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Abstrakt 

 Diplomová práce se bude zabývat dvěma politickými stranami ve 

středoevropském prostoru optikou reprezentující jeden z dnešních fenoménu 

vyskytujících se na politické scéně – jsou jím politické strany, které svým 

fungováním připomínají soukromou firmu. Teoretický koncept – strana jako firma 

(the business firm party) z roku 1999 vzniklý na základě analýzy fungování a 

prezentace italské strany devadesátých lete FORZA ITALIA, se stane hlavním 

teoretickým rámcem, ze kterého práce bude vycházet. V práci bude tento koncept 

představen a následně bude aplikován na vybrané politické strany, jimiž jsou 

ANO 2011 působící v České republice a strana stejného akronymu ANO (Aliance 

pro nového občana), která byla přítomna ve slovenském stranickém systému 

zejména mezi lety 2002-2006. Na závěr pak dojde ke komparaci těchto 

jednotlivých případových studií a identifikování jejich podobností či naopak 

odlišností. 

Abstract 

The thesis describes two political parties that have been established in Central 

Europe, namely ANO 2011 in the Czech Republic, and ANO in Slovakia, whose 

main common feature is that they are run as private business companies. The aim 

of the thesis is to conduct an analysis of these two political parties which builds 

on the “business-firm model” party theory. This theoretical concept was 

established in 1999 and is based on observations of FORZA ITALIA, an Italian 

political party. Although the business firm model is an emerging political concept, 

it has been growing in popularity recently in almost all European countries. The 

thesis introduces this theoretical concept in detail and applies it to the two cases 

present in the Czech and Slovak party system. Finally, the thesis compares the 

two parties with each other and identifies their similarities and differences. 
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1. Vymezení tématu 
 

Diplomová práce se bude zabývat trendem, který je 

v současnosti velmi aktuální a který má nakročeno k tomu, že se 

stane zcela běžnou praktikou. Řeč je o „politických podnikatelích“, 

jejichž soukromé jmění řádově dosahuje miliard. Dříve se tito lidé 

pohybovali „za“ politickou scénou v podobě lobbingu. Trend se však 

obrátil a tito lidé začínají sami kandidovat ve volbách. Ať už se 

podíváme do demokratických zřízení v Evropě či Americe vidíme 

velmi podobné politiky usilující o politické mandáty: americký 

obchodní magnát Donal Trump, klasický italský příklad Silvio 

Berlusconi, v Rakousku miliardář Frank Stronach, filantrop a 

podnikatel Andrej Kiska na Slovensku, v České republice pak 

především Vít Bárta a Andrej Babiš.  

Hans Keman a André Krouwel (2006) si všímají tohoto trendu a 

zdůrazňují roli politických podnikatelů, kteří hledí na politiku a 

vnímají ji stejnou optikou jako business. Vzestup tohoto chápání 

politiky a nárůst takto smýšlejících stran, zejména jejich lídrů, si 

autoři vysvětlují několika faktory, kterými, dalo by se říci, vysvětlují 

prostředí, ve kterém tyto strany bují. Toto prostředí jim poskytuje 

takové podmínky, které nahrávají jejich vzniku, růstu a následnému 

úspěchu. Konkrétně jde o antipolitickou náladu panující ve 

společnosti, nahrazování tradičních stran novými (displacement), 

vysokou míru volatility a s tou související již dlouhodobě trvající trend 

snižování stranické identifikace mezi širokou veřejností (dealignment) 

a snad touha po spasiteli. Vedle toho se zde objevuje vysoká míra 

profesionalizace politických stran, jež je neméně významný faktor 

výše popsaného. Politické strany navyšují svou míru profesionalizace 

ve vedení volebních kampaní a samotného fungování politických 

stran, kladou důraz na politický marketing, jež musí být součástí 

volební strategie. Na základě těchto a dalších faktorů pak Gerd Meyer 

(2008) specifikuje, že právě v zemích se zkušeností 

s postkomunistickou tranzicí nabývá specifického rozměru a významu 



 
 

personalizace politiky a namísto často koherentního programu zde 

politické stany, především ty nově vznikající, nabízejí svého lídra  - 

Meyer to nazývá „one man show party“. Pokud se podíváme na 

současnou politiku například do zemí střední Evropy, nelze oponovat, 

že by tomu tak do jisté míry nebylo.  

Všechny tyto závěry a jím podobné vychází ze stejné myšlenky, 

která tu byla v rámci politologických studií představena již v roce 

1999. Jonathan Hopkins a Katarina Paulocci společně ve své studii 

The business firm model of prty organisation: Case from Spain and 

Italy představili tzv. koncept business-firm party, jehož jedním 

z hlavních znaků je také podmínka existence extrémně důležitého 

lídra strany, který je podnikatelem. Autoři vznik podobných stran 

obecně zasazují do zemí s malou nebo přerušovanou tradicí 

demokratického zřízení, se kterou jde ruku v ruce nízká kontinuita 

stran a stranického systému. Autoři při definování business-firm party 

vycházeli z tezí volebně-profesionální strany od Angela Panebianca, 

které propojili s působením „politických podnikatelů“ v politice.  

 I pro tuto diplomovou práci se stane jejich koncept základním 

kamenem. Výše zmíněná „one man show party“ společně 

s působením politických podnikatelů se objevila, jak je již naznačeno 

výše, i v České a Slovenské republice. Na Slovensku se tak stalo 

v rámci voleb do Národní rady Slovenské republiky roku 2002, ve 

kterých kandidoval nový subjekt s názvem Aliance nového občana 

(ANO), který byl neodmyslitelně spojen se svým lídrem a 

zakladatelem Pavlem Ruskem.  V České republice se podobně stalo 

v rámci voleb do Poslanecké Sněmovny České republiky v roce 2013. 

Faktickým vítězem voleb, i přesto že skončil na druhém místě, se stal 

zcela nový subjekt – hnutí ANO 2011, jehož působení je rovněž 

nepředstavitelné bez svého zakladatel a lídra Andreje Babiše. Oba 

pánové byli v době zakládání svých politických subjektů významnými 

podnikateli s ambicemi, jak se ukazuje či ukázalo, ovládat nejen 

politický, ale také mediální prostor ve státě. Výběr ANO 2011 a ANO  



 
 

nebyl náhodný, ale byl učiněn na základě možných podobností, které 

diplomová práce zmíní. Práce naváže na ostatní podobné studie a 

bude se zabývat propojením politiky a businessu v zemích střední 

Evropy.  

 

2. Cíle diplomové práce 

Cílem diplomové práce je 1. představit koncept business-firm 

party, 2. analyzovat na jeho základě hnutí ANO 2011 a politickou 

stranu Aliance nového občana, 3. porovnat jednotlivá výsledná 

zjištění z těchto případových studií a 4. zhodnotit, zdali a do jaké míry 

je vhodné tyto dva politické subjekty v rámci typologie politických 

stran řadit do modelu strany typu firma. V práci nepracuji s žádnou 

hypotézou a hypotézu nahrazuji souborem výzkumných otázek. 

Diplomová práce bude postavena na následujících výzkumných 

otázkách: 1. Jaká kritéria dle teoretického vymezení business-firm 

party zkoumané politické subjekty splňují? 2. Jaká kritéria mají 

zkoumané subjekty společné a jaká nikoli? 3. Je u vybraných 

politických subjektů přítomna nějaká společná charakteristika, která 

není vymezena konceptem business-firm party a mohla by být jeho 

součástí?  

 

3. Metoda zpracování tématu 

Diplomová práce bude složená ze dvou případových studií, 

které budou učiněny na základě deskriptivní a empiricko-analytické 

metody. Pro zjištění podobností a odlišností případů bude následně 

využita i metoda srovnávací. Ve výzkumu budu vycházet z 

teoretického vymezení konceptu business-firm party od Jonathana 

Hopkinse a Katariny Paulocci. Zkoumanými subjekty budou ANO 2011 

a Aliance nového občana vzhledem k jejich několika podobnostem. 

Jednotlivé aspekty strany-firmy budu aplikovat na působení a 

fungování vybraných politických subjektů. Veškeré informace či data 

budu využívat z dostupné literatury a jiných zdrojů, případně 



 
 

z vlastních rozhovorů. Práce by také měla vycházet z analýzy 

primárních zdrojů jednotlivých politických stran. V práci budou 

použity i průzkumy veřejného mínění či grafy k lepšímu znázornění a 

pochopení některých jevů. 

 

4. Osnova  

1. Úvod 

2. Koncept STRANA TYPU FIRMY 

2.1. Italský příklad FORZA ITALIA a Silvio Berlusconi  

3. Aliance nového občana 

4. ANO 2011 

5. Porovnání obou případových studií  

6. Závěr 
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 ÚVOD  

 

Politické strany jsou jedním ze základních kamenů fungování demokracie, byť 

jsou od svých samotných počátků terčem útoků a zpochybňování. Politologie je 

vykládá jako nezbytný a neodmyslitelný prvek moderního demokratického 

zřízení, jelikož základní myšlenka tkví v tom, že to jsou ony, které jsou jediným 

demokratickým nástrojem občanů k prosazení jejich zájmů. Pro politologii je tak 

výzkum politických stran tradiční disciplínou, která v oboru hraje ústřední roli, a 

tudíž prostor, který jí je věnován rozhodně není malý. Důvodem je také 

skutečnost, že politické strany lze zkoumat z různých úhlů pohledu. Disciplína 

prochází širokým rozsahem od politologie, přes sociologii, filosofii, mediální a 

komunikační studia, politický marketing až například po psychologii. O stále 

atraktivní oblast se jedná i z toho důvodu, že nepřestává být aktuální a relevantní, 

neboť se politické strany v čase mění a prochází svým vývojem v závislosti na 

adaptaci vnějších a vnitřních faktorů.  

