularita ve 

mně za poslední 2 měsíce vzrostla z 53 na 60 %, ale i to pokládám za okrajové. Já si 
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myslím, že tady tak trochu zbytečně končí, já tomu říkám, schwarzenberská válka, třeba že 

prezidentská volba už dávno skončila. A teď k jádru vaší otázky. Podívejte se, prezident si 

především nesmí udělat ostudu tím, že ve výkonu své funkce selže. A on selže tehdy, když se 

ani s jeho pomocí nepodaří sestavit funkční a stabilní vládu. Čím bude straničtější, čím 

více bude podporovat jakoukoli stranu, žádnou nevyjímaje, tím větší je riziko, že selže, 

protože jeho zaujatost bude ostatními stranami chápána jako jeho handicap. Podařilo se 

mi to vysvětlit tak, abyste to pochopil?  

Václav MORAVEC, moderátor: Možná ano. A v případě tedy, že prezident se toho úspěchu 

nedobere a nebude taková vláda za jeho asistence sestavena, tak jaké následky ponese 

prezident? Sám by odstoupil? 

Miloš ZEMAN, prezident ČR: Následky ponese prezident v tom, že výrazně klesne jeho 

důvěra ve veřejnosti, protože neobstál ve své funkci a protože my chlapi jsme ješitní, 

zatímco ženám je tato vlastnost naprosto vzácná, bude tím hluboce zasažena i moje 

ješitnost, pane Moravče.  

Václav MORAVEC, moderátor: Nemrzí vás, že nejste žena? 

Miloš ZEMAN, prezident ČR: Svým způsobem ano, ale když si zase uvědomím, že 

ženských političek je poměrně málo, já obdivoval Margaret Thatcherovou, Angelu 

Merkelovou, ale také Alžbětu Krvavou, bože to byly krásné doby, představte si, že vy byste 

měl přídomek Moravec Krvavý. Jak by se vám asi moderovaly televizní diskuse? 

Václav MORAVEC, moderátor: Já mám různé přídomky, ale nechce přídomky k mé osobě 

stranou, protože o ty tady nejde, jde tady o vás a o další kroky, které učiníte při 

vyjednávání o vládě. Které věci, které věci budete chtít, aby určitě brala nová vláda v 

potaz, jestliže jste nabídl v pátek moderátorství těm stranám, které budou nejsilnější a 

které budou vyjednávat o budoucí vládě?  

Miloš ZEMAN, prezident ČR: No zapomněl jste na jednu věc, která je podstatná k těm 

stranám, které o to požádají, což si myslím, že je v naprostém pořádku a právě proto jsem 

říkal, že stranám samotným je třeba nechat určitý prostor pro to, promiňte, že se opakuji, 

jsem stanovil zasedání sněmovny až na konec listopadu. Nu a samozřejmě pokud jde o 

základní požadavek, tak ten požadavek bude věcný. Já pokládám za největší problém České 

republiky nezaměstnanost, mnohokrát jsem to veřejně řekl a budu se stran ptát, jaké 

konkrétní nástroje na snížení nezaměstnanosti, zejména jaké konkrétní investiční programy 

mají ve svých někdy neuveřejněných, někdy uveřejněných programech. 

Václav MORAVEC, moderátor: Jedna z posledních otázek, pane prezidente, když se 
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podíváte na to, co hrozí České republice, je to rozpočtové provizorium v případě, že se 

bude sestavovat Poslanecká sněmovna, respektive ustanovovat orgány Poslanecké 

sněmovny delší dobu než i samy politické strany teď předpokládají, byla by tato situace 

rozpočtového provizoria pro Českou republiku zásadním problémem a vstoupil byste do 

takové situace, kdyby se nepodařilo ustanovit orgány sněmovny?  

Miloš ZEMAN, prezident ČR: Pane redaktore, o rozpočtovém provizoriu zpravidla mluví 

se strachem ten, kdo vůbec nezná ani ekonomickou teorii, ale ani ekonomickou praxi. Já 

sám jsem měl za jedné ze svých vlád, tedy za jeden rok ze 4 roků svého vládnutí rozpočtové 

provizorium asi 3 měsíce. Víte, co se stalo? Nestalo se nic. A ani světová ekonomika si toho 

prakticky nevšimla. Víte vy vůbec, co je to rozpočtové provizorium? Rozpočtové 

provizorium znamená, že platí rozpočet z předchozího roku do doby, než se přijme nový 

rozpočet. No a pokud ten rozpočet z předchozího roku nebyl sestaven úplně pitomě, tak se 

nic neděje a jedete podle něho. 

Václav MORAVEC, moderátor: Je zajímavé, jak si položíte otázku a zároveň na ni 

odpovíte, takže vím, co je rozpočtové provizorium, ale vzhledem k tomu, že ten rozpočet 

roku letošního přijímala vláda, kterou jste tak ostře kritizoval, tak nevím, zda to vaše 

srovnání vaší situace rozpočtového provizoria a rozpočtového provizoria po těchto volbách 

je na místě, ale zjevně oceňujete ekonomické schopnosti Miroslava Kalouska, který sestavil 

ten rozpočet pro rok 2013, podle něhož by se jelo na začátku 2014. 

Miloš ZEMAN, prezident ČR: Víte, já jsem byl u sestavování rozpočtu jak jako premiér, 

tak dávno před tím jako předseda rozpočtového výboru Federálního shromáždění a vím, 

pane Moravče, že rozpočet je jako tanker, který když ho chcete na lodi obrátit, tak 

vzhledem k jeho hmotnosti jedno otočení kormidla nestačí. Rusnokova vláda provedla v 

rozpočtu, který původně navrhla vláda Nečase, určitá korektivní opatření, která směřují 

především k posílení investic, zvýšila minimální mzdu, zvýšila platby za státní pojištěnce, 

což Nečas nikdy nechtěl udělat, a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Ale bylo to pouze 

malé pootočení kormidla, protože kdybyste tím kormidlem otočil víc, tak ten tanker prostě 

převrhnete, nafta se vylije do moře a vás zavřou za poškozování životního prostředí. 

Václav MORAVEC, moderátor: Jinak řečeno, nebude vadit, když tato země bude v 

rozpočtovém provizoriu na začátku roku a nebyla by to situace, pokud by se vleklo 

ustanovování orgánů Poslanecké sněmovny, do které byste vstupoval? 

Miloš ZEMAN, prezident ČR: Nevadilo to zhruba před 11, 12 lety, když rozpočtové 

provizorium trvalo 3 měsíce, důkazem je mimo jiné i to, že vy sám jste na to zapomněl, a 
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stejně tak to nebude vadit ani v příštím roce.  

 

4. Prezidentovy spory s rektory  

 

Václav MORAVEC, moderátor: Už zítra si připomeneme státní svátek, 28. říjen, vznik 

Československé republiky. 28. říjen je poznamenám sporem Miloše Zemana s rektory. 20 z 

28 rektorů veřejných a státních vysokých škol odmítlo účast na zítřejším slavnostním aktu 

na Pražském hradě. Vadí jim, že Miloš Zeman nepozval jejich dva kolegy. Tady jsou slova 

rektora Univerzity Karlovy v Praze Václava Hampla. 

(obrazový záznam: Václav HAMPL, bývalý rektor, Univerzita Karlova v Praze, natočeno 

25. 10. 2013: To selektivní zvaní a nezvaní některých rektorů, je prostě mimořádně 

nešťastný krok, na který je potřeba nějakým způsobem zareagovat. Já to prostě chápu tak, 

že účast rektorů veřejných a státních vysokých škol na tom, na té oficiální oslavě státního 

svátku jakýmsi symbolickým vyjádřením významu těchto institucí pro celou společnost a 

to prostě rozhodně platí pro všechny univerzity, samozřejmě to platí pro Masarykovu 

univerzitu, a bez nich to nemá cenu.) 

Václav MORAVEC, moderátor: Slova rektora Univerzity Karlovy v Praze, profesora 

Václava Hampla. Váš dlouholetý přítel, Miloši Zemane, a spolupracovník Miroslav Šlouf k 

tomu v rozhovoru pro Lidovky poznamenal, a teď cituji: "Některé poslední kroky pana 

prezidenta mě naprosto šokovaly. Válka s rektory? Proč? Takhle se nebojuje ani na okresní 

úrovni, natož na celostátní." Konec citátu. Jste ochoten připustit, že jste sestoupil na 

okresní úroveň?  

Miloš ZEMAN, prezident ČR: Jsem dojat, že jste citoval Miroslava Šloufa, kterého jste 

předtím vy i vaši kolegové neustále proklínali. Mimochodem, již dlouho to není můj 

spolupracovník, ale to není podstatné. Za prvé neprobíhá žádná válka s rektory. Dva 

rektoři, což se nedá nazvat válkou, nedostali pozvání na Pražský hrad. Na pozvání Pražský 

hrad, pane redaktore Moravče, není žádný nárok. Stejně tak jako například není nárok na 

jakoukoli funkci. Jeden z těchto rektorů nebyl pozván proto, protože moje předchozí 

pozvání do Karolina odmítl, a jak víte z vlastní rodiny, když vám někdo z pozvaných hostů 

poprvé pozvání odmítne, tak ho podruhé nepřijmete. Pokud jde o druhého rektora, je to 

trošku složitější. Nicméně když to shrnu do jedné věty, bylo to způsobeno tím, že prohlásil, 

že bych určitě na jeho univerzitě propagoval Stranu práv občanů a já mohu doložit, že na 

desítkách univerzit, kde jsem předtím vystupoval, jsem slovo žádné politické strany 
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nevyslovil. Čili byla to dílem urážka, dílem lež, a zase si nevezmete do domácnosti člověka, 

který vás uráží a který nadto lže. A poslední poznámka, pane Moravče, tu rektorové nejsou 

zváni jako osoby, ale jako představitelé svých univerzit. A jejich případná neúčast by 

musela být schválena akademickým senátem této univerzity, to si nemůže rektor vymyslet 

sám o sobě. No a zeptejte se těch rektorů, jestli ta jejich neúčast schválena opravdu byla. 

Takže, aby bylo jasno, celkem je na Hrad pozváno, dobře počítáno, asi 600, možná 630 

lidí. Dobrá, nepřijdou dva, a ze solidarity s nimi, já bych dodal z falešné solidarity s nimi, 

možná nepřijdou další. Nic hrozného se nestane, účast na Hradě není nárokovou akcí, 

která je vynutitelná. 

Václav MORAVEC, moderátor: Bezesporu máte pravdu, ale existuje také velkorysost. 

Prezident republiky Miloš Zeman, který byl hostem dnešních Otázek. Děkuji vám za 

rozhovor do zámku v Lánech a přeji ... 

Miloš ZEMAN, prezident ČR: Pane Moravče, když dovolíte půl minuty. Já jsem asi před 

měsícem ke svým 69. narozeninám dostal doslova obrovské množství blahopřání, zaplnilo 

mně to jednu kancelář na Hradě, a protože jsem nebyl fyzicky schopen na tato blahopřání 

odpovědět, dovolte mně, abych alespoň touto cestou ze srdce poděkoval všem, kdo mě to 

blahopřání k narozeninám poslali. Na shledanou. 

Václav MORAVEC, moderátor: Věřím, že se uvidíme dříve než při vašich dalších 

narozeninách. Miloš Zeman, první host dnešních Otázek. Přeji hezký zbytek neděle a děkuji 

za rozhovor. 

Miloš ZEMAN, prezident ČR: Také tak. 
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9.2.A Příloha č. 2: OVM, 12.1.2014, Miloš Zeman, analogová forma (přepis záznamu) 

 

Dne 12.1.2014 byli účastníky debaty Václav Moravec, moderátor a Miloš Zeman, 

prezident – vybraný subjekt hovoří prostřednictvím živého přenosu do studia OVM ze 

zámku v Lánech. Do části pořadu obrazovým záznamem vstupuje Daniel Prokop, sociolog, 

Median a Bohuslav Sobotka, předseda ČSSD. (pozn. Do textu byly ve shodě s metodikou 

vloženy nadpisy, podle tematických okruhů debaty.) 

 

1. Úvod (headline) 

 

Václav MORAVEC, moderátor: Vítejte a hezkou neděli vám všem. Necelý rok po přímé 

volbě hlavy státu. Miloše Zemana čeká jeden z nejzávažnějších kroků v prezidentské roli. 

Už za pět dní jmenuje nového českého premiéra. Pokračování vládního seriálu je ovšem 

zahaleno tajemstvím. Osoby a obsazení se mohou v dalších dílech měnit. Najde Bohuslav 

Sobotka jiný globus? Nahradí nejméně čtyři sporné figury novými kádry? A jak si takové 

nové zobrazení politického světa prezident republiky vlastně představuje? Miloš Zeman 

prvním hostem Otázek. Pozvání do diskuse pak přijali kandidát na post ministra 

zemědělství, první místopředseda lidovců Marian Jurečka a předseda poslaneckého klubu 

KSČM Pavel Kováčik. A o jakých tématech se po dnešních Otázkách začne mluvit? 

Bezpodmínečné jmenování. Prezident Miloš Zeman by měl podle 52% dotázaných 

jmenovat vládu navrženou Bohuslavem Sobotkou bez kladení podmínek. Vyplývá to z 

bleskového sociologického šetření agentury Median pro dnešní Otázky. Dalších 38% 

respondentů volilo možnost, prezident by měl vyžadovat výměnu některých ministrů. A 7% 

si myslí, že by prezident tuto trojkoaliční vládu neměl jmenovat vůbec. Naděje, nebo 

beznaděj? Očekávání od příští vlády. Názory veřejnosti jsou vyrovnané. Celkem 49% 

dotázaných z bleskového výzkumu společnosti Median si určitě nebo spíše myslí, že kabinet 

ve složení navrženém Bohuslavem Sobotkou přispěje ke zlepšení poměrů v zemi. 

(obrazový záznam: Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Domnívám se, že ty 

personální návrhy umožňují, aby zde vznikla funkční, akceschopná vláda, která bude 

schopna naplnit vládní program.) 