V dnešní době jsme svědky vzniku řady nových tzv. moderních politických 

stran, které dle některých odborníků popírají dosavadní teorie vzniku a fungování 

těch tradičních a odsuzují je jako strany typu na jedno použití (na jedno volební 

období), současně za nebezpečné pro zdravě fungující demokracie, jejichž 

hlavním cílem je sotva reprezentovat zájmy široké veřejnosti. Tuto obavu opírají 

především o tvrzení, že nezastávají klasické funkce, nýbrž se zdá, že se snaží 

prosadit partikulární, úzce vymezené zájmy svých zakladatelů. Kritici jim 

nedůvěřují, neboť se takové strany dle nich dostávají do střetu zájmů. Jsou proto 

toho názoru, že některé nové typy politických stran neobstojí při naplnění 

tradičních definic. Navzdory tomu existují i tací, kteří nejsou tolik pesimističtí či 

konzervativní a nové politické strany akceptují jako logické vyústění společensko-

ekonomických, případně hodnotových a technologických změn a nevnímají jejich 

politiky jako prosazováni zájmů privátně-partikulárních. Tento směr potvrzuje 

např. Richard Gunther a Larry Diamond ve své studii Political Parties and 

Democracy (2001)
1
. Autoři se přiklání k tvrzení, že moderní politické strany lépe 

odpovídají požadavkům dnešní společnosti než generace předchozích stran. Další 

odborníci, i přes jejich prvotní skepsi k nově vytvářejícím se politickým stranám, 

                                                           
1 Autoři se ve studii typy a funkcemi politických stran. Zamýšlejí se nad tím, zda politické strany v západních 

demokraciích ztrácejí svůj původní význam nebo pouze reflektují novou éru technologických a sociálních 

změn, ve které se ocitly, a v zásadě tak nedošlo a nedochází ke snížení jejich vlivu 
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vidí tyto subjekty jako něco, co je nezastupitelným nápravným mechanismem 

tradičních a mainstreamových stran při jejich snaze a boji zbavit se svých 

zastaralých nepříznivých parazitických struktur. V důsledku toho pak dochází 

k očistě politické kultury v zemi a jejímu morálnímu srovnání (M. Klíma, V. 

Bělohradský).  

Jedním z aktuálních modelů nových politických stran, které se začaly na 

politické scéně hojně objevovat v posledních desítkách let a je řadou odborníků 

vnímán za kontroverzní a pochybný pro zdravý chod demokratických zřízení, je 

model viditelného propojování politiky s businessem a mediální mocí. Jedná se o 

tzv. business-firm party
2
 (Hopkin a Paoluci 1999). Lze říci, že je to jeden 

z nejnovějších možných vývojových stupňů politických stran v západním světě. 

Tradiční příklad, jenž posloužil ke vzniku tohoto konceptu, se zrodil v Itálii. 

Silvio Berlusconi jako jeden z nejbohatších mužů Itálie, a zároveň mediální 

magnát, využil svého mediálního vlivu k uskutečnění svých politických ambicí. 

Příklad se nestal raritou, ale naopak byl následován řadou dalších. V Rumunsku to 

byl miliardář Dina Patricia, který byl poslancem za liberálně demokratickou 

stranu a zároveň vlastnil konglomerát Adabural-Holding, do kterého spadala jak 

tištěná média, tak i jedna z televizí. V současnosti je za rumunského Berlusconiho 

považován Dan Voiculescu, rovněž příklad kombinace podnikatele, politika a 

mediálního magnáta vlastníci skupinu Intact (pět televizních kanálů, čtvery 

noviny, některé časopisy a další média). Na Ukrajině Rinat Achmetov za Stranu 

regionů, a také Victor Pinčuk tvoří dvojici nejbohatších ukrajinských oligarchů, 

kteří jsou zároveň největšími vlastníky médií. Pokud se podíváme na západ, tak 

kupříkladu ve Švýcarsku najdeme populistického politika Christopha Blochera, 

jenž zainvestoval do deníku Balser Zietung. Také úspěšný rakouský podnikatel 

miliardář Frank Stronach se rozhodl postavit svůj tým do rakouského parlamentu. 

Před koncem roku 2017 získala silný mandát strana litevského miliardáře 

Ramunase Karbauskiho Unie rolníků a zelených. Dále se nabízí zmínit vítězného 

kandidáta posledních prezidentských voleb ve Spojených státech amerických 

Donalda Trumpa či slovenského prezidenta Andreje Kisku. Tito pánové, ať už 

kumulují politickou, ekonomickou a mediální moc či jen první dvě, mohou být 

považováni za představitele nového typu politické strany. Pakliže se ucházejí o 
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veřejný úřad jako jednotlivci, tak vesměs za novodobé politiky vycházející 

z podobného konceptu. 

Politologům tento trend neuniká a snaží se jej, co nejlépe definovat v rámci 

teorie vzniku a vývoje politických stran. Doposud vznikla celá řada dílčích teorií, 

které se snaží, co nejlépe nový vývoj politických stran uchopit. Ať už tento 

fenomén zpracovávají podrobně, nebo vágně, většinou s odlišným důrazem na 

hlavní charakteristický znak strany, přičemž se shodují, že původ této strany 

nevyvstává z nějakých partikulárních společných zájmů určitého segmentu 

společnosti, ale naopak z konkrétní iniciativy člověka, kterým bývá mocensky 

vlivná osobnost usilující o získání politické moci za účelem garance posílení či 

zabránění ztráty svého vlivného postavení. Nejvýznačnějším typem, kterým se 

všeobecně mezi odborníky ujal je již výše zmiňovaný typ business-firm strana, 

který byl definován na konci 90. let 20. století dvojicí autorů Catharinou Paolucci 

a Jonathana Hopkinem. Ve své studii vycházeli z Panebiancovy definice 

profesionálně-volební strany a definovali typ politické strany, která nejen využívá 

profesionálních technik, ale je zároveň úzce propojena s podnikatelskou sférou a 

v jejím čele se ocitá samotný soukromý podnikatel.  

Tato diplomová práce se bude zabývat avizovaným konceptem od Hopkina a 

Paolucci a bude ho aplikovat na dva politické subjekty. Studie je zasazena do 

prostoru střední Evropy, přičemž se konkrétně zaměřila na Českou republiku a 

Slovensko. Jedná se o země, které sdílí geografické, dějinné a historicko-politické 

podobnosti. Stávající stranické systémy obou zemí se zformovaly za procesu 

transformace po pádu železné opony a po rozdělení Československa na počátku 

90. let. 20. století a v obou případech, i když v jiném časovém období, do nich 

pronikly podnikatelské typy stran. Na Slovensku se tak stalo v roce 2002, kdy 

volební práh Národní rady Slovenské republiky překročila strana Aliance nového 

občana v čele se svým zakladatelem a předsedou Pavlem Ruskem. V České 

republice byly nové strany v čele s politickými podnikateli zvoleny do poslanecké 

sněmovny v letech 2010 a následně v předčasných volbách v roce 2013. V roce 

2010 se do Poslanecké sněmovny České republiky dostala původně pražská 

komunální politická strana Věci veřejné, která jako první v zemi byla 

přirovnávána ke konceptu business-firm strany. Ačkoli byl jejím formálním 

předsedou známý publicista Radek John, neformální hlavou a rozhodující osobou 

byl podnikatel Vít Bárta, majitel bezpečnostní agentury ABL. O tři roky později 
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v roce 2013 získaly sněmovní křesla dva subjekty založené na základě iniciativy 

místních soukromých podnikatelů, jímž byl Úsvit přímé demokracie v čele 

s Tomiem Okamurou a hnutí ANO 2011 zformované pod taktovkou podnikatele 

Andreje Babiše. Předkládaná diplomová práce se bude zabývat analýzou 

slovenské Aliance nového občana a českého politického subjektu hnutí ANO 

2011.  

Analýza vychází z teorie konceptu business-firm strany, který je definován 

následujícími charakteristickými znaky. Pro potřeby a strukturu práce byly určeny 

a vzájemně propojeny následovně: 

1) významná pozice lídra, jakožto politického podnikatele, 

2) organizační struktura podobná firmě a vysoký stupeň 

centralizace moci okolo lídra, 

3) marginalizace členské základny, 

4) flexibilní deideologizovaná programatika, využívání 

marketingových metod a moderních strategií, outsourcingu a 

personalizace  

  

Cíle diplomové práce jsou:  

1) představit koncept business-firm strany, 

2) analyzovat na jeho základě vybrané politické subjekty - Aliance nového občana 

a ANO 2011, 

3) porovnat jednotlivá závěrečná zjištění vycházející z obou případových studií, 

4) zhodnotit, zdali a do jaké míry je vhodné tyto dva politické subjekty v rámci 

typologie politických stran řadit do modelu business-firm strany.  

 

V práci nepracuji s žádnou hypotézou, kterou nahrazuji následujícími 

výzkumnými otázkami:  

1) Jaká kritéria dle teoretického vymezení business-firm party zkoumané politické 

subjekty splňují?  

2) Jaká kritéria mají zkoumané subjekty společné a jaká nikoli?  
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3) Staly se vybrané politické subjekty stranami tzv. na jedno použití tak, jak 

předpovídali autoři modelu Hopkin a Paolucci?
3
 Pokud nikoli, lze z analýzy 

vyčíst, proč se tak stalo? 

4) Je u vybraných politických subjektů přítomna nějaká charakteristika, která není 

vymezena konceptem business-firm strany a mohla by být jeho součástí?  

 

Metodologické ukotvení práce vyvstává z hlavních kvalitativních metod 

užívaných v rámci politologie a mezinárodních vztahů (Karlas 2008: 62). Jelikož 

se práce orientuje na vysvětlení a interpretaci dvou daných jevů bude se jednat o 

dvě případové studie zkoumaných na základě deskriptivně-analytické metody. 

Oba případy budou ověřovat empirickou platnost vybraného teoretického 

konceptu business-firm strany. V závěru práce pak bude využita metoda 

„kontrastu kontextů“, kdy budou zkoumané případy srovnány. Smyslem 

předkládané komparace je odhalit společné rysy a zejména specifické rysy 

jednotlivých případů.  

Diplomová práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol. První dvě tvoří 

teoretickou část, zbylé tři spadají do části analytické. První kapitola je rozdělena 

do třech podkapitol. První podkapitola se věnuje genezi politických stran a 

přibližuje její jednotlivé fáze. Zmiňuje všechny zásadní typy stran v kontextu 

společensko-politických proměn. Byť se to může zdát jako několikrát opakované 

téma, nesčetněkrát mezi politology zpracované, je mu dán prostor, aby byl 

předkládaný text obsahově ucelenou prezentací zkoumaného tématu. Ambicí není 

dokonalý popis jednotlivých modelů stran, ale nastínění jejich vývoje směrem 

k novému typu – business-firm strany v rámci společensko-politických změn. 