Václav MORAVEC, moderátor: Jeden zákon, dva návrhy. Kabinet premiéra Jiřího 

Rusnoka v demisi má ve středu probírat vlastní návrh novely služebního zákona. Pokud ho 

schválí, budou mít poslanci dva návrhy zákona o státní službě. Koaliční a vlády v demisi. 
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Jmenováním nového kabinetu, návrhem kandidátů na veřejného ochránce práv či 

jmenováním nového člena bankovní rady České národní banky zakončí Miloš Zeman první 

rok v prezidentském úřadě. Soudě podle názoru většiny lidí má Miloš Zeman po necelém 

roce stráveném ve funkci prezidenta největší potíže s vystupováním na veřejnosti. Co 

zlepšovat má však i v nadstranickém, respektive nestranném postoji, který podle lidí k 

úřadu prezidenta patří. V exkluzivním bleskovém sociologickém šetření pro dnešní Otázky 

uskutečněném během pátku a včerejška lidé známkovali počínání prezidenta Miloše 

Zemana. A to hned v několika oblastech. Ze známek od jedničky do pětky vypočítala 

agentura Median průměr. Nejlépe si prezident republiky vede, pokud jde o využívání 

pravomocí. Známka 2,7, Obhajoba českých zájmů v zahraničí 2,9. Za působení na politické 

scéně dostal Miloš Zeman trojku. Přesněji 3,1. Nadstranické vystupování ohodnotili 

respondenti na 3,3% a nejhorší známka je za reprezentaci na veřejnosti. Čistá tři mínus. 

Pro úplnost, sociologické šetření se uskutečnilo na reprezentativním vzorku víc než 

tisícovky respondentů. Podle slov sociologa Daniela Prokopa z rozhovoru pro dnešní 

Otázky v současnosti nejlépe hodnotí prezidenta Miloše Zemana voliči komunistů. 

(obrazový záznam: Daniel PROKOP, sociolog, Median: Podobný výzkum se dělal se 

stejnou metodikou v červnu před tou vládní krizí, před krizí vlády Petra Nečase, a Miloš 

Zeman si ve všech těch, skoro ve všech těch ukazatelích pohoršil. Jediná věc, kdy si 

nepohoršil, je využívání prezidentských pravomocí. Takže paradoxně to, za co ho jakoby 

odborná veřejnost nejvíce kritizuje. A v tom využívání prezidentských pravomocí ho právě 

podporují levicoví voliči, lidé, kteří mají malou důvěru v obecné ty zavedené strany, lidé 

mimopražští, s horší příjmovou situací, což naznačuje, že oni právě pozitivně vnímají de 

facto to, že přispěl k ukončení činnosti té pravicové vlády. Protože s tím byl Miloš Zeman 

zvolený, že by měl takto vystupovat proti pravicové vlády.) 

Václav MORAVEC, moderátor: Vysvětluje v rozhovoru pro Otázky sociolog Daniel 

Prokop. Vzápětí pak upřesňuje, ve kterých oblastech si Miloš Zeman po necelém roce v 

prezidentském úřadu pohoršil. 

(obrazový záznam: Daniel PROKOP, sociolog, Median: On si naopak pohoršil docela 

výrazně v otázkách, jako je nadstranické vystupování, působení na vnitropolitické scéně. 

Tam si pohoršil jakoby u všech lidí v podstatě a lze to možná vysvětlovat tím jeho 

působením v období parlamentních voleb, protože on tam jednak byl spojen s jednou tou 

kandidující stranou, druhak se podílel na jistých problémech uvnitř ČSSD, takže se z něj 

stala taková kontroverznější figura v té reálné stranické politice.) 
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2. Zemanův prezidentský rok 

 

Václav MORAVEC, moderátor: Dodává v rozhovoru pro dnešní Otázky sociolog Daniel 

Prokop. Za prvním hostem Otázek pak míříme na zámek v Lánech. Pozvání k rozhovoru 

přijal prezident republiky Miloš Zeman. Děkuji, že jste hostem Otázek. Vítejte. 

Miloš ZEMAN, prezident České republiky: Dobrý den. 

Václav MORAVEC, moderátor: Jste ochoten po necelém roce, pane prezidente, v úřadě 

připustit, že jednou z největších slabin je vaše vystupování na veřejnosti a to stranné než 

nestranné pojetí prezidentského úřadu? 

Miloš ZEMAN, prezident České republiky: Tak já nezapírám, že jsem levicový prezident a 

v tomto smyslu jistě nejsem nestranný. Ale to neznamená, že budu podporovat jakoukoli 

konkrétní levicovou stranu nebo že odmítnu jmenovat pravicového ministra, pokud se 

taková vládní koalice vytvoří. 

Václav MORAVEC, moderátor: Přijde vám trefné to hodnocení veřejnosti v těch 

jednotlivých oblastech, které jste slyšel? 

Miloš ZEMAN, prezident České republiky: Upřímně řečeno, na vzorku jednoho tisíce 

osob, a nechci nikoho podezřívat z neobjektivity, těžko poznáte, jaký je názor osmi a půl 

milionu oprávněných voličů. Já vycházím z toho, že politik má především plnit své sliby a 

proto jsem ve vánočním poselství vyjmenoval pět slibů, které jsem dal a ponechal jsem 

právě na té veřejnosti, aby rozhodla, zda tyto sliby jsem splnil nebo ne. Přitom některé z 

těch slibů se lidem nemusí líbit. Vím, že třeba někdo protestoval proti vyvěšení vlajky 

Evropské unie na Pražském hradě. Ale já jsem to řekl předem před prezidentskými 

volbami, takže lidé museli počítat s tím, že nejenom tento, ale i další sliby splním. 

Václav MORAVEC, moderátor: Zkusím tu otázku pootočit. Kde vidíte po roce fungování v 

prezidentském úřadu své největší slabiny? 

Miloš ZEMAN, prezident České republiky: Moje největší slabina, pane redaktore, je pravé 

koleno, které jsem si dokonale rozbil. Ale mohu vás potěšit, to koleno se už rychle hojí. 

Václav MORAVEC, moderátor: Jinou slabinu nevidíte? 

Miloš ZEMAN, prezident České republiky: Ale samozřejmě, že ano. Jsem člověk jako 

každý jiný. A pokud jste vy viděl člověka bez slabin, já jsem se s takovým nesetkal. 

Václav MORAVEC, moderátor: Viděl jsem také některé osobnosti, které umí pojmenovat 

své slabiny a zatím ve vašem případě se mi to nepodařilo, abychom se k tomu dobrali. 
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Miloš ZEMAN, prezident České republiky: To je samozřejmě váš problém, ale já jsem 

kdysi napsal i celou knihu o svých slabinách a nechci se opakovat, ale pokud si přejete 

vyjmenovat alespoň jednu z nich, byla to přílišná důvěřivost vůči kompetencím tehdejších 

spolupracovníků. 

Václav MORAVEC, moderátor: Myslel jsem, že se proměňujete v čase, ale tím mi asi 

chcete říci, že se v čase neměníte 

Miloš ZEMAN, prezident České republiky: Promiňte, pane Moravče, vzpomněl jsem si na 

to. No tak nevím, ale teď už si ty spolupracovníky, protože nesestavuji vládu, zase tak často 

nevybírám. Ale teď jsem si uvědomil, že musím naplnit vaše přání a další moje slabina je 

možná to, že jsem v tomto pořadu bez kravaty. Doufám, že mně to diváci prominou. 

Václav MORAVEC, moderátor: Vy jste v inauguračním projevu 8. března označil za svůj 

první úkol, cituji, uklidnění a stabilizaci české politizaci. A k tomu prvnímu úkolu jste krom 

jiného v inaugurační řeči, kterou jste pronesl 8. března, poznamenal. 

(obrazový záznam: Miloš ZEMAN, prezident České republiky, nahráno 8.3.2013: Jsem si 

plně vědom toho, že bez podpory veřejnosti je pro jakéhokoli jednotlivce tento úkol 

nedosažitelný. Ale řídím se zásadou, že lépe než proklínat tmu, je zapálit alespoň jednu 

svíčku.) 

Václav MORAVEC, moderátor: Když tedy vyjdu z této pasáže a prvního úkolu, uklidnění a 

stabilizace české politické scény. Vy teď máte k dispozici programové prohlášení, 

respektive koaliční smlouvu, ze kterého vyjde program Sobotkovy trojkoaliční vlády. Může 

počítat Bohuslav Sobotka a ta trojkoaliční vláda s vaší podporou na základě toho 

programu, který si od pátku přečetl? 

Miloš ZEMAN, prezident České republiky: Tak když jsem si ten program přečetl, tak se 

mně líbí jeho cíle. A neexistuje oblast, vůči které bych zde měl větší výhrady. To, co mě 

naplňuje určitými pochybnostmi, jsou prostředky k dosažení těchto cílů. Konkrétně řečeno, 

kde na to vezmete peníze. Já například souhlasí s progresivním zdaněním příjmů fyzických 

osob, které je běžné ve velké většině vyspělých zemí. Ale přesně to v té koaliční smlouvě 

není a všichni víme proč. A totéž se dá říci o korporátní dani, totéž se dá říci o sektorové 

dani a podobně a podobně. Čili moje výhrady vůči koaliční smlouvě zdaleka nespočívají v 

oněch vznešených cílech, s nimi plně souhlasím. Ale kladu si takovou prostou a přízemní 

otázku, jak už jsem řekl, kde se na to vezmou peníze. 

Václav MORAVEC, moderátor: To je největší úskalí, které v té koaliční smlouvě vidíte. 

Miloš ZEMAN, prezident České republiky: Nesporně ano. 
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Václav MORAVEC, moderátor: Jinak se vám koaliční smlouva a její programová část líbí, 

protože konvenuje i vašim představám o řízení této země. 

Miloš ZEMAN, prezident České republiky: Víte, já zastávám názor, že Česká republika by 

měla směřovat k tomu, čemu se někdy říká skandinávský model sociálního státu. A jak jistě 

víte, pane Moravče, ve Skandinávii existují vysoké daně, ale lidé je platí víceméně ochotně 

právě proto, že daňový výnos není rozkrádán. Což se zatím bohužel o České republice říci 

nedá. Právě proto jsem trvale zastával názor, že potřebujeme majetková přiznání, tedy 

prokázání původu příjmů a majetku a abychom odstrašili velké zloděje, že také 

potřebujeme konfiskaci neboli zabavení nelegálně získaných příjmů. 

Václav MORAVEC, moderátor: A v tom je jedna pasáž, v tom programovém prohlášení, 

respektive koaliční smlouvě, protože tam najdeme závazek novely zákony o střetu zájmů, 

který zavede elektronické vyplňování a zveřejňování majetkových přiznání politiků a v další 

části koaliční smlouvy se píše, cituji, daňový řád nebo zvláštní zákon prokázání původu 

majetku v odůvodněných a zákonem přesně stanovených případech umožní správci daně 

požadovat, aby fyzická osoba prokázala, že její majetek odpovídá příjmům vykázaným v 

minulosti touto fyzickou osobou ke zdanění. Přenesení důkazního břemene, to je ten 

institut. Vy už jste se dohodli s Bohuslavem Sobotkou na podrobnostech společné představy 

o majetkových přiznáních? 

Miloš ZEMAN, prezident České republiky: Tak my jsme pouze diskutovali o tom, zda ten 

limit má být deset nebo dvacet milionů. Já sám zastávám názor, že není vhodné obtěžovat 

občana, který má rodinný domek, auto a chalupu, aby musel vyplňovat majetkové přiznání. 

A kromě toho v tomto opatření jde především o takzvané velké ryby, chcete-li velké zloděje. 

Takže když tam ten limit bude ať už deset nebo dvacet milionů, bude to naprosto 

dostačující. 

Václav MORAVEC, moderátor: Vy se tedy spíše přikláníte k hranici dvaceti milionů? 

Miloš ZEMAN, prezident České republiky: Tak ona také nějaká inflace, pane Moravče, 

takže to, co dneska stojí deset milionů, může za pět let stát o něco víc. 

Václav MORAVEC, moderátor: Ono podle sociologa Daniela Prokopa se ukáže i na 

postoji prezidenta Miloše Zemana k Sobotkově koaliční vládě, zda naplní Miloš Zeman své 

sliby dané voličům. 

(obrazový záznam: Daniel PROKOP, sociolog, Median: Zajímavé je samozřejmě, když se 

koukneme na nějaké konkrétní sliby, jako je ten slib v období inaugurace, že bude 

podporovat jakési řešení na bázi shody dvou hlavních stran a že bude podporovat vládu, 
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která prosadí majetkové přiznání, tak teďka tady máme vládu, která splňuje oba dva ty 

požadavky, tak bude zajímavé sledovat, nakolik on jí bude bránit nebo nakolik ji bude 

podporovat.) 

Václav MORAVEC, moderátor: Dodává v rozhovoru pro Otázky sociolog Daniel Prokop. 

Bavili jste se o tom v pátek s budoucím premiérem Bohuslavem Sobotkou, kterého v pátek, 

tento pátek tedy budete jmenovat, na tom, zda může počítat s vaší podporou? 

Miloš ZEMAN, prezident České republiky: No tak podívejte se, pane Moravče, já už jsem 

v pátek na tiskové konferenci řekl, že kdybych chtěl tuto vládu vyhodit do povětří, tak jak 

mně radí ústavní právník pan Kysela, není nic jednoduššího, než odmítnout jmenovat pana 

Babiše ministrem financí v souladu s lustračním zákonem. To znamená, že jestliže jsem 

navrhl už asi před měsícem, aby se tento problém řešil přijetím služebního zákona, který 

tuto podmínku neobsahuje, alespoň v prvním čtení, tak je to víc než přátelské gesto vůči 

tomu, aby se tato koalici nerozsypala. Co chcete víc? 

Václav MORAVEC, moderátor: Jen upřesním, že právník docent Jan Kysela říká, že by 

Bohuslav Sobotka měl na některých věcech trvat, jako například na dodržování ústavy, aby 

se z vás nestalo monstrum. To jen pro upřesnění. V té koaliční smlouvě není zmínka o 

církevních restitucích. Vy jste přitom církevní restituce kritizoval. Kritizoval jste konkrétně 

výši té renty. Před měsícem jste se pak s arcibiskupem Dominikem Dukou setkal a jednal o 

církevních restitucích, konkrétně o nárocích, které se týkaly areálu Pražského hradu. 

Pokročili jste od té doby, pane prezidente, v pracích na té smlouvě, na té vaší dohodě? 

Miloš ZEMAN, prezident České republiky: Ano. Areál Pražského hradu je jedna věc, ale 

my jsme s panem kardinálem Dukou bavili především o církevních restitucích obecně. A 

doufám, že i jeho názor spočívá v tom, že prostředky získané církevními restitucemi by měly 

být použity na takzvaně veřejně prospěšné účely, ať už jsou to sociální zařízení, domovy 

důchodců. Já bych dodal především hospice. A v takovém případě to napětí, které dnes 

existuje mezi církví a dejme tomu 80% veřejnosti, by mohlo být utlumeno právě tím, že by 

církev sama prokázala, že ty získané prostředky chce věnovat v souladu s posláním, které 

církev nebo církve mají. 

Václav MORAVEC, moderátor: Jak můžete vědět o 80% veřejnosti? Vy jste obcházel 

každého z deseti milionů občanů? 

Miloš ZEMAN, prezident České republiky: To je tak laický dotaz, že být vámi, tak bych se 

za něj sám styděl. Před chvílí jste mně tady demonstroval průzkum veřejného mínění na 

vzorku pouhého tisíce osob. 
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Václav MORAVEC, moderátor: Ano. Právě že ten průzkum jste zpochybnil, tak je to v 

návaznosti na vaše zpochybňování, protože asi něco znáte, předpokládám, jako člověk, 

který studoval na Vysoké škole ekonomické, o statistice a o reprezentativitě vzorku, kdy 

vzorek tisícovky je víc než dostatečný. 

Miloš ZEMAN, prezident České republiky: Já vás rád nechám domluvit, pane Moravče, až 

ustanete, řekněte mi a já vám rád na vaši otázku odpovím. Takže už můžu? Děkuji vám. Tak 

zaprvé ten rozdíl mezi tímto vzorkem, který vy jste jmenoval a mezi těmi 80% lidmi, kteří 

protestují proti církevním restitucím, je dán tím, že ten průzkum byl mnohonásobně 

opakovaný a že prováděly různé agentury. Nebyl to tedy jednorázový průzkum. Už jste to 

pochopil? 

Václav MORAVEC, moderátor: Ano. Stejně jako vy jste snad viděl průzkumy CVVM, kdy 

historicky za vašeho prezidentování je nejnižší důvěra lidí této země v úřad prezidenta. 

Také to potvrdilo několik výzkumu. To na margo toho prvního šetření. Ale nechme to šetření 

být. Když zůstanu u té vaší dohody o restitucích a směnách v rámci areálu Pražského 

hradu, v jaké fázi vlastně ta dohoda s Arcibiskupským palácem je? 

Miloš ZEMAN, prezident České republiky: Zasedají odborné týmy. Každá strana si vzala 

renomovaného právníka a věřím, že se dojde k nějakému rozumnému řešení. Já jsem si 

totiž, pane Moravče, byl ty dva objekty, o které se konkrétně jedná, prohlédnout. A zjistil 

jsem, že jsou to v podstatě ruiny. Církev, a to jsem s úsměvem říkal panu kardinálu Dukovi, 

minulý rok dostala první splátku asi dvě miliardy korun. Až dosud jsem nevěděl, že v areálu 

Pražského hradu jsou dvě budovy, jejichž obvodové zdivo je poměrně zachovalé, ale 

vnitřek vypadá jako po bombardování. Nu a proč bychom měli církvi bránit, aby tyto 

budovy opravila a pak je používala ke svým kulturním účelům, ať jsou to muzea, galerie, 

koncertní síně nebo cokoli jiného, co si sama církev vybere. 

Václav MORAVEC, moderátor: Tedy k té dohodě dojde kdy podle vašeho odhadu? 

Miloš ZEMAN, prezident České republiky: Ale tak já si myslím, že to skutečně záleží na 

těch dvou týmech, které spolu jednají. Já nejsem součástí ani jednoho z nich. Kromě toho 

vy jako dobře informovaný člověk jistě víte, že takovou dohodu musí posvětit i vláda, že to 

nemůže být pouze dohoda, kterou uzavře prezident. 

Václav MORAVEC, moderátor: První rok, pane prezidente, v prezidentském úřadu 

zakončíte několika zásadními personálními kroky. Příští pátek to bude jmenování nového 

premiéra, do konce ledna jmenování nové vlády jako celku, pak jmenování v únoru 

jednoho člena Bankovní rady České národní banky a předložení návrhu kandidáta či 
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kandidátů na úřad veřejného ochránce práv. Můžete potvrdit nebo vyvrátit, že jedním z 

těch vašich kandidátů na ombudsmana bude dosavadní zástupce veřejného ochránce práv 

Stanislav Křeček? 

Miloš ZEMAN, prezident České republiky: Ale vzhledem k vašemu zájmu vám dokonce 

rád řeknu, že vedle Stanislava Křečka, protože prezident navrhuje dva kandidáty, bude 

druhým kandidátem Pavel Zářecký. Já si dokonce myslím, že kdyby Bůh a Poslanecká 

sněmovna daly, tak by to byl velmi, velmi dobrý tandem, že by se doplňovali. A zatímco 

Stanislav Křeček už zástupcem ombudsmana byl, tak Pavel Zářecký by se jím mohl stát. 

Ale opakuji, prezident nenavrhuje ombudsmana a jeho zástupce, prezident navrhuje dva 

kandidáty na ombudsmana. 

 

2. Prezidentské pravomoci  

 

Václav MORAVEC, moderátor: Tedy té jedné žádosti, kterou vám na Hrad doručilo 

Ministerstvo spravedlnosti, vy nevyhovíte. Když jsme právě u těch ústavních pravomocí, 

tak strany vládní koalice v té koaliční smlouvě říkají, že chtějí zpřesnit práva a povinnosti 

jednotlivých ústavních aktérů. Počítáte s tím, že se zapojíte do té diskuse o změnách a 

zpřesnění ústavy třeba kvůli milostem? 

Miloš ZEMAN, prezident České republiky: No tak já si myslím, že můj nástupce může mít 

klidně jiný názor než já. Stejně tak jako ho měl můj předchůdce. A že bude udělování 

milostí považovat za něco, co je, nechci říci důležitější, ale svým způsobem nezávislejší na 

soudech a soudních instancích, než se domnívám já. Víte, v případě, když máte možnost 

odvolání, dokonce několikanásobného odvolání, když máte možnost dovolání, když máte 

dokonce možnost ústavní stížnosti, tak řada případů milostí, které jsem ve vánočním 

poselství uváděl, vznikla na základě kamarádšoftu mezi prezidentem a těmi, komu ty milosti 

byly uděleny. Doufám, že si ještě vzpomínáte na konkrétní případy, které jsem uvedl. 

Václav MORAVEC, moderátor: Vy do té diskuse, pane prezidente, o změnách ústavy a 

zpřesnění práva a povinností jednotlivých ústavních aktérů, což je v té koaliční smlouvě, 

vstoupíte tedy s jakými podněty? Pokud do ní vůbec budete chtít vstupovat. 

Miloš ZEMAN, prezident České republiky: Já nevidím důvod, proč bych vstupoval do 

těchto diskusí s jakýmikoli podněty. Předpokládám, že i příští prezident bude volen přímou 

volbou. Je nesporné, že prezident volený přímou volbou se může opírat o formálně i 

fakticky silnější mandát než prezident, který je volen 281 poslanci a senátory. Takže já 
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dokonce souhlasím s tím, že by se ten mandát měl určitým způsobem posunout, ale 

považoval bych za poněkud bizarní, kdyby prezident zvolený přímou volbou měl méně 

kompetencí než prezident zvolený volbou parlamentní. 

Václav MORAVEC, moderátor: No, ale vy když jste nebyl prezidentem, ale byl jste 

premiérem, tak jste měl vlastně stejný postoj jako budoucí premiér Bohuslav Sobotka, který 

před týdnem v tomto pořadu řekl, že k zásadnějším změnám ústavy by mělo dojít do dvou 

let a že by ústava například měla obsahovat lhůty, dokdy má prezident konat v jednotlivých 

věcech. Miloš Zeman, když byl kandidátem na premiéra po volbách v roce 1998, tak 

pronášel i tato slova. 

(obrazový záznam: Miloš ZEMAN, prezident tehdejší předseda, natočeno 13.7.1998: Ta 

dosavadní ústava, jistě nikoli vinou prezidenta, dává prezidentovi možnost, aby interval 

mezi demisí předchozí vlády a nástupem nové vlády byl nekonečně dlouhý. Já jsem si 

samozřejmě jist, že pan prezident této možnosti nevyužije, protože je to demokratický 

prezident, ale ústava musí kompetence prezidenta například v tomto směru jednoznačně 

vymezit a to tím, že stanoví maximální časový interval, který může uplynout mezi tou 

demisí předchozí vlády a jmenování vlády nové.) 

Václav MORAVEC, moderátor: Vrátili jsme se v čase, kdy byl Miloš Zeman kandidátem na 

premiéra. Tedy do roku 1998. Vy jste tady s Bohuslavem Sobotkou ve shodě. Jak dlouhá by 

podle vás měla být lhůta mezi demisí vlády předchozí a jmenováním vlády nové? 

Miloš ZEMAN, prezident České republiky: Tak předeslal bych, že tento názor, který jste 

citoval z roku 98, si uchovávám i dnes. Samozřejmě, jestliže dojde k tomu, že se rozpustí 

Poslanecká sněmovna, no tak vláda v demisi musí vládnout do doby, než se ustanoví nová 

Poslanecká sněmovna a tedy předtím proběhnou volby. No a protože koaliční dohoda byla 

podepsána před šesti dny, tak je celkem jasné, že teprve nyní vzniká vláda. Ale to byl 

speciální případ. Když se budou měnit vlády uprostřed funkčního období, aniž by se 

Poslanecká sněmovna rozpustila a aniž by tedy byly vypisovány nové volby, tak si myslím, 

že na ten interval bohatě stačí třicet, možná čtyřicet dnů. To je spíše technická otázka. 

Nechme určitý čas budoucímu premiérovi, aby si vybral své spolupracovníky a přesně k 

tomu je tato lhůta určena. 

 

3. Jmenování Sobotkovy vlády 

 

Václav MORAVEC, moderátor: Necelý rok po přímé volbě hlavy státu Miloše Zemana 
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čeká jeden z nejzávažnějších kroků v prezidentské roli. Už za pět dní jmenuje nového 

českého premiéra, předsedu sociálních demokratů Bohuslava Sobotku. K některým 

navrženým kandidátům na ministry má však prezident Miloš Zeman výhrady. Podle názoru 

nadpoloviční části veřejnosti by měl prezident republiky jmenovat vládu navrženou 

Bohuslavem Sobotkou bez kladení podmínek. Tak odpověděla v exkluzivním sociologickém 

šetření společnosti Median pro dnešní Otázky většina respondentů, přesně 52%. Dalších 

38% volilo možnost, prezident by měl vyžadovat výměnu některých ministrů. A 7% si myslí, 

že by prezident tuto trojkoaliční vládu neměl jmenovat vůbec. Šetření na reprezentativním 

vzorku víc než tisícovky respondentů se uskutečnilo během pátku a soboty. Podrobnosti 

dodává v rozhovoru pro Otázky sociolog Daniel Prokop. 

(obrazový záznam: Daniel PROKOP, sociolog, Median: Okolo 70% lidí, kteří volili jednu 

z těch koaličních stran, si myslí, že by měl jmenovat vládu bez kladení podmínek. Je tam 

tedy nějaká menšina, která říká, že by měl požadovat výměnu ministrů, která třeba není 

spokojená s tím složením vlády konkrétní. Zajímavé je, že ten názor, že by neměl si klást 

nějaké podmínky, zastávají pravicoví voliči, u nichž teda vítězí ta nedůvěra k Miloši 

Zemanovi a k tomu silnému prezidentství nad případnou nedůvěrou k té nové vznikající 

vládě. Naopak podporu Miloš Zeman má u voličů komunistů v tomhletom případě. A u 

lidí, kteří nechodí k volbám. To jsou lidé, kteří obecně mají malou důvěru ve stranickou 

politiku a nejsou zastoupeni v podstatě v té vládě, ten jejich hlas.) 

Václav MORAVEC, moderátor: Dodává sociolog Daniel Prokop v rozhovoru pro dnešní 

Otázky. Vrátím se, pane prezidente, k vašim pátečním slovům, která jste pronášel před 

setkáním s předsedou ČSSD Bohuslavem Sobotkou. Existuje nějaká z vámi veřejně 

vznášených připomínek vůči kandidátům na ministry natolik závažně, že prostě toho 

ministra jmenovat nebudete? 

Miloš ZEMAN, prezident České republiky: Pokud jste tu tiskovou konferenci poslouchal 

celou, pane Moravče, tak jste slyšel, že se hodlám se všemi kandidáty na ministry sejít. A 

pokládám za naprosto předčasné, abych předem před těmito setkáními říkal, jaký bude můj 

finální názor. Své výhrady jsem vyjádřil a myslím si, že je poctivé dát příležitost i druhé 

straně, která by měla říci své názory na výkon své ministerské funkce. 

Václav MORAVEC, moderátor: O mě tady vůbec nejde. Jde tady o lídry koaličních stran. 

Protože například lídr hnutí ANO Andrej Babiš po tom vašem pátečním vystoupení 

nepochopil, zda budete kandidáty na ministry, ke kterým máte výhrady, jmenovat nebo ne. 

Tady jsou Babišova slova. 
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(obrazový záznam: Andrej BABIŠ, předseda hnutí, natočeno 10.1.2014: Nevím úplně 

přesně ten závěr z toho, jestli vlastně ti kandidáti budou jmenováni, nebudou, jestli bude 

nějaká šance, aby ještě například kandidát, pan Stropnický, tak jsem to pochopil, i když 

nebyl jmenován, měl šanci pana prezidenta přesvědčit o tom, že je správný kandidát, 

protože si myslím, že je to o tom, že si může vybrat skutečně kvalitní náměstky a 

odborníky z týhle branže.) 