Druhá podkapitola představuje Panebiancovu volebně-profesionální stranu, neboť 

na ni Hopkin a Paolucci navazují. V této části je popsán zejména prvek 

profesionalizace, který je ve vývoji stran poprvé zmiňován a považován za jeden 

ze základních charakteristických prvků. Třetí část představuje meritum této práce, 

tedy koncept business-firm strany a specifikuje její základní charakteristické 

znaky. Druhá kapitola teoretické části popisuje a přibližuje politický subjekt Forza 

Italia. Tento příklad byl do diplomové práce zařazen pro ilustraci zkoumaného 

fenoménu, na jehož základě byl koncept business-firm strany zaveden. Pro 

pochopení změn, které nastaly v devadesátých letech dvacátého století a které 

                                                           
3
 „Strany jsou voličsky nestabilní, politicky nekoherentní a mívají sklony k zastupování partikulárních zájmů.“ 

(Hopkin a Paolucci 1999), 
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vedly ke vzniku Forza Italia, se nejprve kapitola věnuje povaze italského 

stranického systému a fungování „italské politiky“ obecně.  Kapitola další 

popisuje samotný politický subjekt. Cílem není jeho dokonalá analýza, ale 

nastínění základních rozdílností mezi Forza Italia, tedy novým politickým 

subjektem a tradičními politickými stranami.  Důraz je kladen na popis toho, jak 

hnutí fungovalo v praxi, prostřednictvím čehož jsou ilustrovány základní znaky 

business-firm strany.  

Třetí kapitola předkládané diplomové práce otevírá část analytickou. Jako 

první se věnuje slovenskému subjektu Alianci nového občana. Následující 

kapitola čtvrtá dává prostor českému hnutí ANO 2011. Před samotnou analýzou 

obou subjektů je dán nejprve prostor, jako u Forza Italia, představení jednotlivých 

stranických systémů a politického prostředí, do kterého subjekty vstoupily. 

Následně dochází k analýzám jednotlivých hnutí, přičemž tyto části spolu nejsou 

strukturou zcela totožné, přirozeně z důvodu jedinečnosti každého z případů. 

Poslední kapitola analytické části porovnává všechna zjištění z obou zkoumaných 

případů. Zhodnocuje, do jaké míry oba subjekty odpovídají konceptu business-

firm strany, poté je porovnává spolu navzájem. V závěru se nevyskytují žádná 

nová zjištění, ale dochází k sumarizaci teoretických a empirických poznatků, k 

celkovému zhodnocení naplnění cílů práce a k zodpovězení výzkumných otázek.   

Hopkin a Paulocci svým typem politické strany inspirovali plno dalších 

odborníků. Odborná literatura zabývající se novými politickými stranami, jakkoli 

specifikovanými, se objevuje jak před nimi, tak po nich. Zejména v posledních 

desítkách let se jedná o velice atraktivní obor, což souvisí s neustálým výskytem 

řady nových politických subjektů, které se těší volebním úspěchům napříč 

Evropou. Optikou businessu nové politické strany podobně zkoumají Hans 

Keman a André Krouwel (2006). Výsledkem jejich výzkumu se stala tzv. 

entrepreneurial party, u které kladou důraz především na soukromé financování. 

Jak uvádí, pro strany nejsou důležité státní zdroje, ale zázemí komerční firmy, 

jejíž struktura je využita k vytvoření nového politického subjektu (Krowel 2006, 

2012). V českém prostředí se porevolučním stranám v postkomunistických 

zemích a jejich následnému vývoji či povaze nových politických zaobírá Josef 

Mlejnek, jr. Dále se tématu věnuje Lubomír Kopeček (2016, 2017), jehož 

předmětem několika studií je rovněž politický subjekt hnutí ANO 2011. Další 

autor mapující české prostředí je Vít Hloušek (2016), který se mezi prvními 
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zabýval přirovnáním strany Věci Veřejné k modelu business-firm strany. Dalším 

českým politologem reprezentující zájem o danou oblast je Ladislav Cabada 

(2014), který definuje tzv. mediální stran, u které je její politický představitel 

současně majitel médií (ideálně je lídr majitelem médií). Michal Klíma (2015) 

přichází s pojmem klientelistická strana reflektující propojení politiky s veřejným 

prostorem.
4
  

Pro diplomovou práci byly využity jak české tak i zahraniční texty. Teoretická 

část vycházela z tradičních politologických publikací autorů zabývající se 

politickými stranami a jejich vývojovými stupni. Stěžejní byla pro práci studie od 

Hopkina a Paolucci (1999) věnující se definování konceptu business-firm strany. 

Pro zpracování druhé analytické části byly nezbytné dokumenty jednotlivých 

hnutí, stanovy, výroční zprávy, v případě hnutí ANO 2011 také video záznamy 

z celorepublikových sněmů. Ačkoli výběr literatury, zdrojů a původních 

dokumentů věnující se slovenské politické straně Aliance nového občana byl 

poněkud omezený, existuje několik kvalitních textů menšího rozsahu, ze kterých 

lze vycházet. Velmi užitečný mi byl rozbor od Marka Rybáře (2004) Organizácia 

nových politických strán na Slovensku: Niekolko úvah o vnútrostraníckom živote 

SDKÚ, ANO a Smeru v knize, kterou současně editoval. Dále článek o 

programatice Aliance od Víta Dočkala (2002), který pojal optikou problematiky 

populismu. Vedle těchto mi byla velmi nápomocná kniha od L. Kopečka Politické 

strany na Slovensku v letech 1989-2006 a také studie poskytnuté Institutem pro 

veřejné otázky v Bratislavě. V obou případech jsem vycházela rovněž 

z relevantních novinových článků dostupných z internetu.  

 

 

 

 

 

                                                           
4Stranu definuje jako „ústřední převodovou páku, která je strategicky rozmístěná v mocenském prostoru 

celého státního teritoria a svým vlivem garantuje úspěšnou realizaci celé škály transakcí, služeb a 

protislužeb“ (Klíma 2015: 171). Podobně definuje základní prvky strany, jimiž je elitářství, manažerské 

vedení, malá členská základna, neexistující organizační struktura, omezené demokratické mechanismy, 

dominantní postavení lídra strany, minimální program, profesionalizace, centralizace, využití marketingových 

praktik a přítomnost výrazných osobností (Klíma 2015). 
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1. KONCEPT BUSINESS-FIRM STRANY 

1.1 Geneze business-firm strany v rámci vývojové teorie 

politických stran  

Politické strany se v určité podobě organizovaných struktur začínají objevovat od 

poloviny 19. století. Jednalo se o nový fenomén působící na ústavní instituce 

demokratizujících se západoevropských zemí, který se následně stal trvalou a 

hlavní součástí mocenských struktur státu (Říchová 2007: 87). Obecně byly 

politické strany definovány jako (1) dobrovolné, trvalé, otevřené organizace, 

jejichž členové mají společné představy a zájmy, (2) usilující o politickou moc, 

(3) a této moci se snaží dosáhnout prostřednictvím voleb (Říchová 2007: 89). 

Jejich funkce byly vymezeny na hlavní čtyři: (1) funkce vymezení cíle, (2) funkce 

artikulace a agregace společenských zájmů, (3) mobilizace a socializace občanů, 

(4) rekrutování elit a vytváření vlády (Fiala, Strmiska 1998: 69-70).  

  Vedle tohoto tradičního vymezení si je nutné uvědomit, že politická strana není 

jen rigidní organizací, nýbrž je to naopak organizace otevřeného systému
5
. Strana 

jako organizace otevřeného systému je závislá na vzájemných výměnách 

s prostředím, v němž se nachází, a který má dopad na její vnitřní uspořádání a její 

funkce (Keller 2007: 15). Tím dochází k tomu, že se v průběhu času strany mění a 

přirozeně se adaptují na aktuální vnější prostředí (Katz a Mair 1990, 1992).  Dle 

některých autorů proměna stran nesouvisí pouze s vnějšími faktory, ale příčinu 

vidí v jejich kombinaci s faktory vnitřními (Janda a Harmel 1990, 1994). Proměna 

proto může být celkovým výsledkem vnějšího tlaku, organizačního uspořádání, 

ale třeba i v nastavení primárních cílů strany (Polášek, Perottino, Novotný 2014: 

151). V důsledku kombinace všech podobných faktorů dochází k nalomení výše 

popsaného tradičního vymezení (vnímání) stran, neboť se začínají její funkce 

proměňovat.   

Během dosavadní existence politických stran se objevilo pět jejich zásadních 

typů, které společně tvoří tzv. vývojovou teorii politických stran. Prvním, kdo se 

pokusil o typologizaci politických stran, byl M. Duverger. Na přelomu padesátých 

a šedesátých let představil dva typy politických stran: strany centralizované elitní 

(kádrové) a decentralizované jako strany masové. Klíčové bylo jakým 

procesem/způsobem strana vznikla. Za úplně první strany považuje Duverger 

strany elitní. Tento typ strany vznikal přímo na půdě parlamentů, a až poté se 

                                                           
5
 V prvním bodě definice politické strany sice zní slovo „otevřená“, avšak ve smyslu, že do strany mohou 

vstupovat či z ní vystupovat jednotliví členové. 
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obracel na své příznivce a podporovatele mimo něj. Místem původu masových 

stran, které vznikaly o něco později, byl naopak mimoparlamentní prostor, což 

bylo typické zejména pro strany socialistické a katolické. Přeměna elitních stran 

na strany masové spočívala dle Duvergera v důsledku procesu rozšiřování 

volebního práva, posilování role politických stran a současně v důsledku jejich 

samotného vývoje do podoby subjektu reprezentujícího určité/vyhraněné politické 

zájmy
6
.  Své zájmy a cíle strany definovaly na základě principů ideologie, se 

kterou byly úzce spojeny a prostřednictvím které reprezentovaly specifický 

segment společnosti. Pro masové strany byla typická velká (masová) členská 

základna, která ji zajišťovala dostatečnou volební podporu, ale především byla 

jejím hlavním finančním zdrojem (v podobě členských příspěvků). Strana vesměs 

fungovala jako jedna velká „rodina“, která všem svým rodinným příslušníkům 

zajišťovala různorodé potřeby. Jednalo se o tzv. „život od kolébky až po hrob“, 

navždy v jedné ideologicky vymezené politické straně.
7
  

Přelomový moment zapříčiňující změnu charakteru prvních tradičních 

politických stran se objevil v souvislosti s dynamickým přechodem společnosti od 

industriální k postindustriální. Tento posun nastal během poloviny 20. století a 

měl za následek změnu společensko-politického kontextu. Ačkoli model politické 

strany vystihující „život od kolébky po hrob“ tento přechod do jisté míry ustál a 

stále se vyskytuje, zůstává faktem, že začal ztrácet na významu a byl oslaben. 