Václav MORAVEC, moderátor: Zaznamenaly v pátek Otázky slova lídra hnutí ANO 

Andreje Babiše. Tedy jemu vzkazujete, nejen Andreji Babišovi, ale lídrům stan vládní 

koalice, že jejich kandidáti mají šanci po těch vašich rozhovorech se všemi kandidáty do 

vlády, chápu-li to správně? 

Miloš ZEMAN, prezident České republiky: No tak samozřejmě, že ty rozhovory jsou od 

toho, aby se sporné otázky vyjasnily. Jinak nemá cenu takové rozhovory vést. Ale pokud 

pan Babiš sledoval moji tiskovou konferenci až do konce, což byl jistě povznášející zážitek 

zejména pro něho, no tak vidí, že jsem připraven se s panem Stropnickým setkat, pan 

Stropnický je připraven setkat se se mnou a nechme tedy uplynout čas do tohoto setkání. 

Nezapomeňte, že zatím jsem žádné oficiální kandidáty nedostal. Protože ty mně může 

předložit až předseda vlády a předsedu vlády, jak jste si možná všiml, jmenuji v pátek. 

Václav MORAVEC, moderátor: Ano, to jsme si všimli, že tento krok míníte učinit. 

Několikrát jsem to v tomto pořadu opakoval, takže nejsme hluší. Ale když se podíváme na 

ty vaše výhrady. Vám například vadí kandidát, který vystudoval plzeňská práva, byť byl 

jeho titul bakaláře prověřován. Jak je možné, že to vám vadí u kandidáta a přitom jeden z 

nejvyšších státních úředníků na Pražském hradě, šéf protokolu, nemá žádnou vysokou 

školu a ke svému jménu dával titul JUDr., respektive nebránil se tomu, že titul JUDr. je 

dáván před jeho jméno. Není to dvojí metr? 

Miloš ZEMAN, prezident České republiky: Mohu vám odpovědět slovy Václava Klause, 

který řekl, že je to nejlepší šéf protokolu, kterého kdy poznal a že by si přál, aby 

vysokoškolsky vzdělaní lidé měli alespoň 10% jeho inteligence. Citoval jsem se souhlasem 

svého předchůdce. Ale v mé přítomnosti žádný titul tohoto typu nepoužíval. Už můj 

předchůdce mu udělil výjimku z vysokoškolského vzdělání a svou práci vykonává tak skvěle 

jako nikdo před ním a obávám se, ani nikdo po něm. 

Václav MORAVEC, moderátor: Proto se vás ptám, proč nedáte šanci studentovi práv z 

plzeňské Právnické fakulty s tím titulem předvést, zda bude či nebude dobrým ministrem 

vnitra, a proč používáte zrovna takovou námitku, když říkám, ve svém úřadu máte člověka 
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bez vysokoškolského vzdělání na jedné z nejvyšších pozic. 

Miloš ZEMAN, prezident České republiky: Milý pane Moravče, mně by vůbec nevadilo, 

kdyby ministr vnitra neměl vysokoškolské vzdělání. Já pouze vyslovil pochybnost, nic více, 

ale nic také méně, jestli dobrým ministrem vnitra je člověk, který za devět měsíců 

absolvoval plzeňskou Právnickou fakultu. A řekl jsem také, že jsem velmi rád, že 

navrhovanou kandidátkou na ministryni spravedlnosti je právě profesorka Válková, která 

byla první, která tyto jemně řečeno pochybné operace odhalila. 

Václav MORAVEC, moderátor: Když se ještě zastavím u vašich výhrad, vy jste nepochválil 

žádného z kandidátů nebo nedal jste za vzor v rámci těch personálních návrhů nikoho z 

ČSSD. To tam žádného kompetentního kandidáta, dobrého kandidáta nevidíte? 

Miloš ZEMAN, prezident České republiky: Ale to víte, že ano. Já vám uvedu jako příklad 

Svatopluka Němečka, který je dlouholetý úspěšný ředitel ostravské Fakultní nemocnice a 

jistě bych našel i další příklady. Ale to by ta tisková konference trvala dvě hodiny, pane 

Moravče, a to už ani vy byste duševně nevydržel. 

Václav MORAVEC, moderátor: Tak teď s vámi tady jsem duševně vydržel už 48 minut. 

Můžete mi krom Svatopluka Němečka jmenovat ještě další dobré nominanty ČSSD? 

Miloš ZEMAN, prezident České republiky: Ale nezlobte se na mě, ale až budete vy 

sestavovat vládu, k čemuž bohdá nikdy nedojde, tak vám rád řeknu své názory na 

nominanty ať už ČSSD, ANO nebo lidovců. V této chvíli se spokojíte s tím, co jsem řekl na 

tiskové konferenci. I když chápu, že je vám poněkud líto, že jsem vám tak trochu sebral 

témata, se kterými jste se na mě připravoval. 

Václav MORAVEC, moderátor: Nesebral. Mám jich dostatek a nová jste si přidal tím 

vaším pátečním vystoupením, protože jedním z kandidátů, vůči kterým jste se vymezil, patří 

kandidát sociálních demokratů na post ministra průmyslu a obchodu Jan Mládek. Ten 

podle Miloše Zemana může být bezpečnostním rizikem, protože nezískal bezpečnostní 

prověrku od Národního bezpečnostního úřadu. Jan Mládek pak konstatoval, 

(obrazový záznam: Jan MLÁDEK, kandidát na ministra, natočeno 10.1.2014: Že pan 

prezident nemá úplně dobře pracující poradce, protože /nesrozumitelné/ značně nepřesné, 

protože v mém případě to není tak, že bych nedostal prověrku, ale že byla přerušena, 

protože v roce 2007 se mě NBÚ dotázal, jestli mám stále ještě důvody pro to, aby prověrka 

byla prováděna, no a protože já jsem v roce 2006 opustil veřejnou správu, kde by mohla 

být nějaká poptávka po prověrce, tak jsem neměl možnost jim sdělit, že ji potřebuji pro to 

nebo pro to, takže mi to zastavili.) 



 

 

82 

 

 

 

Václav MORAVEC, moderátor: Dodal v pátek kandidát sociálních demokratů na post 

ministra průmyslu a obchodu Jan Mládek s tím, že o bezpečnostní prověrku znovu požádá. 

Nová žádost o bezpečnostní prověrku u kandidáta může být tedy dostatečným argumentem, 

aby byl jmenován ministrem? 

Miloš ZEMAN, prezident České republiky: Tak především na rozdíl od lustračního 

osvědčení žádný zákon nevyžaduje, aby kandidát měl bezpečnostní prověrku. Důvod mých 

pochybností nespočíval v tom, že ji nemá, ale v tom, že podle informací, které jsem dostal, 

a nezapomeňte, že prezident má právo používat informací právě při prověřování 

příslušných kandidátů, tak tato bezpečnostní prověrka mu byla odmítnuta, nikoli 

přerušena. Já se s panem Mládkem stejně tak jako s každým jiným kandidátem na ministra 

rád setkám a zeptám se ho, proč se ho Národní bezpečnostní úřad ptal až po dvou letech po 

podání žádosti o tuto prověrku a co mezitím tyto dva roky dělal. 

Václav MORAVEC, moderátor: Tady jednoduchá otázka. Když vy narážíte na to, že máte 

informace od tajných služeb i v souvislosti s Janem Mládkem, to máte aktuální informace, 

že Jan Mládek je v současnosti bezpečnostním rizikem pro Českou republiku? 

Miloš ZEMAN, prezident České republiky: Ne. Já vycházím pouze z toho, že jestliže 

Národní bezpečnostní úřad odmítne někomu bezpečnostní prověrku, pak se jedná bez 

ohledu na konkrétní jméno o bezpečnostní riziko. 

Václav MORAVEC, moderátor: V současnosti nemáte informace, protože můžete těmito 

informacemi disponovat, respektive si je vyžádat, nemáte v současnosti informace, že by 

Jan Mládek, kandidát na post ministra průmyslu a obchodu, byl bezpečnostním rizikem pro 

Českou republiku, protože trvají ty jeho překážky, kvůli kterým nezískal bezpečnostní 

prověrku před čtrnácti lety 

Miloš ZEMAN, prezident České republiky: Tak Národní bezpečnostní úřad neuvedl žádné 

důvody. Bylo suše konstatováno, že tu bezpečnostní prověrku odmítl. Já jsem po důvodech 

nepídil, protože tady už bych byl asi na hraně překročení svých kompetencí. Mně musí 

stačit fakt, že mu bezpečnostní prověrku odmítl udělat. 

Václav MORAVEC, moderátor: Půjdete do Poslanecké sněmovny, že bude Sobotkova 

vláda žádat o důvěru Poslaneckou sněmovnu, jako jste to učinil v případě Rusnokovy vlády 

nebo to bude jiná situace, do sněmovny při hlasování o důvěře Sobotkově vládě nezajdete? 

Miloš ZEMAN, prezident České republiky: Zcela určitě do Poslanecké sněmovny půjdu, 

ano, tentokrát jste se trefil. Skutečně tam půjdu v okamžiku, kdy se bude hlasovat o důvěře 

Sobotkově vládě. Sdělil jsem to tedy předsedovi Poslanecké sněmovny, protože je to dobrá 
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tradice, nikoli ústavní zvyklost, ale tradice, kdy prezident pozdraví při svém prvním projevu 

v nové sněmovně nové i staronové poslance. Mimochodem, pane Moravče, tentokrát těch 

nových poslanců bude 118 a já je možná ve svém projevu budu varovat před tím, aby si 

dali pozor na novináře. 

Václav MORAVEC, moderátor: Dodává velmi vstřícný prezident republiky Miloš Zeman, 

který byl prvním hostem Otázek. Přeji vám hezký zbytek neděle na zámek v Lánech a děkuji 

za tento rozhovor. 

Miloš ZEMAN, prezident České republiky: Hezký den. Na shledanou. 
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9.3.A Příloha č. 3: OVM, 5.1.2014, Bohuslav Sobotka, analogová forma (přepis 

záznamu) 

 

Dne 5.1.2014 byli účastníky debaty Václav Moravec, moderátor a Bohuslav Sobotka, 

předseda strany ČSSD. Do části pořadu obrazovým záznamem vstupuje Jiří Rusnok, 

premiér v demisi /nestr./, Bohuslav Sobotka, předseda ČSSD, Vladimír ŠPIDLA, tehdejší 

evropský komisař pro sociální politiku, Dana TREZZIOVÁ, náměstkyně ministra financí, 

Blanka MATTOUSCHOVÁ, ředitelka odboru nepřímých daní a Petr NEČAS, tehdejší 

předseda vlády /ODS/  (pozn. Do textu byly ve shodě s metodikou vloženy nadpisy, podle 

tematických okruhů debaty.) 

 

1. Předávání vládní agendy – jmenování vlády prezidentem 

 

Václav MORAVEC, moderátor: Z Vánoc se stali Tři králové. Strany budoucí vládní 

koalice slibovaly veřejnosti, že se pokusí nový kabinet sestavit do Vánoc. Nestalo se tak. 

Složení koaliční vlády bude oficiální až na Tři krále. Ani pak není jisté, kdy se Sobotkův 

koaliční kabinet ujme správy této země. Ač Rusnokova vláda v demisi rozhodování o 

zásadní vládní agendě oddaluje a nechává na svou nástupkyni, prezident Miloš Zeman i 

budoucí premiér Bohuslav Sobotka podle všeho nikam nespěchají. Jiří Rusnok mezitím 

vytváří seznam úkolů, který předá svému nástupci.  

(obrazový záznam: Jiří RUSNOK, premiér v demisi /nestr./, natočeno 1.1.2014: Sepisuju si 

některé klíčové věci, které bych rád sdělil svému nástupci, které považuji za důležité v tom 

směru, aby jim věnoval pozornost. Víte, ta role premiéra je hodně o tom, udělat si pořádek 

a určitou hierarchii věcí, které musíte řešit. Protože den má jenom 24 hodin. A těch oblastí, 

kterými se premiér chtě, nechtě musí zabývat, je mnoho. A proto je důležité v nich mít 

určité preference, určité priority, tak s některými, které já považuju za klíčové, a myslím, 

že by měly dále být v pozornosti českého premiéra, jistě svého nástupce seznámím.)  

Václav MORAVEC, moderátor: Poznamenal na začátku týdne v rozhovoru pro Českou 

televizi premiér v demisi Jiří Rusnok. Prvním hostem Otázek není nikdo jiný, než jeho 

nástupce v úřadu premiéra, předseda sociálních demokratů Bohuslav Sobotka. Vítejte v 

novém roce v Otázkách. Hezký dobrý den přeji.  

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Dobrý den.  

Václav MORAVEC, moderátor: Jak zásadní hodnotou, pane předsedo, je pro vás čas? 
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Rozumějme čas, který stále nabíhá Rusnokově vládě v demisi, která řeší některé věci, které 

se týkají úřadu práce a podobně?   

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Čas je důležitou hodnotou. Já zmíním 

téma, o kterém se tady nemluvilo, a to je otázka čerpání prostředků z fondů Evropské unie. 

Nejenom teď dočerpání v rámci starého rozpočtu, ale především příprava na to nové 

finanční období. Čím později nová vláda nastoupí, tím méně času bude mít na to, aby 

zasáhla do struktury toho, jakým způsobem, jak efektivně se budou čerpat finanční 

prostředky. A do značné míry pak už může být postavena před hotovou věc. A to bych byl 

velmi nerad, protože by to ztížilo fungování celé řady resortů. Je potřeba si uvědomit, 

pokud mají resorty nějaké volné investiční zdroje, které mohou nasměrovat mimo jiné i na 

vládní priority, tak jsou to například peníze, které budeme čerpat z fondu Evropské unie. 

Čili čas je důležitý faktor.  

Václav MORAVEC, moderátor: Proč tedy víc nespěcháte? Proč se z Vánoc stali Tři 

králové? A vlastně ani nevíme, kdy vaše vláda bude jmenována.  

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Já bych neřekl, že se z Vánoc stali Tři 

králové. Z 31. prosince se stal třetí leden. Já jsem od začátku říkal, že mojí ambicí je do 

konce roku přinést panu prezidentovi návrh potenciálních členů vlády. A také text koaliční 

smlouvy. To se stalo. Třetího ledna jsem seznámil pana prezidenta se sedmnácti jmény, o 

kterých uvažují koaliční strany jako o potenciálních ministrech.  

Václav MORAVEC, moderátor: A dohodli jste se v pátek toho třetího ledna s prezidentem 

republiky, jestli zasedání Rusnokova kabinetu, které má být výjezdní, bude v 

Židlochovicích, bude opravdu zasedáním posledním? Jste na tom dohodnuti s 

prezidentem?  

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Není stanoven žádný konkrétní termín. To 

je rozhodnutí prezidenta republiky. On má teď před sebou dva důležité ústavní kroky, musí 

jmenovat premiéra. Podle mého názoru v situaci, kdy my zítra podepíšeme koaliční 

smlouvu oficiálně a na straně koaličních stran již tedy bude odpracováno a my nemáme 

kam dál postupovat, teď už budeme závislí zcela na časování kroků prezidenta republiky, 

tak v této situaci by prezident měl jmenovat premiéra a následně by premiér měl předložit 

prezidentovi republiky návrh na jmenování nové vlády. To znamená, koalice již své 

odpracovala. Dokonce jsme předběžně dohodnuti na seznamu členů vlády. Což bychom v 

tuto chvíli nemuseli ani dělat, protože nejprve je tedy krok jmenování premiéra, teprve 

potom premiér předkládá jména. Čili na jména máme ještě dostatek času. My přesto už 
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jsme se předběžně na těch jménech dohodli a zítra " si tu dohodu pouze potvrdíme".  

Václav MORAVEC, moderátor: Naznačil vám tedy prezident, že už by se vaše jmenování 

premiérem mohlo odehrát v příštím týdnu?  

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: My jsme s panem prezidentem nemluvili o 

konkrétních dnech. Hovořili jsme v horizontu.  

Václav MORAVEC, moderátor: Počkejte, čas hraje zásadní roli.  

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Hraje, hovořili jsme v horizontu měsíce 

ledna. A podle mého názoru v okamžiku, kdy zítra bude podepsána koaliční smlouva, tak už 

koalice nemůže udělat víc pro to, aby byla připravena na sestavení nové vlády a na to, aby 

nová vláda získala důvěru v Poslanecké sněmovně. A podle mého názoru už by prezident 

republiky měl jednat bez zbytečného odkladu. Protože v tuto chvíli už nejsou žádné důvody 

pro to, aby své rozhodnutí o tom, koho jmenuje premiéra, odkládal. Připomínám, že.  

Václav MORAVEC, moderátor: Vy sám očekáváte, že to bude v příštím týdnu?  

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Já si počkám.  

Václav MORAVEC, moderátor: Vy sám?  

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Na stanovisko prezidenta republiky. Chci 

se s ním sejít po pondělku. To znamená, chci mu přinést už tedy originál podepsané 

koaliční smlouvy. A prezident republiky má podle ústavy dva pokusy, ten třetí pokus má 

potom předseda Poslanecké sněmovny. A v Ústavě nejsou žádné termíny. Víte, že se 

mnohokrát diskutovalo o tom, že by bylo vhodné, aby tam termíny byly. My už teď budeme 

mít skoro tři měsíce po volbách. Ve sněmovně je dohodnutá většina, je připravena nová 

vláda.  

Václav MORAVEC, moderátor: Zatím to ale nebylo na prezidentovi.  

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Podle mého názoru nic nebrání v tom, aby 

prezident republiky jmenoval v horizontu několika dnů předsedu vlády a vyčkal na to, až 

mu nový předseda vlády předloží seznam budoucích ministrů.  

Václav MORAVEC, moderátor: Říkáte v horizontu několika dnů. Očekáváte to tedy příští 

týden. A chápu správně, v případě, že prezident by tento krok učinil v týdnu příštím, tak vy 

byste neotálel a hned byste členy vlády navrhl ke jmenování obratem druhý den? Proto jste 

se dohodli na tom předběžném seznamu, s nímž vyjádříte zítra souhlas?  

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Vzhledem k tomu, že již máme předběžný 

seznam, pak nepotřebujeme žádnou dlouhou lhůtu mezi jmenováním předsedy vlády a mezi 

předložením návrhu na jmenování členů vlády.  
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Václav MORAVEC, moderátor: Může se to uskutečnit obratem?  

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Já jenom, když to srovnám se situací pana 

Rusnoka, který si vzal určitý čas na to po jmenování premiérem, aby jednal o nových 

členech vlády, já takovýto čas, pokud budu jmenován premiérem, nebudu potřebovat. A tam 

se dá získat určitý časový prostor tím, že se zkrátí období mezi jmenováním premiéra a 

mezi jmenováním nové vlády. Čili na to je koalice připravená. Počínaje zítřkem je na tahu 

prezident republiky. A podle mého názoru jsme splnili zadání prezidenta republiky tak, aby 

ve sněmovně byla připravena většina. A byla připravena nová vláda.  

Václav MORAVEC, moderátor: Koaliční smlouvu vezete prezidentu republiky hned v 

pondělí?  

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Předpokládám, že ji podepíšeme zítra ve 

dvě hodiny ve čtyřech exemplářích. A ten jeden exemplář je určen pro prezidenta republiky. 

Takže já předpokládám, že v tom následujícím týdnu bych tento exemplář prezidentovi 

předal a budu s ním již hovořit o časování všech dalších kroků. 

 

2. Nástup Sobotkova kabinetu 

 

Václav MORAVEC, moderátor: Rusnokova vláda v demisi odsouvá rozhodování o 

zásadních věcech, jako je energetická politika státu, prolamování těžebních limitů na 

severu Čech, novela vysokoškolského zákona o změně jmenování profesorů, nebo 

prodloužení pronájmů Gripenů. 

(obrazový záznam: Jiří RUSNOK, premiér v demisi /nestr./, natočeno 2. 1. 2014: Vláda se 

také zabývala dodatkem o prodloužení smlouvy o pronájem letounů Gripen. Tento bod byl 

přerušen tak, aby ho mohla dokončit už příští vláda.) 

Václav MORAVEC, moderátor: Odložila Rusnokova vláda v demisi rozhodování o 

prodloužení pronájmu Gripenů na budoucí politickou vládu. Podle všeho vládu Bohuslava 

Sobotky. Máte jako budoucí premiér jasno v tom, které z těch kroků, respektive agendy, 

kterou vám předá Jiří Rusnok, musíte zvládnout v průběhu sta dní, protože to je agenda, 

která nesnese odkladu? Je to energetická koncepce, je to pronájem Gripenů? 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Já myslím, že otázka limitů není něco, co 

by nová vláda musela řešit v horizontu týdnů. My jsme si v koaliční smlouvě stanovili 

určité období, do kterého bychom se v této otázce chtěli jako vláda vyjádřit právě v 

kontextu energetické koncepce a v kontextu surovinové politiky nové vlády. A na to určitě 
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nová vláda bude potřebovat určitý čas. Pokud jde o Gripeny, předpokládám, že by měla 

proběhnout nějaká elementární revize ze strany nového ministra obrany tak, aby tento 

materiál mohl předložit na jednání vlády. Podařilo se vyjednat nižší cenu na pronájem 

těchto letounů vzhledem k tomu, že už jsou do značné míry olétané, to znamená, je logické, 

že se podařilo vyjednat nižší částku za jejich nájem. A já si myslím, že by nová vláda tuto 

smlouvu uzavřít mohla. Alespoň v tuto chvíli nemám žádné informace, které by mne od 

podpory tohoto kontraktu zrazovaly. Myslím si. 

Václav MORAVEC, moderátor: A je to agenda, která nesnese odkladu v těch prvních 

/nesrozumitelné/. 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Zřejmě je to agenda, která vzhledem k 

tomu, že všechno už je připraveno, rozhodně nechci vyčítat vládě Jiřího Rusnoka, že ten 

kontrakt neodsouhlasila, to je dlouhodobé rozhodnutí. A my jsme vždycky říkali, že u těch 

dlouhodobých rozhodnutí je potřeba, aby je Rusnokova vláda nechala nové vládě. Jsou 

samozřejmě jiné naléhavé otázky, které zřejmě bude muset příští vláda rychle řešit. 

Václav MORAVEC, moderátor: Které máte na mysli v těch prvních "sta dnů"? 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Naprostý rozklad informačních systémů na 

úřadech práce jako dědictví pana Drábka a Šišky a TOP 09 z hlediska jejich dlouholetého 

působení na Ministerstvu práce. Vidím problém financování nemocnic v situaci, kdy od 

prvního ledna na základě naší stížnosti a na základě rozhodnutí Ústavního soudu už se 

neplatí poplatky v nemocnicích. Budeme muset zajistit dvě miliardy korun pro posílení 

financování nemocnic už během letošního roku tak, aby se neprohloubily jejich finanční 

problémy. Čili to jsou dvě velmi naléhavé oblasti, kde bude muset nová vláda a noví 

ministři intenzivně jednat. 

Václav MORAVEC, moderátor: Považujete tedy za nejkrizovější resort či resorty 

Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zdravotnictví, 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Může to tak být. Já koneckonců. 

Václav MORAVEC, moderátor: Může, nebo je? 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Koneckonců dnes budu jednat s 

potenciálním kandidátem na ministra práce a sociálních věcí Petrem Krčálem. Naším 

radním z Kraje Vysočina právě o té nelehké situaci, která v resortu práce a sociálních věcí 

existuje i v kontextu té krize. Současně mne bude zajímat jeho rozhodnutí, zdali je ochoten 

se této funkce ministra práce ujmout. Já myslím, že to bude primárně krizový manažer, 

který tam bude muset nastoupit a zajistit, aby Úřady práce zaprvé začaly fungovat. A za 
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druhé vrátili se k aktivní politice zaměstnanosti tak, jak jsme ji znali v minulosti, protože tu 

aktivní politiku zaměstnanosti pan Drábek a pak Šiška naprosto zničili. 

Václav MORAVEC, moderátor: Vy mluvíte, promiňte, vy mluvíte o Jaromíru Drábkovi a 

jeho náměstku Šiškovi. A přijde vám šťastné, jak tu věc řeší současný ministr práce a 

sociálních věcí František Koníček? Respektive úřad pod jeho vedením? 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Pan Koníček už je ve funkci půl roku. On 

nepochybně tu krizi nezavinil. Otázka ale je, co dělal těch minulých šest měsíců, aby 

nedošlo k ohrožení výplaty dávek teď zase na začátku roku. 

Václav MORAVEC, moderátor: Proto se vás ptám, jestli vám přijde. 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Je to takové trošku deja-vu. My jsme to 

zažívali za pana Šišky a Drábka. Všichni říkali, že je vše připraveno  

Václav MORAVEC, moderátor: Jinak řečeno, nevnímáte Františka Koníčka jako 

krizového manažera, který by ten problém za toho půl roku byl schopen řešit? 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Já myslím, že nikdo nemůže chtít po panu 

Koníčkovi, aby přijímal koncepční rozhodnutí týkající se například budoucího vývoje 

důchodové reformy. Tato vláda Jiřího Rusnoka je vláda udržovací. A tohle přesně jsou 

problémy, které by měla řešit. To znamená, pan Koníček by se tímto měl intenzivně zabývat, 

protože v těchto dnech. 

Václav MORAVEC, moderátor: Ptám se znovu, ale tady dojde k odkladu výplaty 

sociálních dávek. Některé dávky budou zpožděny, což přiznává vedení Úřadu práce. Jde to 

na vrub Františku Koníčkovi? 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Jde to na vrub TOP 09 a jde to na vrub 

pana Drábka a pana Šišky, kteří způsobili tu krizi, která dneska znovu propukla v rámci 

fungování Úřadu práce. To, co vyčítám panu Koníčkovi, je, že lépe nevyužil těch minulých 

šest měsíců k tomu, aby lidé nebyli znovu obtěžováni tím, že jim nedojdou sociální dávky, 

na které čekají. Znovu připomínám, tady jde o stovky, možná tisíce konkrétních lidských 

osudů, kdy se lidé mohou dostat do, do spárů exekucí jenom proto, že včas od státu 

nedostanou to, na co mají nárok. Takže tohle není jednoduchá situace. 

Václav MORAVEC, moderátor: Máte svoji představu, jak, jak by to nový ministr práce a 

sociálních věcí měl řešit? A vnímáte Petra Krčála jako krizového manažera, když 

považujete resort práce a sociálních věcí za resort, který je asi v největším rozvalu? 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: To řešení bude muset být v kontextu 

platných zákonů a rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Situace není 
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jednoduchá, ale podle mého názoru základní povinností státu je zajistit funkční informační 

systémy na úřadech práce tak, aby tyto úřady znovu nezkolabovaly. Pokud jde o Petra 

Krčála, je to člověk, který se pět let zabýval v Kraji Vysočina oblastí sociální politiky. My 

ho pokládáme za zkušeného a rozvážného člověka. 

Václav MORAVEC, moderátor: Je to krizový manažer? 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: A bude to vyžadovat i na jeho straně 

velkou míru odvahy, aby se pustil do řešení problémů, které zdědí po svých předchůdcích. 

A já si myslím, že by mohl být dobrým krizovým manažerem. Ale shodou okolností dnes po 

skončení Otázek s ním na toto téma budu jednat. 

Václav MORAVEC, moderátor: Ptám se vás proto, protože jste v souvislosti se životopisy, 

které jste dodal prezidentu republiky, hodil přes palubu Vladimíra Špidlu, expremiéra a 

někdejšího ministra práce a sociálních věcí, který má zkušenosti s řízením toho resortu, 

připomínám, že Vladimír Špidla svého času vedl i Ministerstvo zdravotnictví souběžně s 

Ministerstvem práce a sociálních věcí. Proč by Vladimír Špidla nebyl lepším krizovým 

manažerem? To jste ho hodil přes palubu jen kvůli výhradám Miloše Zemana vůči 

Špidlovi? 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Já myslím, že takto to není, protože 

Vladimír Špidla nebyl mezi těmi jmény, které jsem přinesl prezidentu republiky. To 

znamená, já jsem ho ani. 