Základní hodnoty a fundament stran vycházející z ideově-politických postojů 

přítomných ve společnosti začaly být upozaďovány. Konfliktní linie, jak je 

pospali M. Lipset a S. Rokkan (Lipset, Rokan 1967), byly narušeny a nahrazeny 

procesem výraznější individualizace volebního a politického chování jednotlivců 

(Bílek, Cabada, Hulec 2014: 31).  Se zvyšováním životního standardu přišla 

proměna tradičního způsobu života lidí a zejména snížení jejich faktické potřeby 

mít za svými zády „podpůrnou stranickou organizaci svého kmene“ (Mlejnek 

2015: 86). Dostali se do prostředí a takových životních podmínek, že již byli sami 

schopni zajistit si slušný životní standard. V rámci vývojové teorie politických 

stran tuto rezignaci na ideologické kořeny zaznamenal O. Kirchheimer (1966), 

který si povšiml, že se tradiční masové strany definované Duvergerem 

                                                           
6 Někteří politologové vzdorují a tvrdí, „že existují empirické důkazy o tom, že mimoparlamentní strany zde 

byly už dříve a lze je spojovat s obdobím před rokem 1900“ (Říchová 2007: 93). 
7 Někdy se hovoří také o pilarizaci – pilířovité struktuře společnosti, ve které jsou do podoby pilíře 

připodobňovány jednotlivé politické strany (socialisté, liberalisté, klerikální strany - katolíci, protestanti), do 

kterých se společnost dělí dle své příslušnosti. Tato terminologie se vztahuje zejména pro Belgii a Nizozemí, 

ve kterých poměrně po dlouhou dobu tato dělení společnosti fungovala.  
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transformovaly na tzv. catch-all strany. Tento nový typ strany se nesoustředil na 

intelektuální a morální ohraničení mas, ale upřednostnil taktiku rozšířit svůj 

elektorát a vyhrát ve volbách. Masové strany se tímto přizpůsobily podmínkám 

volebního trhu, a za účelem získání nových členů a výhry ve volbách snížily 

důležitost a intenzitu svého ideologického konceptu. Naopak se projevovaly 

důrazem na univerzalistický charakter a snažily se nabídnout program jako 

alternativu co největší skupině voličů bez ohledu na jejich ideologické, sociální či 

kulturní zázemí (Říchová 2007: 94).  

Vlivem snižování stranické identifikace a nezájmu veřejnosti tvořit členskou 

základnu strany došlo k zásadní organizační změně uvnitř strany. Strany se čím 

dál více sbližovaly se státem, a naopak se vzdalovaly veřejnosti. Tuto změnu ve 

svém modelu zaznamenali P. Mairem a R. Katzem (1995). Svůj nový typ 

politické strany pojmenovali jako kartelová strana,
8
 přičemž kartelová dohoda je 

v tomto případě uzavřena mezi politickou stranou a státem. Autoři vysvětlují, že 

změna kurzu politických stran směrem ke státu měla své opodstatnění a projevila 

se dvěma způsoby. Prvním byla otázka financování. Namísto vnitřních 

stranických zdrojů jako jsou členské příspěvky, které kdysi tvořily hlavní složku 

příjmu politických stran, začaly strany čerpat finanční prostředky ke svému 

rozvoji a fungování stále více od státu. Za druhé, dle některých odborníků, na 

místo tradičních funkcí – socializace, agregace a artikulace zájmů různých 

segmentů ve společnosti, strany zredukovaly svou funkci výhradně na funkci 

volební, tedy hlavní funkcí se stalo sestavování kandidátek pro účast ve volbách a 

následné obsazování veřejných funkcí (Klíma 2012). Úspěch ve volbách je často 

závislý na průběhu volební kampaně, jejichž náklady se v posledních desetiletí 

pohybují v poměrně vysokých finančních částkách. S úpadkem lidí o členství a 

ztrátou těchto finančních toků se tak napomohlo nevyhnutelnému: finančnímu 

provázání stran se státem, který „alespoň“ on garantuje značnou finanční podporu. 

Jeden z posledních přelomových vnějších faktorů, který měl výrazný dopad na 

změnu charakteru politických stran, byl příchod masových sdělovacích 

prostředků. S expanzí televize a vytvořením masového publika se masová média 

stala od druhé poloviny 20. století velmi silnými a zásadními institucemi, které 

změnily podobu klasické politické komunikace, což se přirozeně odrazilo do 

podoby politických stran (Bradová 2005: 13). Díky těmto novým fenoménům 

                                                           
8Český politolog M. Klíma tento typ označuje jako „stranu kartelu“. 
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byly vytvořeny ideální podmínky pro tzv. personalizaci politických stran. Místem 

původu tohoto trendu se staly Spojené státy americké, neboť svůj tradiční kult 

„celebritas“ přenesly také do politického prostředí. Podstatné se stalo zabavit a 

zaujmout veřejnost prostřednictvím dostupných komunikačních kanálů a 

prezentovat politiky v jejich nejrůznějších sférách života. Důležité bylo pobavit, 

udělat z politiků správné sympatické lidi, čímž snáze veřejnost osloví a získají 

dostatečnou voličskou podporu. Nejlépe pak ztotožnit tento pozitivní obraz 

politiků se stranou (Bělohradský 2014: 81-83). Politické strany se tak mění na 

subjekt, který je zcela závislý na mediálním obrazu lídra (Kopeček 2012). Tento 

styl zprostředkování politiky fakticky předznamenával a hovořil o něm Giovanni 

Sartori (2001) v souvislosti se svými pojmy jako videopolitka či videodemokracie 

a jejich důsledcích ve formě zploštěného významu politiky jako takové.  

Vedle fenoménu nových metod v politické komunikaci se s rozvojem 

masových médií objevuje další, kterým je profesionalizace politických stran 

(využívání služeb odborníků). Adaptaci politických stran na tyto změny 

reflektoval ve svém konceptu A. Panebianco (1988) na konci osmdesátých let, 

který se jím zařadil mezi autory vývojové teorie. Jeho zásadním poznatkem byl 

fakt, že strana díky využívání nových technologií tíhne k profesionalizaci svého 

fungování a k personalizaci politiky, zejména na poli politické komunikace. 

Obecně pak profesionalizace získala velký kredit a prim, když politická 

rozhodnutí začala vyžadovat komplexní a vysoce odborná řešení a v neposlední 

řadě díky tomu, jakým způsobem se mezistranická soutěž proměnila v důsledku 

expanze masových medií. Panebianco definoval tzv. volebně-profesionální stranu, 

pro niž je klíčové opírat se o odborníky a využívat jejich profesionálních služeb 

v těch agendách (činnostech), které jsou naopak odebírány z popisu práce 

straníků. Model profesionální strany dostál svého radikálního rozměr v podobě 

nových politických stran, jejichž program není počáteční jiskrou vzniku, nýbrž 

výsledkem, který je jim zajištěn marketingovými odborníky (J. Lees-Marshment 

2001)
9
.  

                                                           
9
 Tímto tématem se zabývala americká politoložka J. Lees-Marshment (2001). Uvedla tzv. existuje strana 

prodejně orientovaná nebo strana tržně orientovaná. U první zmiňovaná se objevuje nástup marketingových 

technik a to v podobě, že se při vzniku výrobku zohledňuje poptávka na politickém trhu a skládá se z fází: 

návrh produktu – průzkum trhu – komunikace – kampaň – volby- dodání výrobku. Vedle toho strana tržně 

orientovaná vychází z marketingových postupů i při výrobě tohoto výrobku (Křeček 2013: 126). Výrobky 

mají odrážet zákaznické preference, což může být považováno za autentickou lidovou vůli. Strana odpovídá 

procesu, který se skládá z průzkumu trhu – návrhu výrobku – úpravy výrobku, čímž ale celý proces nekončí, 

tržní orientace znamená bezprostřední opakování celého postupu znovu, o politickém procesu se tak začíná 

mluvit jako o cyklickém marketingu (Křeček 2013: 126). Podobně také smýšlí M. Olson a přichází 
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Na prvek profesionalizace navazuje poslední vývojový typ, který je hlavním 

předmětem této práce a kterým je model od autorů Hopkina a Paolucci business-

firm strana. Model vychází z dosavadních vývojových typů reflektující 

společensko-politické změny, na které se adaptuje a přidává několik nových 

charakteristických prvků. Zásadním prvkem je propojení politiky 

s podnikatelskou sférou, přičemž zakladatel subjektu je sám úspěšný podnikatel. 

1.2 Panebiancova volebně-profesionální strana 

Boloňský profesor politologie Angelo Panebianco reagoval v 80. letech 20. 

století na základě několika změn ve společnosti (rozvoje médií, nové politické 

komunikace, lehčí dostupnosti informací, stoupající vzdělanosti ve společnosti) na 

proměnu charakteru politických stran. Svou prací je řazen mezi další, kdo 

navazuje na vývojovou teorii politických stran s tím, že je jeho přístup ke 

zkoumání politické strany o něco odlišný. Panebianco sledoval změny způsobu 

organizace strany v důsledku proměny řídících struktur strany. O nastolení tohoto 

tématu se postaral ve svém díle Modeli di partio (1982). Jako jeden z prvních 

vzdoroval předpokladu, že forma politické strany je ovlivněna změnami, které se 

objevují ve společnosti, jak doposud ve vývojové teorii převažovala. Ignoroval a 

oprostil se od tradiční myšlenky, že strany jsou zrcadlem politických rozdílů ve 

společnosti, a rovněž odmítl důležitost ideologických základů politických stran, 

kterými definují své cíle – jako byly zejména buržoazní a dělnické strany 

(Panebianco 1989: 24-25). Na výzkum politických stran se zaměřil z jiného úhlu a 

analýzu provedl z perspektivy organizační struktury, jejího fungování a jejího 

chování.  Panebianco kladl důraz na to, že změna v organizační struktuře 

ovlivňuje změnu v chování a aktivitách těchto subjektů (Panebianco 1988: 262). 

Ve své práci došel k závěru, že masové strany se nemění na strany catch-all, ale 

spíše na volebně-profesionální (ratito professionale elettorale). Podstatné je pro ně 

zdůraznit přítomnou profesionalizaci využívající moderní média a pečlivý rozbor 

politicko-sociálního prostředí k dosažení svých primárních cílů. 