Václav MORAVEC, moderátor: Jste ho hodil přes palubu ještě před tím. 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Já jsem ho ani nemohl hodit přes palubu. 

Vybíral jsem mezi třemi jmény. A ten výběr byl zcela transparentní. Koneckonců jsem o tom 

informoval i média. Měl jsem tři silné kandidáty pro tuto pozici. Stínového ministra 

Romana Sklenáka, se kterým jsem učinil velmi dobrou zkušenost. V době, kdy měl sociální 

věci na starosti, když jsme byli v opozici. Ten je teď předsedou poslaneckého klubu, a když 

jsem s ním na toto téma hovořil, tak on upřednostnil pokračování ve funkci předsedy 

poslaneckého klubu. A měl jsem mezi kandidáty také Vladimíra Špidlu a Petra Krčála. Pro 

mne Petr Krčál je důležitý a zajímavý kandidát jednak proto, že to je určitá nová tvář. A 

myslím si, že sociální demokracie by v rámci svého zastoupení ve vládě kromě ostřílených 

matadorů měla také ukázat schopnost prezentovat nové lidi, nové tváře, schopnost dát jim 

příležitost. A současně. 

Václav MORAVEC, moderátor: Tak je novou tváří, nebo spíš lepším krizovým manažerem, 

než by byl Vladimír Špidla? 
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Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Ne, současně pro mne je také důležitá jeho 

zkušenost z té druhé strany. On spolupracoval s ministerstvem v důležité oblasti a to je 

financování sociálních služeb na úrovni krajů. My potřebujeme toto téma dlouhodobě 

uchopit a stabilizovat financování sociálních služeb. Současně je důležité sociální služby 

modernizovat a transformovat. A myslím si, že Petr Krčál v tomto obhledu má velmi 

zajímavou a dobrou expertízu a zkušenost. Předpokládám, že může být i dobrým krizovým 

manažerem. Když jste hovořil o tom házení přes palubu, kdybych chtěl hodit Vladimíra 

Špidlu přes palubu, tak bych mu nenabídl možnost, aby vedl mé poradce, pokud se stanu 

předsedou vlády. A jsem rád, že Vladimír Špidla tuto výzvu a tuto nabídku přijal. On má 

unikátní zkušenost nejenom bývalého premiéra, ale především také bývalého člena 

Evropské komise. Byl řadu let eurokomisařem. A jeho zkušenosti i osobní kontakty pro 

premiéra mohou být velmi užitečné. 

Václav MORAVEC, moderátor: Když mluvíte o Vladimíru Špidlovi, který se tedy stane 

šéfem vašich poradců, počet poradců premiéra se s nástupem Jiřího Rusnoka jako 

premiéra překlenovacího kabinetu snížil. Petr Nečas jich měl podle sdělení Úřadu vlády 

23. Jiří Rusnok jich má 7. Kolik budete mít poradců? 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Především platí, že premiér potřebuje 

poradce v zásadě pro všechny resorty. Pro všechny resorty. 

Václav MORAVEC, moderátor: Budete mít tedy 17 poradců? 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Protože pokud mám, pokud mám 

kompetentně si jako předseda vlády vytvářet názor na materiály, které předkládají 

jednotliví ministři, a to je nepřetržitý proud materiálů, který přichází do vlády, stačí se 

podívat na každý program jednání standardní vlády. Předseda vlády nemá možnost, aby si 

všechny materiály prostudoval. Potřebuje kvalifikovanou radu. A nemůže být slepý a 

nemůže být v informační nevýhodě vůči ministrům, vůči aparátům jednotlivých 

ministerstev. Premiér nemůže být loutka. Premiér musí mít schopnost vytvářet si a utvářet 

si vlastní názor. Proto potřebuje poradce. Čili předpokládám to, že pro každý resort budu 

mít jednoho klíčového poradce. Pro každou důležitou společenskou oblast. To neznamená, 

že bychom zvyšovali rozpočet Úřadu vlády. Vejdeme se do toho stávajícího rozpočtu, který 

Úřad vlády má. 

Václav MORAVEC, moderátor: Předpokládám tedy, že budete mít 17 poradců včetně 

šéfporadce? Že to bude kopírovat strukturu vlády? 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Nemusí jich být nutně 17. Budou to i 
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poradci na částečné úvazky. Jde skutečně o to, abych měl na Úřad vlády navázané 

odborníky, kteří mi budou schopni dát kvalifikovanou expertízu ke všem materiálům, které 

ministři do vlády budou předkládat. Takto funkční systém bych rád na Úřadu vlády 

vytvořil. 

Václav MORAVEC, moderátor: Vladimír Špidla bude tedy šéfem vašich poradců. On má 

zkušenost s pozicí eurokomisaře. Říkáte, že má i skvělé kontakty v Evropské unii, v 

orgánech Evropské unie. Na Úřadu vlády je tajemník pro evropské záležitosti. Sociální 

demokraté ale zároveň získají post ministra zahraničí. V této zemi jsme měli a máme 

vlastně dva evropské tajemníky. Jednoho při Úřadu vlády, dalším evropským tajemníkem je 

první náměstek ministra zahraničí Jiří Schneider. Budou dva evropští tajemníci i za vás? 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Já si nemyslím, že nutně potřebujeme dva 

evropské tajemníky. Čili o tom ještě určitě budu s Lubomírem Zaorálkem jednat. To, co pro 

nás je důležité, je, aby na Úřadu vlády byla kompetentní skupina lidí, která bude 

připravovat premiérskou agendu. Jak jistě víte, tak předseda vlády zastupuje Českou 

republiku na vrcholných jednáních Evropské unie. A musí mít připraveny kvalitní podklady 

a nejenom, nejde jenom o to, připravit podklady, ale také o to, aby se ty věci vyjednaly. 

Václav MORAVEC, moderátor: Vy tedy nepřesunete evropského tajemníka na Ministerstvu 

zahraničí? 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Ne, nepřesunu, protože ono by to nebylo 

efektivní. My potřebujeme mezi těmi jednotlivými evropskými radami vyjednávat. 

Potřebujeme jednat. To minulá vláda nejednala, nečinila. Petr Nečas velmi často přijížděl 

a dával překvapivá stanoviska, která se formulovala na poslední chvíli. Naši partneři v 

Evropě tomu nerozuměli. My si s nimi musíme lépe porozumět, než to dokázala udělat 

minulá vláda. A já bych rád měl na Úřadu vlády nadále tajemníka pro evropské záležitosti, 

který nebude jenom připravovat podklady, ale během toho období bude také komunikovat s 

jednotlivými vládami, bude komunikovat s evropskými institucemi tak, aby ta pozice české 

vlády byla zaprvé informovaná. A za druhé pro partnery srozumitelná. 

Václav MORAVEC, moderátor: Zůstane jím Vojtěch Belling? 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Počítám s personální změnou a požádal 

jsem Tomáše Prouzu, který fungoval jako můj náměstek v době, kdy jsem byl ministrem 

financí, zdali by se této role neujal. Tomáš Prouza v těch minulých letech pracoval pro 

světovou banku. To znamená, působil převážně ve Spojených státech. A já bych byl rád, 

kdyby se vrátil do České republiky a ujal se této funkce. 
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Václav MORAVEC, moderátor: A kývl vám na to? 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Předběžně ano. 

Václav MORAVEC, moderátor: Takže budete mít Tomáše Prouzu jako tajemníka pro 

evropské záležitosti, který zůstane na Úřadu vlády? /nesrozumitelné/. 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Počítám, počítám s touto strukturou. A 

současně se zlepší komunikace mezi tajemníkem pro Evropu na Úřadu vlády a mezi 

Ministerstvem zahraničí. Nebudeme mít dvě politiky vůči Evropské unii. Bude tady jedna 

politika vůči Evropské unii. A já chci, abychom byli srozumitelní. Pokud mám něco 

vyjednat, pokud máme obhájit naše zájmy, různé požadavky a možná o tom ještě také 

budeme mluvit, tak Česká republika musí zlepšit svoji pověst. A musí zlepšit svoji 

komunikaci. 

Václav MORAVEC, moderátor: Tušíte plínky. Tušíte plínky, pane budoucí premiére? 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Je to jedna z věcí, kterou se budeme muset 

zabývat, a určitě to nebude jenom agenda ministra financí, ale bude to také agenda 

premiéra.  

Václav MORAVEC, moderátor: Úřad vlády. Vy máte jasno o budoucím šéfovi Úřadu 

vlády? Protože předpokládám, že nepočítáte s tím, že by v pozici šéfa Úřadu vlády 

pokračoval Radek Augustin, který vedl v předčasných volbách kandidátku Strany práv 

občanů - Zemanovců v Olomouckém kraji. 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Já na těch klíčových vedoucích pozicích 

počítám s personálními změnami. Rád bych přivedl lidi, kteří budou kompetentní. Pro mne 

kompetence bude rozhodující argument, nikoliv funkce v sociální demokracii, ale 

kompetence. A uvažuji o jednom, o dvou jménech pro pozici šéfa Úřadu vlády, ale ještě v 

tuto chvíli nebudu konkrétní jméno oznamovat. 

Václav MORAVEC, moderátor: Máte ale dva kandidáty na post šéfa Úřadu vlády a 

nepočítáte s tím, že by Radek Augustin pokračoval? 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Mám v tuto chvíli dva, mám v tuto chvíli 

dva vážné kandidáty pro tuto pozici. 

Václav MORAVEC, moderátor: Ptám se na Úřad vlády a na personální obsazení Úřadu 

vlády proto, že je to klíčový úřad, který bude ještě klíčovější, pokud platí vaše slova, že do 

konce ledna, respektive na začátku února v prvním parlamentním čtení projde zásadní 

novela zákona o státní službě. Počítáte tedy s tím, že Generální ředitelství státní služby, 

které bude řídit úředníky této země, bude pod šéfem Úřadu vlády? 
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Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Generální ředitelství státní služby by 

mohlo být pod Úřadem vlády. 

Václav MORAVEC, moderátor: Počkejte. V tom zákoně z roku 2002 je. 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Ano, ten zákon ale ještě není projednán 

definitivně v Poslanecké sněmovně. My jsme novelu předložili jako sociální demokraté 23 

prosince loňského roku. Byli bychom rádi, kdyby ten zákon začal jako celek platit 

nejpozději od prvního ledna roku 2015. Já si nepřeji žádné další odklady. A byl bych velmi 

rád, kdyby už současná vláda podléhala omezením, která nutně ten nový zákon o státní 

službě bude znamenat. Ale jsou to omezení, která by měla chránit kompetenci, odbornost a 

stabilitu státní správy.  

Václav MORAVEC, moderátor: Vy tedy nepočítáte s tím, že by na pozice odborů na 

jednotlivých ministerstvech šli pak straničtí nominanti ANO, lidovců a ČSSD? 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Já bych byl velmi rád, kdyby nejpozději od 

prvního ledna 2015 zákon platil v plné šíři. Musíme do té doby vybrat a jmenovat 

generálního ředitele státní služby. A to bude rozhodující osoba, která z hlediska zákona 

bude vykonávat ty klíčové kompetence. To znamená, dostaneme se do systému státních 

tajemníků, kteří budou stát v čele odborného aparátu jednotlivých resortů. A tím bude 

zajištěn požadavek odbornosti a nezávislosti státní správy včetně jasných kvalifikačních 

kritérií pro jednotlivé úředníky z hlediska jejich jednotlivých pozic. To, co je důležité, je 

kvalifikace a odbornost. 

Václav MORAVEC, moderátor: Garantujete veřejnosti, že státní tajemníci začnou tedy 

fungovat na jednotlivých resortech vaší vlády, budete-li prvního ledna 2015 premiérem této 

země, tak už k prvnímu lednu toho roku, by každý, každé ministerstvo, každý důležitý vládní 

úřad měl státního tajemníka? 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Je to můj cíl a budu o tom chtít přesvědčit 

koaliční partnery ANO a KDU-ČSL. Jenom chci ještě dodat, že lidovci a ANO vzhledem k 

tomu, že nebyli spolupředkladateli té novely, která už teď je v legislativním procesu, 

skutečně nechceme ztrácet čas, tak budou mít určitě možnost uplatnit své pozměňující 

návrhy. Čili ta konkrétní podoba zákona bude daná v okamžiku, kdy ho schválíme. 

Předpokládám, že to bude na jaře letošního roku. Nevylučuji, že některé části už mohou být 

účinné od poloviny letošního roku. 

Václav MORAVEC, moderátor: Které? 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Bude záležet na té náběhové křivce tak, 
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abychom stihli například udělat všechna potřebná výběrová řízení, čili některé procesy už 

by se měly spustit od poloviny letošního roku. Zbylé od začátku roku 2015. A já rozhodně 

nesouhlasím s těmi hlasy, které se teď paradoxně znovu objevily, že vlastně na ten zákon o 

státní službě máme čas, že ho nemusíme zavádět a podobně. Tohle jsme tady slyšeli 

neustále. Počínaje tím rokem 2002, nebo 2003, kdy byl zákon schválen, tak se vždycky 

říkalo: máme na to čas. Já myslím, že čas už na to nemáme. A byl bych velmi rád, kdyby za 

působnosti této vlády, která vznikne, už ten zákon začal platit, mimo jiné také proto, že jde 

o kvalitu čerpání prostředků z Evropské unie. A o to, aby vláda byla schopna tyto věci 

garantovat. 

Václav MORAVEC, moderátor: Vrátím-li se k Úřadu vlády, ti vaši dva kandidáti na post 

šéfa Úřadu vlády mají bezpečnostní prověrku? 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Pokud vím, tak nemají bezpečnostní 

prověrku. To znamená, museli by si tu bezpečnostní prověrku pořídit v termínech. Ale 

myslím si, že jsou to lidé, kteří měli velmi transparentní život. A že by pořízení takové 

prověrky a zpracování podkladů pro ně nemusel být velký problém. 

Václav MORAVEC, moderátor: Budoucí vláda premiéra Bohuslava Sobotky má mít 17 

členů včetně premiéra této země. Půjde o stejný počet členů, který měla i vláda premiéra 

Petra Nečase. Ale nepředbíhejme. Dosavadní rekord v počtu členů českého kabinetu je 19. 

Na tento počet dosáhli v historii dva premiéři, Václav Klaus a Miloš Zeman. Česko z kraje 

devadesátých let mělo například ministra pro hospodářskou soutěž, ministra pro správu 

národního majetku a jeho privatizaci. Nebo ministra státní kontroly. Později zase vládní 

sestavu doplňoval například místopředseda vlády pro koordinaci resortů zahraničí, vnitra 

a obrany. Úřednická vláda Josefa Tošovského měla 17 členů. Premiéři Špidla, Gross a 

Paroubek stáli v čele 18 členných týmů. Na stejnou číslovku se dostali také druhá 

Topolánkova vláda a úřednický kabinet Jana Fischera. Maximální počet členů vlády 

premiéra Petra Nečase byl 17. A nejméně členů měly první vláda Mirka Topolánka a nyní 

panující kabinet Jiřího Rusnoka. Obsadily ve Strakově akademii celkem 15 křesel. 

Pochopil jsem správně z toho, že pokud prezident republiky Miloš Zeman odmítne 

jmenovat některého z kandidátů, jejichž životopisy jste mu dal v pátek, tak ten resort budete 

dočasně řídit vy? 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Já myslím, že to je věc, která je možná. To 

znamená, bylo by tam pověření, pokud jde o řízení příslušného resortu. Já si myslím, že. 

Václav MORAVEC, moderátor: Jiného kandidáta byste nenavrhoval? 
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Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Já si myslím, že odmítnutí kandidáta 

nejmenovat, není důvod pro to, aby nebyla jmenována celá vláda, za prvé. Za druhé já 

bych nového kandidáta navrhl pouze v případě, že by prezident republiky měl pro odmítnutí 

kandidáta závažné zákonné nebo ústavní důvody. 

Václav MORAVEC, moderátor: Ne, když to budou osobní důvody? 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Já se shoduji s názorem většiny ústavních 

právníků, kteří vykládají a komentují Ústavu České republiky tak, že prezident republiky 

může odmítnout navrženého kandidáta pouze ze závažných zákonných, nebo ze závažných 

ústavních důvodů. Nelze tak učinit bez uvedení podstatných důvodů tohoto typu. To 

znamená například, jenom proto, že pan prezident například nesouhlasí s některými názory 

takového kandidáta, to je koneckonců přirozená věc. Přímá volba prezidenta znamená, že 

prezident republiky může být zvolen z jakéhokoliv politické strany, z jakéhokoliv 

názorového proudu. A nemusí se vždycky shodovat s tím, jaká většina vznikne v Poslanecké 

sněmovně na základě výsledků voleb. Tato vláda odpovídá většině, která vzešla z voleb do 

Poslanecké sněmovny a z dohody tří politických stran. 

Václav MORAVEC, moderátor: Za těmi 16 životopisy, 17 asi včetně vašeho, si stojíte. V 

případě, že prezident republiky některého z těch lidí odmítne, tak to poženete k Ústavnímu 

soudu a požádáte prezidenta, aby vás pověřil řízením toho resortu? 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Tak já pevně věřím, že k takovýmto 

komplikacím nedojde při vzniku nové vlády. 

Václav MORAVEC, moderátor: A když dojde, tak půjde to touto cestou, kterou naznačuje? 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: A že, že pan prezident akceptuje návrhy, 

které mu předložíme. My jsme tu věc deklarovali už předběžně jako koalice a 

předpokládám, že toto stanovisko zítra potvrdíme. Předpokládám také, že po zítřejší 

schůzce a podpisu koaliční smlouvy také už oficiálně představíme potenciální kandidáty na 

členy vlády za jednotlivé koaliční strany. 

Václav MORAVEC, moderátor: No ostatní strany krom ČSSD to potvrdily, vy jste potvrdil 

teď kandidáta na ministra práce a sociálních věcí. 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: My si na to téma ještě zítra s předsedy 

stran určitě sedneme. Já nepředpokládám nějaké změny, ale nemohu samozřejmě vyloučit, 

že třeba lidovci nebo ANO ještě s nějakými úpravami přijít mohou. Je to koneckonců jejich 

věc. Ale zítřek máme jako deadline pro představení konkrétních potenciálních členů vlády. 

Ale jsou to zatím jenom všechno předběžné návrhy. Skutečné návrhy může předložit až 
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premiér v okamžiku, kdy bude jako premiér označen prezidentem republiky v rámci jeho 

prvního pokusu. Čili teď se bavíme skutečně jenom velmi, velmi předběžně. Ještě 

nejednáme v rámci konkrétních ústavních kroků. Ale platí, že koalice bude stát za tím 

návrhem, který oficiálně předloží prezidentu republiky.  

Václav MORAVEC, moderátor: Proto se ptám, že byste automaticky požádal prezidenta o 

pověření premiéra řízení toho resortu, pokud by. 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Pokud by se jednalo o, o jednu nebo, jeden 

nebo dva případy, tak je to možné, ale pevně věřím, že k takovým komplikacím při vzniku 

nové vlády nedoje, a že prezident republiky vyhoví návrhu, který mu předloží parlamentní 

většina. 

Václav MORAVEC, moderátor: Vy v koaliční smlouvě, kterou zítra podepíšete, slibujete 

prosazení novelizace Ústavy České republiky, která, a teď cituji: "v návaznosti na zavedení 

přímé volby prezidenta zpřesní práva a povinnosti jednotlivých ústavních aktérů v zájmu 

uchování parlamentního charakteru české demokracie", konec citátu. Jaká je vaše časová 

představa o této novele Ústavy České republiky? 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Já bych pokládal za ideální, kdybychom k 

jejímu schvalování přistoupili v polovině volebního období. To znamená. 

Václav MORAVEC, moderátor: Dva roky? 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Do té doby, do té doby musí být na půdě 

Senátu a na půdě Poslanecké sněmovny dosaženo konsenzu o tom, jaké konkrétní ústavní 

změny provedeme. Koalice sama nemá ústavní většinu. 

Václav MORAVEC, moderátor: Kde budete tu ústavní většinu hledat? Pravděpodobně víc 

nalevo, nebo napravo? 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Já myslím, že my budeme ale jednat se 

všemi politickými stranami. Napravo i nalevo. Budeme hledat takové znění, které bude mít 

maximálně širokou podporu. A já jsem přesvědčen o tom, že například stanovení lhůt pro 

jednotlivé pokusy u jmenování vlády bude užitečná změna, kterou bychom rádi do ústavy 

prosadili.  

Václav MORAVEC, moderátor: A vy počítáte, pane předsedo s tím, že ta zmiňovaná 

novela ústavy České republiky bude obsahovat povinnost prezidenta jmenovat kandidáty 

předložené premiérem do pozic ministrů? 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Může, může se objevit takovýto návrh.  

Václav MORAVEC, moderátor: Já se ptám, jestli vy s ním počítáte? 



 

 

98 

 

 

 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: My jsme zatím s tímto, s takovýmto 

návrhem nepočítali. My jsme počítali s tím, že chceme stanovit lhůty pro jednotlivé pokusy 

o jmenování vlády, protože když se podíváme na tu současnou situaci, tak my se můžeme 

dostat i do pozice, kdy ještě čtyři měsíce po volbách tady nebude jmenován premiér a 

nebude vyčerpán první pokus. Já si myslím, že to už by asi nebyla úplně přirozená věc. 

Takže je zřejmé, že by ústavnímu pořádku prospělo, kdyby tam lhůty stanoveny byly. A to je 

jeden z návrhů, se kterým sociální demokracie počítá. 

Václav MORAVEC, moderátor: No ale pak vám, promiňte, nejsem právník, vy jste 

vystudoval právo. Ale pak vám může někdo namítnout: když tam budou lhůty, měly by tam 

být sankce, když prezident nedodrží ty lhůty. Nezahráváte si s ohněm? 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Já myslím, že si nezahráváme s ohněm. 

Václav MORAVEC, moderátor: Jaké sankce tam budou? 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Ta sankce je přece univerzální, to 

znamená, pravomoc Senátu a Poslanecké sněmovny týkající se procesu odvolání 

prezidenta republiky. Čili to je univerzální sankce, která v ústavním pořádku existuje. V 

okamžiku, kdy by pro takovýto proces byly vážné důvody, tak samozřejmě tuto sankci může, 

mohou obě komory realizovat. Ale důležité je, abychom do poloviny roku, respektive do 

poloviny volebního období dospěli k dohodám o potřebných změnách ústavy a tuto změnu 

prosadili. 

Václav MORAVEC, moderátor: Jak vážně berete slova vepsaná do dlouhodobého 

programu České strany sociálně demokratické, který je na internetových stránkách vaší 

politické strany? 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: No vážně je beru, koneckonců jsem od 

samého počátku členem sociálně demokratické strany. Takže i dlouhodobý program je pro 

mne důležitý, stejně jako volební program, se kterým sociální demokracie kandidovala v 

těchto volbách. 

Václav MORAVEC, moderátor: Proč jste ale ten dlouhodobý program, když tvrdíte, že ho 

berete vážně, tak jste ho nezval v potaz při těch životopisech, které jste prezidentu republiky 

předložil za Českou stranu sociálně demokratickou? 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Toho si nejsem vědom, že bych tady byl v 

nějakém rozporu. 

Václav MORAVEC, moderátor: Tak si budeme číst dlouhodobý program ČSSD, osvěžím 

vám paměť. V něm se praví, a teď cituji: " Ačkoliv během dvacátého století došlo v 
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postavení žen ve společnosti k obrovskému pokroku, mnohé neoprávněné nerovnosti stále 

přetrvávají. Ženy jsou nedostatečně zastoupené v mocenských a rozhodovacích procesech, 

dostávají menší mzdu než muži, stávají se oběťmi domácího násilí, nesou valnou část 

odpovědnosti za péči o děti či staré rodiče a o domácnosti. ČSSD bude v souladu s 

evropskou politikou prosazovat důsledně uplatňování vyrovnání příležitosti metody 

genderového mainstreamingu. V praxi to znamená nejen zavádět taková opatření, která 

otevřou ženám cestu k paritnímu postavení ve všech významných společenských aktivitách, 

ale také uplatňovat hledisko rovných příležitostí ve všech existujících politikách, 

strategiích a plánech".  Vy jste předložil prezidentu republiky jen muže. Vy jste porušil 

dlouhodobý program sociální demokracie, pokud někdo z těch navržených mužů se nechce 

nechat přeoperovat na ženu. 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: No tak stejně tak byste mohl pokládat za 

porušení dlouhodobého programu složení našeho poslaneckého klubu, kde bohužel ženy 

tvoří menší část, než tvoří muži.  

Václav MORAVEC, moderátor: Počkejte, ale ve vašich kandidátech není ani jedna žena. 

O čem vypovídá to, že hnutí ANO ze šesti kandidátů navrhuje dvě ženy? Alespoň třetinové 

zastoupení.  

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: To vypovídá o tom, že ta struktura resortu, 

kterou vyjednalo hnutí ANO, lépe odpovídá těm personálním nominacím. A pokud jde o 

sociální demokracii, tak ta struktura resortu byla vyjednána jinak. Pokud musíte vycházet z 

toho, za jaké resorty ponesete odpovědnost, jaké experty máte k dispozici, jak silnou 

politickou pozici mají v té či které politické straně, nebo v politickém hnutí, pak se vám ten 

okruh kandidátů určitým způsobem zúží. 

Václav MORAVEC, moderátor: Počkejte, zdravotnictví, práce, sociální věci, lidská práva. 

Tam by se ženy hodily. Nebo to považujete za mužské resorty, zdravotnictví, práce, sociální 

věci? 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Já tady nechci vytvářet nějaký genderový 

problém v tom smyslu, že bych učinil horší zkušenost se ženami jako kandidátkami, to jsem 

v žádném případě neučinil. A já jsem se snažil v rámci působení stínové vlády, která 

fungovala tři roky, testovat různé kandidáty, testovat různé kandidátky na pozice. 

/nesrozumitelné/. 

Václav MORAVEC, moderátor: Není tedy ale chybou, že opravdu tím vlastně porušíte 

dlouhodobý program České strany sociálně demokratické tím vaším složením kandidátů za 
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ČSSD? 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Stejně tak vám mohu namítnout, že ano, 

snažíme se, aby to zastoupení bylo teď kvalitní, ale nepochybně může dojít ke změnám ve 

vládě v těch příštích letech. A může dojít také k tomu, že dojde ke změnám ministrů a místo 

mužů nastoupí ženy do těchto pozic a několik takových potenciálních členek vlády 

nepochybně sociální demokracie má k dispozici.  

Václav MORAVEC, moderátor: Není to tedy chyba, kterou jste si neuvědomil, že tam za 

ČSSD nenominujete z těch osmi lidí za ČSSD, "není žena"? 

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Hledal jsem v rámci těch omezení, kterým 

nepochybně ta nominace podléhá, i takové ženské kandidátky, které by těmto návrhům 

vyhovovaly. Ale v tuto chvíli je sociální demokracie k dispozici neměla, nebo tam převážila 

jiná kritéria. A může se ale stát, že ve vládě dojde ke změnám a že se tam i v té části, kterou 

nominuje sociální demokracie, ženy objeví. Já bych to určitě uvítal, ale teď jsem vycházel z 

možností, které sociální demokracie má. 

 

3. Evropský spor o pleny  

 

Václav MORAVEC, moderátor: Plenková válka číslo dvě začíná. Jak danit dětské pleny? 

Od loňska je přirážka maximální. Znamená to velké mínus pro rozpočty rodin, a malé plus 

pro rozpočet státu. Nová koalice slibuje, že pleny za rok opět přesune do nižší sazby daně z 

přidané hodnoty. Tam je původně umístila před deseti lety vláda sociálně demokratického 

premiéra Vladimíra Špidly. Už tehdy se vedly spory, zda kvůli tomu nebude mít Česká 

republika problém s Evropskou komisí. Podle názoru Bruselu měly zůstat dětské pleny v 

základní sazbě daně z přidané hodnoty, nikoliv té snížené. Psal se rok 2006 a Vladimír 

Špidla byl už jedním z evropských komisařů.  