Panebianco vycházel z Kirchheimerova konceptu catch-all strany (1966), jejíž 

příčinu vzniku Kirchheimer viděl v rozpadu tradičních sociálních a náboženských 

hodnot ve společnosti. Panebianco rozvinul tento jeho koncept, který vedle snahy 

                                                                                                                                                                                     
s podobným postřehem a souhlasí, že se politické strany odklání od své původní tradiční myšlenky stát se 

dobrovolnou organizací zastávající sobě vlastní základní hodnoty, sociální cíle, a namísto toho se z nich 

stávají business-firm party, jejichž hlavním úkolem je „byproduct“ (Olsonův pojem). 
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politických stran zaujmout co nejširší segment voličů, také zdůrazňuje roli 

personalizace a profesionalizace volebních kampaní a definoval tzv. volebně-

profesionální politickou stranu. Základní argument tohoto modelu je ten, že se 

politické strany obrátily směrem k odborníkům. Ve svém konceptu se Panebianco 

soustředil na profesionalizaci jednotlivých organizačních struktur v rámci strany a 

upozornil, že profesionalizace se z obecné úrovně těchto struktur začala přenášet 

do výkonu konkrétních politik. Současně, na rozdíl od catch-all strany, mají strany 

volebně-profesionální mnohem užší zájem, kterým je vyhrát ve volbách a získat 

pro sebe největší podíl na politickém rozhodování.  Z čehož vyplývá, že 

Panebianco kladl velký důraz na cíle strany, které jsou pro ni, jak uváděl, raison 

d'etre.. 

Profesionalizace dle Panebianca 

Dle klasiků jako M. Weber, R. Michels a M. Duverger je hlavní role v rámci 

tradičních masových stran vykonávána klasickými byrokraty (representative 

bureaucarcy), kteří udržovali těsné vazby se svou členskou základnou, tedy svými 

voliči (vykonáváno členy, prostřednictvím členů až ke class gardéé). V novém 

typu strany však tu nejdůležitější úlohu hrají odborníci (experti, lidé s odbornými 

znalostmi). Základním prvkem volebně-profesionální strany je proto prvek 

profesionalizace, od kterého se vše odvíjí. Dle Panebianca se již Kirchheimer 

tohoto fenoménu svými kritérii catch-all strany částečně dotýkal, ale spíše z nich 

implicitně vyplynul. Panebiancova kritika Kirchheimera směřovala k jeho 

přehnané pozornosti na sociologické faktory (změna v sociální skladbě voličského 

segmentů jednotlivých stran), ze kterých model catch-all strany vycházel a jimiž 

zastínil aspekty mnohem důležitější jako například profesionalizaci. 

V Panebiancově volebně-profesionální straně se tak odborníci stali mnohem 

užitečnější, nežli straničtí úředníci. Centrum strany se začalo přesouvat od 

úředníků směrem k odborníkům (Panebianco 1988: 264). Definoval dvě 

proměnné, které způsobují tuto transformaci a zároveň ovlivňují její rychlost a 

intenzitu. První je institucionalizace. Proměna strany ve volebně-profesionální je 

rychlejší, pokud má strana nižší stupeň institucionalizace. Naopak s vysokou 

mírou institucionalizace dochází k pomalejšímu procesu transformace, neboť má 

strana uvnitř příliš mnoho mechanismů, které rychlé změně brání. Druhou 
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proměnou je stupeň fragmentace stranického systému, přičemž nadměrnost 

fragmentace vede ke zpomalení transformace. 

Kromě těchto dvou proměnných Panebianco poukazoval na příčiny vnějšího 

politického prostředí a vyzdvihoval dvě hlavní. První z nich se týkala sociální 

stratifikace systémů, změn v sektorech hospodářství (snižování počtů v rámci 

dělnické třídy, expanze terciálního sektoru atd.) a ve specifikacích a kulturních 

postojích v každé ze společenských skupin.
10

 Transformace těchto proměnných 

modifikuje politickou povahu elektorátu (sociálních skupin), což má následný 

dopad na složení politických zájmů. Panebianco to konstatoval tím, že je 

bezpředmětné zkoumat členství v rámci střední třídy, bez toho aniž by byly brány 

v potaz její vnitřní strukturální změny (sekularizace, zvyšující se počet 

vzdělaných ve společnosti atd.). Neboť má za to, že to jsou tyto změny, které mají 

vliv na přeměnu politické strany upřednostňující strategii pro získávání voličů. 

V důsledku těchto změn se voliči stali mnohem více sociálně a kulturně 

heterogenními, méně kontrolovanými a předvídatelnými. Politická socializace tak 

nezáležela již více na stranické organizaci, ale na masových médiích a 

interpersonální komunikaci, což souvisí s druhým Panebiancovým faktorem. 

Druhý faktor, neméně důležitým, je vznik a rozvoj masových médií a jejich 

enormní expanze do každé sféry společnosti. Panebianco zdůrazňoval roli televize 

a symbolicky odkazoval na rok 1960 a prezidentské volby ve Spojených státech.
11

 

Jakmile si strana osvojila nové metody politické komunikace a zejména 

v předvolebních kampaních, mělo to nevyhnutelný vliv na podobu její organizace. 

Panebianco popisoval změny v politické komunikaci jako malé zemětřesení 

v rámci struktury strany, přičemž tento moment považoval za předělový. 

Úřednická báze strany se stala zastaralou, a naopak došlo k narůstajícímu vlivu ze 

strany odborníků. 

                                                           
10

 Za příklad uvádí, že v minulosti byla dělnická třída rozdělena principiálně na dělníky vyučené a nevyučené, 

nyní jsou dělníci rozděleni na ty, kteří jsou reprezentování na politické úrovni (central industrial workers) a 

marginálními, kterým se zastoupení nedostává (pheripheral marginal workers). 
11

 O úřad prezidenta republiky Spojených států amerických se poprali demokrat John Fitzgerald Kennedy a 

republikán Richard Nixon. I přesto, že byl favoritem Nixon, ve volbách uspěl jeho konkurent Kennedy. 

Odborníci se shodují, že výsledky voleb mohly do značné míry ovlivnit čtyři televizní debaty. Zatímco 

posluchače u rádiového vysílání zaujal Nixon, v televizních debatách byl přesvědčivější Kennedy. Vizuálně 

působil energicky, svěže na rozdíl od unaveného Nixona. „„Nixon byl za prvé velmi špatně namaskován, 

takže vypadal jak nemocný, a mluvil způsobem moudrého politika – byl nudný, nezáživný. Do toho mu 

doslova „štěkal“ mladý, vtipný a zajímavý Kennedy svými poznámkami a pozorováními. Najednou jsem 

viděla, že Nixon je něco jiného, než jsem si představovala, a začala jsem mít raději Kennedyho,“ přiblížila 

atmosféru debat manželka Ferdinanda Peroutky, Slávka Peroutková, která tehdy pracovala v New Yorku 

pro Rádio Svobodná Evropa.“ (Tichý 2016) 
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Proměnu politických stran poukazuje také prostřednictvím změn, které nastaly 

v rámci jejich tradičních funkcí. Jedná se především o funkci integrační, 

artikulační a reprezentační, tedy výběr (rekrutace) kandidátů. I když tyto funkce 

politické strany nikdy nezastávaly absolutně, jelikož jim paralelně sekundovaly 

rodiny, školy, náboženské instituce a další, měly vždy tendenci si je 

„monopolizovat“ a v podstatě na nich stavěly svou část existence. Nicméně 

volebně-profesionální strany od nich postupně začaly upouštět a marginalizovaly 

je ve prospěch jiných. Volebně-profesionální strany přestaly integrovat stabilní 

kolektivní identity ve společnosti a artikulovat jejich zájmy, neboť vyvstalá eroze 

subkultur držící pohromadě ideologickou vírou znamenala konec těchto aktivit. 

Naopak byly nuceny reagovat na nekonvenční politické chování veřejnosti.  

Vedle toho existují i některé funkce politických stran, kterých se „samy 

nevzdaly“, ale byly převzaty jinými organizacemi, zejména státem.
12

 Důsledkem 

toho bylo rozšiřování státních intervencí a vzniku nových portfolií, na což byla 

přirozeně navázána vyšší poptávka po odbornících. Objevily se takové politické 

záležitosti komplexní povahy, které potřebovaly odborná a technicistní řešení, a 

tedy přítomnost odborníka, který by se svou odpovědností podílel na politickém 

rozhodování. Panebiancův profesionalismus tak tkví v tom, že do veřejných úřadů 

jsou dosazováni odborníci napříč specializacemi, někdy je to nazýváno jako tzv. 

intelektuální profesionalizace (Panebianco 1988).
13

   

Personalizace 

Současně Panebianco jako jeden z prvních upozornil na prvek personalizace 

politických stran, ke kterému se strany posunuly rovněž v záplavě masmédií a 

novým výrazům politické komunikace. Personalizace stran se projevila ve 

volebních kampaních a centralizaci strany směrem k politickému lídru. Televize 

                                                           
12 Například „soukromý piliřovitý stranický systém“ sociálního zabezpečení organizovaný socialistickými či 

církevními stranami pozdě na konci 18. a na počátku 19. století poskytl cestu pro vznik systému „veřejného“ 

sociální zabezpečení. 
13 I přestože, Panebianco rozsáhle popisuje rozdíl mezi byrokratem a profesionálem,13 klade důraz na to, aby 

nedošlo k jeho přehnanosti. Rozdíl mezi nimi je především v tom, že nezapočaly svou kariéru v nižších 

strukturách strany. Uvádí taktéž, že byrokrat a odborník si osvojují navzájem své pozici. Pro představu 

Panebianco využívá konceptu „line and staff roles“. Pozici line roles zaujímají byrokraté a jedná se o jádro 

organizace. Spadají sem nejdůležitější funkce subjektu, nastolování agendy, určování směru a vývoje strany, 

a především rozhodovací funkce. Zatímco staff role zastává specializovanou, odbornou funkci, která je 

poradní či podpůrná (např. účetnictví, PR, HR, právo).  Na základě tohoto fungování a propojování těchto 

sfér strany, dochází k tomu, že se byrokrat stává odborníkem a osvojuje si tak odborné znalosti, a vedle toho 

se odborníci přesouvají mezi klíčové jádro (staff role). Panebianco nikdy nespecifikoval, o jaký druh expertů 

se opírá, ale lze se domnívat, že myslel všechny ty, kteří by mohli spadat pod tzv. spin-doctoring.  
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se stala mnohem důležitějším komunikačním prostředkem zajišťující vazbu mezi 

politickými stranami a voliči, než tradiční vedlejší organizační struktura stran 

(samotní straničtí úředníci, či řadoví straníci). I přesto takovýto  vývoj Panebianco 

jejich význam nepopíral a konstatoval, že jsou takové složky stále nezbytné, 

nicméně jen méně důležité.  

  Model volebně-profesionální strany  

Ucelený Panebiancův model představuje tabulka 1, která uvádí všechny podstatné 

charakteristiky volebně-profesionální strany. Panebianco volebně-profesionální 

stranu definuje na základě 6 základních charakteristik:  

Tab. 1.: Kritéria volebně-profesionální strany 

Strana volebně profesionální 

klíčovou roli mají profesionálové 

důležité jsou volby a mínění voličům 

marginalizace členské základny 

vedení strany personalizováno 

veřejné financování a zájmové skupiny 

důraz na vůdce a populistická témata 

Zdroj: Autorka na základě Panebianco (1988). 
 

1.3 Business-firm party Hopkina a Paolucci  

Jeden z nejnovějších modelů politických stran definovali na konci 90. let 20. 

století politologové Joseph Hopkin a Catharina Paolucci (1999). Působení a 

fungování politické strany položili do roviny podnikatelské, při které dochází 

k prolínání politiky s businessem. Hopkin a Paolucci ve své společné práci The 

business firm model of party organization (1999) navazují na dosavadní typy 

politických stran a konkrétně aktualizují Panebiancovu volebně-profesionální 

stranu a definují ve své práci business-firmy stranu.   

V rámci jejich modelu business-firm strany přetrvává pokračující trend absence 

ideového fundamentu, důraz na využívání nových komunikačních technologií, 

masových médií, praxe politického marketingu, a rovněž uplatňování teorie 

racionálního chování, tedy zaměření na volební úspěch.  Od svých předchůdců se 

model odlišuje původem strany, který je soukromou iniciativou podnikatele vidící 

v založení svého „projektu“ nástroj, prostřednictvím něhož může rozšířit své 
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možnosti a prostor pro svůj předmět podnikání. Autoři přiznávají, že tento přístup 

není zcela nový, neboť jak Weber (1948), tak i Schumpeter (1976) pohlíželi na 

politické strany jako na organizace zastupující více či méně soukromé zájmy tzv. 

politických podnikatelů (political entrepreneurs), které chápali jako politické lídry, 

jejichž cílem bylo zastávat veřejné funkce a získávat prestiž a materiální výhody, 

které z tohoto úřadu plynuly. Kromě nich také Olson konstatoval, že namísto 

toho, aby strana byla dobrovolná organizace s nezbytným společenským cílem, 

tak se z ní stává jakýsi typ podnikatelské firmy, v rámci které jsou požadavky 

veřejnosti vedlejší, a naopak dochází k uspokojování potřeb pouze těch, kteří jsou 

v jejím vedení (Olson 1984). Hopkina a Paulocci však pod pojmem politický 

podnikatel rozumějí skutečného soukromého podnikatele, který si na své náklady 

založí politickou stranu. Tento prvek je jedním ze zásadních charakteristik 

business-firm strany. Druhou zásadní charakteristikou business-firm strany je 

způsob vzniku jejího programu. Autoři definují, že pro jeho vznik je zásadní 

využití profesionálních marketingových technik, jimiž je přímo nadefinován. 

Hopkina a Paolucci svou studii teritoriálně vymezili do oblasti jižní 

Evropy. Předmětem jejich zájmů se stalo Španělsko a Itálie
14

. Pozornost věnovali 

tomu, že stranické systémy byly v těchto zemích založeny v odlišných 

podmínkách, než tomu bylo u ostatních zemí západní Evropy. U Španělska byl 

důležitý přechod na demokratické zřízení státu, které nahradilo tehdejší 

autoritářské vedení a neefektivní monarchii, která se ocitala již v dlouhodobé 

krizi. Zatímco Itálii, ač u ní nedošlo ve zkoumaném období k tranzici, zahrnuli 

autoři do výzkumu v souvislosti s politickou krizí z devadesátých let, neboť vedla 

k vytvoření zcela nového stranického systému. Autoři vysvětlují, že v rámci 

nových stranických systémů byly politické strany od svých samotných počátků 

(bez jakékoli historie) vystaveny silnému tlaku stát se plně volebně-

profesionálními formacemi. Vzhledem k tomu, že se jednalo o nové formace, 

které nebyly zatíženy jakoukoli historií a minulostí a současně disponovaly pouze 

nízkým stupněm institucionalizace, nevyvstávala u nich žádná překážka stát se 

volebně-profesionálními. Tuto skutečnost navíc autoři vysvětlují také a především 

tím, že tyto strany vznikly v prostředí s vysokým stupněm socio-ekonomického 

rozvoje (Hopkin, Paulocci 1999) a dodávají, že v těchto podmínkách nových 

                                                           
14 Dále ještě Řecko a Portugalsko. Pro téma této práce však zůstávají zásadní příklady ze Španělska a Itálie. 
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demokracií je velmi těžké pro nové politické strany, aby se formovaly do podoby 

tradiční politické organizace. 

Autoři svůj model definovali na základě analýzy dvou politických stran, 

ačkoli sami přiznávají, že se jedná o případy rozdílné a každý z nich naplňuje 

jejich koncept v odlišné míře. První stranou se stala italská FORZA ITALIA, mezi 

jejíž typické znaky patřila nepotřebnost státních zdrojů, a naopak využití 

komerčních prostředků firmy, která zároveň tvořila strukturální základnu tohoto 

politického subjektu. FI tedy vznikla jako politický subjekt na základě již 

fungující prosperující firmy, konkrétně firmy Fininvest mediálního magnáta Silvia 

Berlusconiho. Druhým subjektem se stal španělský Svaz demokratického středu 

(dále jen UCD), který byl vytvořen za účelem podpory pro udržení politické 

pozice premiéra Adolfa Suaréze, který spoléhal na UCD jako na novou sobě 

loajální speciální organizaci, která vycházela a fungovala na základě 

podnikatelského myšlení a zásad. V tomto případě se jedná o opačný systém. 

UCD existovala jako politická strana a až později došlo k jejímu spojení s firmou. 

K oběma případům dochází za podobných podmínek, tedy v době, kdy ve 

společnosti panovala nechuť ze stávajícího stranického systému a nespokojenost s 

politickými elitami a jejich korupčními skandály (Hopkin a Paolucci 1998). 

Tak jako Panebiancova strana vyšla z Kirchheimerovy catch-all strany a má 

s ní mnoho společného, tak model business-firm strany má podobně mnoho 

společného se svým předchůdcem volebně-profesionální stranou. Oba posledně 

jmenované modely jsou definovány malou členskou základnou, nízkou mírou 

institucionalizace, centralizací vedení strany, důrazem na lídra strany a jeho 

kruciální pozicí ve straně, de-ideologizací programatiky strany, důraz na volby a 

zisk co největšího počtu mandátů, a především procesem profesionalizace. To vše 

jsou základní obecné prvky obou. Pokud se však podíváme detailněji na oba 

koncepty, lze si všimnout patrných odlišností. První z nich se například týká 

vnímání příčiny změn politické strany. Zatímco Panebianco vidí příčiny změny 

strany v adaptaci na vnitřní a vnější faktory, Hopkin a Paulocci poukazují na jiný 

další podnět, který nutí strany se transformovat do volebně-profesionálního typu. 

Touto příčinou mají na mysli politické prostředí a jeho podmínky, ve kterém se 

strana nachází a operuje, přičemž tak definují tranzici či nestabilitu stávajícího 

stranického systému jako takového. Mimo jiné Panebianco hovoří o transformaci 
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masově-byrokratických stran, tedy přeměnu strany, která má za sebou svou tradici 

a několik let svého působení, ale Hopkin a Paolucci smýšlejí spíše o politických 

stranách, které jsou tzv. tabula rasa. Tedy v podstatě o nových politických 

stranách. Na druhou stranu nevylučují proměnu tradičních stran v business-firm 

stranu.  

Za další se autoři dle některých mírně odlišují ve vnímání odborníků. Na jednu 

stranu Panebianco mluví o odbornících a profesionálech, ale na druhou stranu 

nikdy explicitně neuvedl, o jaké odborníky se jedná. Lze se domnívat, na základě 

toho, jak o nich mluví ve své knize, že se jedná o odborníky vstupující do strany 

na její podnět. Tito odborníci pak fungují v rámci strany a nikoli mimo ni. Strana 

si je snaží udržet a nepustit ven
15

. Zatímco Hopkin a Paolucci vidí odborníky 

převážně jako externisty a mluví o nich v rámci tzv. outsourcingu, tedy najímání 

si odborníků a profesionálů zvenčí. Nestávají se členy politické strany, mají své 

vlastní podnikaní a pracují mimo ni i pro další své klienty.  

Pojem politický podnikatel užívají autoři obou modelů, je to ale business-firm 

party, která jej řadí mezi své základní charakteristické body. Politickým 

podnikatelem je zde myšleno doslova podnikatel přicházející do politiky, 

z prostředí dlouholetého soukromého podnikaní, který si zakládá stranu a je jejím 

lídrem. Panebianco používá termín politický podnikatel pouze s tím, že se 

odkazuje na Schumpeterovu teorii demokracie, v které je nahlíženo na politické 

lídry jako na podnikatele, kteří si „obhospodařovávají“ své zájmy prostřednictvím 

politické strany (Panebianco 1988). De facto politický podnikatel je dle této teorie 

vždy ten, kdo je v čele strany a není podmínkou, že je reálný podnikatel. U teorie 

business-firm strany se pojem vždy váže k podnikateli v pravém slova smyslu.  

Model business-firm party 

Konkrétně Hopkin a Paolucci svůj model definují několika charakteristickými 

znaky, které se navzájem prolínají a jsou provázány dalšími (Hopkin, Paolucci 

1999). Dle struktury diplomové práce jsem vybrala následující řazení a prolínání 

jednotlivých prvků takto: 

 

                                                           
15 Spojuje především s tzv. hidden professionals, kterým strana zajistí „teplá místečka“ ve státních podnicích, 

orgánech, čímž je jim zajištěn dostatečný příjem a čas na to, aby se věnovali práci pro danou politickou 

stranu. Strana si tím zajistí služby odborníka, aniž by to zasáhlo stranický rozpočet. Ve své práci však 

Panebianco dělí profesionály do více skupin (Panebianco 1988: 234). 
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       Tab. 2.: Kritéria business-firm party 
 

              Zdroj: Autorka na základě Hopkin a Paolucci (1999)  

(1) Významná pozice lídra, jakožto politického podnikatele a vysoký stupeň 

centralizace moci okolo lídra strany 

Extrémně významným prvkem business-firm strany je existence silného lídra 

v podobně etablovaného podnikatele, který stranu fakticky založil a stal se jejím 

nepostradatelným motorem. Autoři konceptu zdůrazňují jeho úzké propojení s 

organizačním upřednostněním. V jeho rukách je centralizována vysoká míra 

rozhodovací moci a stranická politika je vysoce závislá na jeho individuálních 

rozhodnutích a úspěších. 