(obrazový záznam: Vladimír ŠPIDLA, tehdejší evropský komisař pro sociální politiku, 

nahráno 4.4.2006: Ukázalo se v debatě, že ani právní otázka není ještě v tomto zvláštním 

případě zcela jasná.)  

Václav MORAVEC, moderátor: Evropská komise nakonec zahájila s Českem a dalšími 

čtyřmi zeměmi řízení pro porušení evropského práva. Druhým dechem ale komise už před 

osmi lety dodala, že ví o citlivosti tématu dětských plenek, a podporuje sociální a rodinnou 

politiku zmírňující stárnutí populace. Tak zněl ostatně i jeden z argumentů českého 

ministerstva financí, které nechtělo přesunout pleny do vyšší sazby daně z přidané hodnoty 
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a tím je zdražit,  

(obrazový záznam: Dana TREZZIOVÁ, náměstkyně ministra financí, natočeno 4.4.2006: 

Plínka by stála zhruba o korunu více na jednu plínku. A v rozpočtu mladé rodiny to může 

dělat 14, 15, 16 tisíc korun za rok.)  

Václav MORAVEC, moderátor: Evropská komise se tehdy zavázala, že podnikne kroky, 

aby se nižší sazba daně z přidané hodnoty vztahovala i na dětské pleny. Pokusila se o to i 

během českého předsednictví. Bez úspěchu. A tak začalo před dvěma lety české 

Ministerstvo financí pracovat na přeřazení plen do vyšší sazby DPH.  

(obrazový záznam: Blanka MATTOUSCHOVÁ, ředitelka odboru nepřímých daní, 

natočeno 4.12.2012: Tak ten způsob zatím neexistuje, protože skutečně tak, jak my jsme si 

to zanalyzovali, tak ta směrnice v tomto je poměrně jasná.) 

(obrazový záznam: Petr NEČAS, tehdejší předseda vlády /ODS/ natočeno 13.6.2012: 

Nebudeme z něj vytrhávat jednotlivé položky a dávat je do té základní sazby s výjimkou 

těch, kde porušujeme předpisy Evropské unie a to jsou dvě položky: dětské pleny a 

zdravotní pomůcky.)  

Václav MORAVEC, moderátor: Od prvního ledna loňského roku tak platí zákazníci za 

dětské plínky základní sazbu daně z přidané hodnoty ve výši 20 procent. Jak bylo řečeno, 

strany budoucí vládní koalice plánují v programovém prohlášení, které podepíší v pondělí, 

zařadit pleny do snížené sazby daně z přidané hodnoty. Mělo by jít o novou třetí sazbu 

DPH, ve které by měly být krom plínek i léky, knihy a dětská výživa. Plenky se vracejí, díl 

druhý. Bude vám to stát za to? Protože to dopadne jako před deseti lety v díle prvním?  

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Já už jsem si to s plenkami zažil. Já jsem 

byl ministr financí, který je odmítl přeřadit do základní sazby daně z přidané hodnoty a 

řeknu vám proč. Protože ta evropská směrnice, která upravuje, jak má vypadat DPH, to je 

harmonizovaná daň, zatímco údajně z příjmu máme volnost v rámci jednotlivých členských 

států, tak DPH má celoevropská pravidla. A ta směrnice je strašně nespravedlivá vůči 

novým členským státům. Zatímco staré členské země, jako třeba Británie nebo Francie, 

mají trvalé výjimky třeba v oblasti věcí, které jsou pro rodiny s dětmi.  

Václav MORAVEC, moderátor: Ano, trvalé výjimky na plínky.  

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Trvalé výjimky, trvalé výjimky, o kterých 

nám se může jenom nechat zdát, tak nové členské státy na nic takového nemají nárok. A 

když vstupovaly do Evropské unie, tak si mohly vyjednat takzvané dočasné výjimky. A ty 

dočasné výjimky byly jenom na omezené časové období. A to už vesměs končí, nebo 
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skončilo. Tohle je obrovská nespravedlnost mezi starými a novými zeměmi. A mě vůbec 

nebude vadit, pokud ten spor o dětské pleny znovu tohle téma nastolí na úrovni Evropské 

unie. A znovu se bude hovořit o tom, jak je tady nespravedlivý systém z hlediska 

harmonizace daně z přidané hodnoty.  

Václav MORAVEC, moderátor: Jinak řečeno, dali jste to záměrně, aby plínky jako symbol, 

který jsme i v tomto pořadu probírali v uplynulých deseti letech, protože to byla Nečasova 

vláda a ministr financí Miroslav Kalousek, který pak i během českého předsednictví a před 

ním, nevyjednávali a nevyvinuli dostatečné úsilí, aby například dětské pleny, protože 

Evropská komise při tom prvním sporu o plínky jasně řekla: ano, bylo by to dobré v rámci 

evropské populační politiky, propopulační politiky, ty plínky do snížené sazby 

/nesrozumitelné/.  

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Problém je v tom, že na těch změnách 

směrnice se musí dohodnout všechny členské státy. A některé členské státy, které mají 

striktní politiku v oblasti daně z přidané hodnoty, tak těm dohodám doposud bránily, ale já 

jsem pro to, aby se to téma znovu otevřelo.  

Václav MORAVEC, moderátor: Proto jste tam ty plínky dali, jako provokaci vůči Evropské 

unii?  

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Ne, ne, ne, ty pleny jsme tam dali jako 

symbol a důležitý prvek prorodinné politiky.  

Václav MORAVEC, moderátor: Promiňte, nezakrývají se tím daleko. Promiňte, pane 

předsedo, nezakrývají se tím daleko podstatnější témata prorodinné politiky?  

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Ale i ta témata, i ta témata koalice řeší v 

jiných částech svého programu. Já chci jenom zmínit to, že se vracíme k porodnému i pro 

druhé dítě, nebude jenom na první, ale bude i na druhé dítě pro rodiny. Chceme zavést 

speciální formu podpory pro matky, které se vrací do práce po rodičovské dovolené. To 

znamená, to jsou také důležité prvky. Chceme podpořit obce z hlediska výstavby 

mateřských školek. Čili těch prvků je tam celá řada. Dětské pleny do nich zapadají, jenom 

chci zmínit, že pokud jde o snížení DPH na léky, dětskou výživu a na knihy, tak tam z 

pohledu Evropské komise problém nebude. My můžeme mít tyto položky ve snížené sazbě. 

Musí být vyšší než pět procent ta snížená sazba. Ale pokud jde o dětské pleny, tam to 

konflikt bude, ale znovu opakuji.  

Václav MORAVEC, moderátor: Počítáte s tím, že ho můžete prohrát? Tak, jako se prohrál 

v roce 2006?  
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Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Můžeme, můžeme ho prohrát, můžeme ho 

prohrát. Na druhou stranu i ten konflikt můžeme využít k tomu, abychom poukázali na to, 

jak ta evropská směrnice byla nastavena nespravedlivě vůči novým členským státům 

Evropské unie. A jaké výhody požívají staré členské země, které nemají problém s tím, aby. 

Například ve Velké Británii je, dětské ošacení vůbec nebylo daněno daní z přidané hodnoty 

a nikdo po nich nechce, aby se zařadilo do základní sazby DPH.  

Václav MORAVEC, moderátor: No, jen aby Tomáš Prouza, váš budoucí tajemník pro 

evropské záležitosti, vlastně nebyl tajemníkem pro dětské plínky. Proto se vás ptám na to, 

zda jste si toho rizika vědom, že Česká republika může opakovat stejný příběh, který zažila 

mezi roky 2006 až 2013.  

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Já myslím, že Evropská komise přirozeně k 

tomu bude zaujímat určité stanovisko. Možná to rozproudí debatu o DPH na úrovni 

evropských ministrů financí. A pokud by to pomohlo k tomu, že se narovnají podmínky a 

budou tady státy ne první a druhé kategorie z hlediska DPH, ale budeme mít všichni stejná 

práva, všichni stejné možnosti v rámci Evropské unie, tak to bude podle mého názoru 

jenom dobře. Čili není to záminka ke konfliktu s unií. Ale je to jeden z prvků pro rodinné 

politiky, který je součástí vládního programu. Jsme si vědomi toho, že ten problém tady 

může nastat.  

Václav MORAVEC, moderátor: To záleží, jestli se tento prvek nepřeceňuje. Dětské plínky, 

aniž bych.  

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Já znovu opakuji, je to součást mozaiky. A 

když všechny ty opatření, které máme ve vládním programu, sečtete, tak to pro rodiny může 

znamenat zlepšení prostředí, ve kterém se budou pohybovat. Čili je to jeden z prvků a 

otevřeme to téma na úrovni Evropské komise a budeme se snažit vyjednat si výjimku. 

 

4. Budoucí změny daní 

 

Václav MORAVEC, moderátor: Když si připomeneme slova z koaliční smlouvy, kterou 

zítra předsedové stran vládní koalice podepíší, v ní se píše: " Snížení sazby DPH na léky, 

knihy, dětské pleny a nenahraditelnou dětskou výživu od roku 2015. Pro financování této 

změny koalice zváží zavedení sektorové daně pro regulovaná odvětví od roku 2015 s cílem 

dosáhnout rozpočtového výnosu čtyři miliardy korun". To se uvádí v koaliční smlouvě. Jste 

ochoten připustit, že ty čtyři miliardy korun z případné sektorové daně vám na tu sníženou 
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třetí sazbu DPH, která bude, bude pětiprocentní? Zatím se zdá.  

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Naším cílem, a teď mluvím za sociální 

demokracii, protože v koaliční smlouvě není žádné konkrétní procento. Ale my budeme 

usilovat o to, aby to bylo pět procent.  

Václav MORAVEC, moderátor: Takže čtyři miliardy z výnosů případné sektorové daně 

vám stačit nebudou?  

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Čtyři miliardy plně stačit nebudou. Ale je 

potřeba si uvědomit, že pokud snížíme DPH na léky, tak současně také o něco snížíme 

výdaje v rámci systému všeobecného zdravotního pojištění. To znamená, část těchto peněz 

se bude moci pokrátit na straně příjmů i výdajů veřejného sektoru. Čili ten dopad nebude 

takto absolutní, jako vy jste ho popsal. Ale může se stát, že čtyři miliardy stačit nebudou a 

na toto opatření ještě budeme muset nějaké finanční prostředky přidat.  

Václav MORAVEC, moderátor: Ono je to jenom, pardon, že vstupuji do vaší řeči, ono je to 

velmi pravděpodobné, protože podívejme se na propočty, které učinily Otázky, respektive 

Otázky s pomocí ekonomů. Přesunutí léků, knih, novin a časopisů do té snížené sazby daně 

z přidané hodnoty by znamenalo nižší příjmy pro státní rozpočet. Sami to vidíte. Pokud by 

slibovaná druhá snížená sazba DPH na koaličně deklarované komodity byla právě ve výši 

pěti procent, jak navrhují sociální demokraté, pak by podle výpočtu Otázek v případě léků 

šlo ročně o výpadek příjmů ve výši 7,5 miliard. Vy, pane předsedo říkáte, že částečně to 

bude mít zas pozitivní dopad do veřejných rozpočtů kvůli lékům v nemocnicích. Knihy a 

tisk ve snížené pětiprocentní sazbě by v součtu obnášely mínus 1,5 miliardy. Bude tam tisk, 

nebo ne? Protože v koaliční smlouvě tisk nemáte.  

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: V koaliční smlouvě jsme vycházeli z toho, 

co říkaly programy jednotlivých stran. Sociální demokracie usilovala o to, aby tam byly 

knihy a léky. Tisk tam není.  

Václav MORAVEC, moderátor: Může tam být tisk, protože Andrej Babiš jako vicepremiér 

je i majitelem vydavatelství Mafra a bezesporu by zvýšilo hodnotu nejen Mafry, ale všech 

vydavatelských domů, pokud by v té snížené pětiprocentní sazbě DPH byl tisk.  

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Tak já myslím, že to není jenom otázka 

Andreje Babiše, já chci připomenout, že sociální demokraté v Senátu už v minulosti 

navrhovali, aby se snížilo DPH nejenom na knihy, ale i na tisk. Ale je to otázka 

rozpočtových možností státu. A my zatím ty rozpočtové možnosti takto velkoryse nevidíme. 

Pro nás prioritou jsou léky a knihy. Pokud nebudou peníze na další položky, tak další 
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položky do toho seznamu zařazeny nebudou.  

Václav MORAVEC, moderátor: Co bude pro vás nejtěžší v těch prvních sta dnech? 

Budete-li v příštím týdnu jmenován premiérem této země?  

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Já myslím, že to, co bude nejdůležitější a 

současně i nejtěžší, vštípit ministrům, aby v té první fázi, kdy logicky musí docházet k 

personálním změnám, tak se řídili zásadou vysoké odbornosti, morální bezúhonnosti a 

kredibility lidí, kteří budou jmenováni na nové pozice ve státní správě. Já nechci opakovat 

to, co jsme tady viděli v minulosti, dokonce jeden z bývalých premiérů Mirek Topolánek 

tomu říkal Noc dlouhých nožů ve státní správě, protože poté, kdy jsme absolvovali několik 

takových nocí dlouhých nožů, tak státní správa je absolutně degradovaná, je v obrovském 

rozvalu na většině ministerstev. My ji teď musíme rekonstruovat a znovu dát do pořádku. A 

já bych rád mluvil se všemi i potenciálními členy vlády v tom smyslu, abychom drželi 

skutečně vysokou zásadu odbornosti a pomohli zajistit lepší fungování státu. Čili 

personální rozhodnutí nutně budou součástí těch prvních dnů a musíme klást vysoká 

kritéria na lidi, které budeme jmenovat na pozice ve státní správě.  

Václav MORAVEC, moderátor: Konstatuje budoucí premiér, předseda České strany 

sociálně demokratické Bohuslav Sobotka, který byl prvním hostem Otázek. Děkuji za tento 

rozhovor a těším se na další.  

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/: Děkuji a přeju hezkou neděli. 

 

 

 

 