Na základě jeho osobnosti dochází k velké míře personalizace strany. Lídr se 

stává sám hlavním programovým tématem strany. Díky této strategii by tak strana 

s velkou pravděpodobností bez svého lídra nezískala dostatečnou voličskou 

podporu ve volbách. Vedle toho je jeho nepostradatelnost umocňována jeho 

finančním propojením se stranou. V případě jeho ztráty by tak mohlo docházet 

nejen ke ztrátě voličů, ale i ke ztrátě podstatné finanční podpory. Nepřímé 

kritérium, o kterém autoři hovoří, je charisma politického lídra. 

 

(2) Organizační struktura podobná firmě, profesionalizace a využívání 

outsourcingu 

Jak bylo naznačeno výše, organizační struktura je podobná firmě ve smyslu 

koncentrace rozhodovací moci do rukou lídra strany, tedy politického podnikatele. 

Mechanismy a principy fungující ve firemním prostředí lídr business-firm strany 

aplikuje do svého politického subjektu. Zároveň přirozeně dochází k úpadku či 

snižování významu klasických stranických byrokratů. Byrokracie je v rámci této 

strany vnímána jako absolutně neefektivní a není příliš budována. Absence 

Business-firm strana 

(1) Politický podnikatel jakožto zakladatel a lídr 

strany, personalizace 

(2) Organizační struktura podobná firmě, 

             vysoký stupeň centralizace moci okolo lídra 

strany;  využívání profesionálů, outsourcingu 

(3) Marginalizace členské základny 

(4) Flexibilní ideologická orientace, využívání  

marketingových metod a moderních 

komunikačních strategií 
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zformované byrokracie souvisí s nízkou institucionalizací strany na rozdíl od 

tradičních stran, u kterých je byrokracie v rámci svých struktur jedním z prvků 

vysokého stupně institucionalizace.  

Jelikož strana do procesu rozhodování nezapojuje své členy a minimalizuje tak 

stranický byrokratický aparát, obrací se na tzv. outsourcing. Své fungování opírá o 

využívání odborníků. Stranické uspořádání a celková struktura je tak vytvářena 

pomocí profesionálů. Klíčové aktivity strany jsou realizovány externisty, 

odborníky z externě najatých soukromých firem (např. volební experti, PR 

konzultanti atd.). 

(3) Marginalizace členské základny 

Úpadek byrokratického aparátu strany jde ruku v ruce se snižováním členské 

základny a její faktické nepotřebnosti. Členové business-firm strany mají oproti 

tradičním politickým stranám omezený význam. Nemají patřičný vliv na budování 

strategie strany a jejího směřování. Členská základna je malá. Strana neusiluje o 

mobilizaci svých potencionálních členů, naopak ve straně převažuje strategie 

nezájmu o etablování početné členské základny. Členskou základnu často proto 

tvoří vysoké procento straníků, kteří zaujímají svá místa v politických funkcích. 

Stranu vnímají jako pouhý nástroj, prostřednictvím něhož dosahují svých 

jednotlivých mandátů, nežli k reprezentaci a prosazování svého volebního 

programu. Jejich loajalita ke straně není založena na tradiční identifikaci jako u 

stran masových první poloviny dvacátého století, ale je čistě pragmatická. Cílem 

není prosazování idejí, nýbrž upřednostnění své stranické kariéry. V případě, že 

by strana měla širokou silnou podporu, je spíše výraz toho, že se voliči chovají 

jako konzumenti („consumers“), nikoli z té podstaty, že by se se stranou 

identifikovali („identifiers“). Trvalou volební podporu autoři vylučují, je méně 

pravděpodobná než u stran zaměřených na jasně definovaný segment ve 

společnosti.   

Dalším charakteristickým prvkem je prolínání členů zastávající hlavní funkce 

ve straně s jejich působením ve firmě vlastněné lídrem hnutí. Lídr se v rámci 

organizační struktury obklopuje „svými manažery“ přicházející z jeho firmy.   
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(4) Flexibilní ideologická orientace a využívání marketingových metod a 

moderních komunikačních strategií 

Pro business-firm party je charakteristické, že svůj původ neodvozuje od ideově-

politického přesvědčení. Programatika strany rezignovala na fundament a 

definování základních hodnot vycházejících, ať už z tradičních či nových 

štěpných linií. Byť se inspirovala a převzala jistý způsob definování volební 

programatiky od catch-all strany, z marketingového prostředí si osvojila zcela 

nový formát. Programatika u business-firm strany je sestavována za pomoci 

výsledných dat průzkumů veřejného mínění. Strana se snaží veřejnosti nabídnout 

co nejvíce atraktivní subjekt (produkt), který je možné na voličském trhu sehnat. 

Cílem je, aby tato strategie strany oslovila jakkoli ideově definovaného voliče. Na 

základě toho strana pracuje s voličem jako s konzumentem, nikoli jako 

s člověkem, který by se s ní mohl identifikovat. V důsledku toho, že je program 

strany vytvářen dle výsledků průzkumu veřejného mínění a není zatížen 

ideologickým aspektem, se strana vyznačuje vysokým stupněm flexibility, který 

se odráží v jejím přístupu k zásadním otázkám konkrétní politiky. Negativem této 

strategie spotřebitelského přístupu může být v tom, že se strana uchyluje ke 

krátkodobým řešením aktuálních problémů, namísto nastolení dlouhodobé vize. 

Tato skutečnost může vést ke ztrátě podpory voličů v dlouhodobé perspektivě, 

která z ní tak může učinit stranu na jedno volební období (tzv. stranu na jedno 

použití). Současně nejednoznačný program strany může vést pouze k prosazování 

úzce vymezených ekonomických a strategických otázek, které jsou vhodné 

zejména pro ni samotnou (pro firmu zakladatele). Naopak výhodou 

nejednoznačnosti a absence ideologického fundamentu může být její vysoký 

koaliční potenciál. Koalici může sestavit prakticky s jakoukoli stranou bez ohledu 

na to, v jaké části politického spektra se daný partner nachází. Záleží pak pouze na 

jejích vyjednavačských a manažerských schopnostech. Důležitým momentem pro 

takový typ strany je potřeba dlouhodobé existence výrazných a stabilních 

finančních příjmů pro aktuálně atraktivní nabídku programu. Jedině to totiž 

zaručuje možnost neustále a průběžně monitorovat politický trh, vytvářet na něm 

poptávku a tu následně uspokojovat. Pro tyto účely je velká finanční injekce 

zajišťována osobou zakladatele strany politického podnikatele. 
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2. ITALSKÝ PŘÍKLAD FORZA ITALIA 
Forza Italia dokázala využít dlouhodobé krize italské politické scény, v důsledku 

které byl otevřen prostor pro nové hráče. FI se objevila na počátku 90. let 20. 

století a hned se po svém vzniku stala nejsilnější italskou politickou formací. Do 

čela strany se postavil významný italský podnikatel, který svého úspěchu dosáhl 

za využití profesionálních metod, zejména pokrokových marketingových postupů 

a strategií, díky kterým se stalo jeho hnutí přelomovou záležitostí jak mezi 

italskými politickými stranami, tak napříč Evropou. Okamžik vstupu FI do 

politiky zásadně změnil podobu dosavadní italské politické soutěže.  

Pro pochopení jejího vzniku a následného úspěchu je na tomto místě žádoucí 

přiblížit předcházející povahu italského stranického systému a jeho úskalí, která 

vedla k jeho deformaci.   

2.1 Povaha stranického systému 1. Italské republiky 

Již od dob svého založení je Itálie považována za velmi specifickou zemi, ať už 

pro její politický, ekonomický či sociální vývoj. Z politologického hlediska patří 

mezi význačnou anomálii období italské 1. republiky, které se datuje mezi lety 

1948 až 1992. Tato část italských dějin je někdy politology nazývána také jako 

partitokracie
16

. Název reflektuje působení tehdejších politických stran, jejichž role 

přesáhla tradiční funkce a fakticky došlo k setření hranic mezi dělbou moci 

garantující řádné fungování demokratického zřízení. Italské politické strany 

nahradily nejen zákonodárnou moc ve smyslu obou komor parlamentu, ale také 

moc výkonnou a soudní (Kunc 2000). 

Jedním z hlavních důvodů dominance politických stran v systému byl po 

dlouhou dobu efektivně fungující mechanismus tzv. transformismus. Jednalo se o 

systém přítomný v italské politice již od 19. století, jehož podstata spočívala 

v kooptaci poslanců z opozičních stran do stran vládnoucích. Poslanci 

z opozičních stran se z vlastní vůle stali regulérní součástí vládní politické 

reprezentace - transformovali své původní politické myšlenky. Jeden z italských 

historiků definuje transformismus jako: „…to, o čem nás politická kronika 

neustále informuje: přebíhání jednotlivců a politických skupin z jednoho tábora 

do druhého, které nikdy dosud u nás nemělo tak masové a nestoudné formy jako 

                                                           
16

 S pojmenováním přišel v roce 1953 italský ústavní právník Giuseppe Maranini, když se snažil popsat 

tehdejší italskou realitu a poukázat na fakt, že skutečným držitelem politického vlivu a moci v zemi jsou 

politické strany (Kunc 2000) 
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nyní“ a doplňuje: „Jsme mistři transformismu za všech okolností, a ten není než 

náhražkou charakteru, který nám chybí.“ (Bělohradský 1999). Tímto hluboce 

zakořeněným systémem a pokřiveným charakterem v italských politických 

dějinách byl zaručen vznik parlamentních většin a vlád bez ohledu na výsledky 

voleb, neboť vždy když bylo potřeba, kombinoval souhlasy z různých politických 

stran ať z levého nebo pravého politického spektra. Jeho fungování nemělo dopad 

jen na nejvyšší politické scéně, ale hrálo také zásadní roli při rozdělování 

veřejných funkcí i na nižších úrovních. Jeho další složky, které svou existencí 

rozvinul do velkých rozměrů, byl klientelismus a patronát.  

 Takto zablokovaný systém a podoba strnulé demokracie nepřipouštějící žádnou 

alternativu dominoval v Itálii od roku 1947 a postupně kolaboval, což se projevilo 

především mezi lety 1987-1994. Dominantní postavení v zemi určující její vývoj a 

směr měli téměř po celou dobu Křesťanští demokraté (Křesťanská demokratická 

unie) stojící ve středu na ideologické ose levice-pravice. Byli to vždy oni, kdo hrál 

hlavní roli v sestavování všech 16 prvorepublikových vlád, které tvořili s menšími 

politickými stranami. Jejich politika na jednu stranu udržovala vládní nestabilitu, 

ale na stranu druhou udržovala stabilitu personální.
17

 Neotřesitelné postavení 

křesťanských demokratů udržovalo faktickou nemožnost opravdové alternace u 

moci a vytvořilo poměrně velkou základnu pro intenzivní fungování korupce.
18

 

Nepoctivé praktiky nezůstaly výsostným právem pouze křesťanských demokratů, 

ale inklinovali k nim i opozičníci. Příkladem jsou 80. léta, kdy se do čela vlády 

dostala socialistická strana. Bettino Craxi se roku 1983 stal prvním socialistickým 

předsedou vlády od roku 1947. V čele fungování strany oslabil spolupráci 

s komunisty a svůj odpor a nedůvěru k nim dával otevřeně najevo. Stranu posunul 

do politického středu a vstoupil do velké koalice s křesťanskými demokraty. 

Vznikl tzv. tiumvirát Craxi, Andreotti, Forlani – známý jako CAF (Strmiska 1995: 

15), který Itálii vládl až do počátků let devadesátých. Craxi, ačkoli formálně 

bývalý opozičník brojící proti rozhazovačným vládním politikům, pokračoval 

                                                           
17

 Italský spisovatel Alberto Arbasino popisoval italskou současnost jako „důsledek neustálého návratu 

nepohřbených mrtvol italské (vzdálené i blízké) minulosti, které se tu zmocňují všeho, co je živé, nové, 

samostatné a podstatné“ (Bělohradský 1999). 
18 Absurdní příklad korupčního jednání spojené se zainvestováním veřejných peněz do rádoby pro veřejnost 

důležitých oblastí například popisuje katastrofa z roku 1968, kdy oblast Belice na Sicílii postihlo silné 

zemětřesení. I přestože stát na rychlou obnovu okamžitě uvolnil velké finanční prostředky, po devíti letech 

stále žilo přibližně 60 000 lidí v nouzových domácností dovezených hned po zemětřesení. Během této doby a 

v této oblasti totiž vláda upřednostnila jiný projekt. Dala přednost vybudování infrastruktury a nechala 

vystavět „grandiózní“ komunikace. Tyto silnice však nikam nevedly a ponejvíce sloužily leda pastýřům a 

jejich ovcím. Později se ukázalo, že dobrá jedna třetina těchto investovaných peněz skončila v rukou 

italských mafiánů (Procacci 2010: 378-379).   
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v královské jízdě vysoce postaveného politika a ještě více umocnil parazitní 

projevy zděděných a „okoukaných“ od křesťanských demokratů.
19

 Co mohlo 

pověst Craxiho a dalších politiků zachránit, byl fakt, že za jeho vlády došlo v zemi 

k hospodářskému růstu a Itálie se stala pátou hospodářsky nejsilnější zemí,
20

 

nicméně bylo příliš pozdě. Přestože se mělo žít každý rok lépe, 

institucionalizovaná korupce neustávala. Nadále přetrvávala italská praxe, kdy 

návštěva jakéhokoli úřadů spojená s jakoukoli záležitostí a úředním jednáním 

nesla povinnou součást v podobně příslušného úplatku. Zároveň nedošlo 

k vyřešení problémů, které Itálii drásaly nejvíce (obrovský veřejný dluh, 

zkostnatěla, zastaralá, zkorumpovaná veřejná správa, od počátků vzniku Itálie 

rozdíl mezi Severem a Jihem) a opakovaně stály mimo pozornost všech vlád.  

K vyeskalování italské politické krize také přispělo podivné vnější financování 

politických stran, které nebylo do roku 1974 nějak významně legislativně 

ukotveno (Kunc 2000: 99). Zákon o státním financování přijatý v druhé polovině 

70. let rovněž posiloval parlamentní strany a byl šit tak, aby jim poskytoval 

ochranu před možnou konkurencí. To vše vedlo k jedinému důsledku, že si lidé 

čím dál více uvědomovali neefektivnost a „gigantnost“ státního byrokratického 

aparátu a veřejné správy. S tím, jak se na jejich každodenní realitě, i přes velká 

rozhodnutí a sliby politiků, nic neměnilo, mezi nimi spíše převládala nedůvěra ve 

stát a jeho instituce. Za hlavní problém země v podstatě vnímali samotné státní 

orgány a celý politický systém, který svým fungováním znemožňoval řešení 

italských přezrálých problémů, a naopak byl zainteresovaný na zachování starých 

mechanismů a praktik (Kunc 2000). 

Tento italský systém „legitimní nelegálnosti“ (Bělohradský 1999) oslabující 

parlament a vládu, nezákonné financování, zvyšující se moc politických stran, 

přítomný klientelismus, veřejnost ochromená nedůvěrou v jakékoli profesionální 

politiky, to vše tikalo uvnitř italské společnosti jako časovaná bomba. Roznětkou 

této bomby se stal korupční skandál, který znamenal konec vlády triumvirátu 

                                                           
19

 Po svém zvolení se usadil v celém patře luxusního hotelu Raphael, jeho mladičký zástupce se nastěhoval 

do přepychového bytu, další kolega ministr práce a sociální věcí Gianni De Michelis zabral apartmán v hotelu 

Plaza. Šaty a doplňky pocházely z nejvytříbenějších a nejluxusnějších butiků, pořádaly se bankety a hostiny 

v nejdražších restauracích a jejich stranické sjezdy se nesly v duchu faraónských rozměrů (Procacci 2010: 

2008: 387). 
20

 Odborníci však konstatují, že se tak stalo spíše vlivem dřívějších autonomních procesů, které kabinet 

nemohl ovlivnit, a současně i snížená inflace spíše vyplývala z příznivých trendů světových ekonomik 

(Procacci 2010: 386). 
. 
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Craxi, Andreotti, Forlani. V polovině února 1992 milánský soudce Di Pietra vydal 

zatykač na socialistického politika Maria Chiesu. Důvodem bylo přijetí úplatků, 

které měly být směřovány na fungování strany, výměnou za poskytování státních 

zakázek. Následovalo skutečné zemětřesení italského stranického systému známé 

pod názvem Akce čisté ruce (Mani pulite) a Tangentopoli. Za dva roky podlehlo 

policejnímu vyšetřování 900 dalších předních politiků zejména křesťanských 

demokratů a socialistů v souvislosti s podezřením braní úplatků či zapletení se 

s organizovaným zločinem či přímo mafií. (Kunc 2000: 109). Někteří politici či 

podnikatelé po odhalení jejich zločinů tíhu minulosti neunesli a spáchali 

sebevraždu.  

Tato akce vedla k diskreditaci a ochromení velké části tehdejší politické 

reprezentace. Krize potvrdila výsledek referenda o novém smíšeném volebním 

systému.
21

 Tato první (a jediná) institucionální změna byla vyjádřením odmítnutí 

pravidel fungování partitokracie a současně způsobem navrácení důvěry 

v politickou scénu. Mělo se za to, že starý poměrný systém byl jedním ze 

spolupachatelů zhoubného klientelistického systému. První volby konané dle 

nových pravidel proběhly v listopadu a prosinci 1993 a jejich výsledky svědčily o 

katastrofálním poklesu tradičních politických stran (Cabada 2006: 121). 

Následující napjatě očekávané parlamentní volby z roku 1994 po všech těchto 

skandálech pak zcela proměnily italský stranický systém. Křesťanští demokraté se 

propadli, liberálové, socialisté a sociální demokraté téměř vymizeli. Pravicové 

vakuum, které za sebou nechala Křesťanská demokracie a krajní pravice, se stalo 

výzvou pro novou politickou sílu Forza Italia, jejichž vznik inicioval jeden 

z nejbohatších mužů Itálie, televizní magnát Silvio Berlusconi, a která ve svých 

historicky prvních volbách získala 21 % hlasů a rovněž obsadila post předsedy 

vlády (Říchová 2009). 

Italské volby z roku 1994 se nesly v duchu střetu mezi zkušenými 

poskvrněnými politiky a novými politiky v čele s Berlusconim. Jeho úspěch byl 

                                                           
21 Volební zákon do dolní komory italského parlamentu byl schválen roku 1993 a zavedl smíšený volební 

systém korektivního typu. Z celkového počtu 630 poslanců je 75 % (475) voleno v jednomandátových 

obvodech na základě principu relativně většinového systému (Prvního na pásce - First Past the Post). Zbylých 

25 % (155) mandátů je přidělováno ve 26 vícemandátových obvodech v rámci pravidel poměrného volebního 

systému se 4 % volební klauzulí. V rámci této poměrné komponenty byly korigovány tzv. nespravedlnosti 

vycházející z většinové volby, k čemuž sloužil odpočet, který zvýhodňoval subjekty, které získaly velký 

počet mandátů ve většinové volbě, ale i přesto nedosáhly na mandát (Čaloud 2004: 153). Naděje vedoucí ke 

změně volebního systému se však nenaplnily. V Itálii docházelo znovu k sestavování koalic několika stran, 

které byly stejně či ještě více heterogenní a nestabilní. Místo toho, aby byl výsledkem menší počet stran 

v parlamentě, jejich zastoupení se ještě zvýšilo (Strmiska 1995: 17-18). 
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bezesporu determinován všemi faktory spojenými s italskou stranicko-politickou 

krizí a delegitimizací stávajících politických stran v důsledku svých korupčních 

skandálů.  Vedle toho mu k úspěchu dopomohla skutečnost, že po pádu Berlínské 

zdi a konci studené války Křesťanské demokracii vymizelo její zásadní téma, 

kterým byl antikomunismus
22

. Často totiž byli lidé nuceni, s ohledem na hrozbu 

komunismu, volit křesťanské demokraty i tzv. s „hlavou v písku“. Voliči proto na 

počátku 90. let mohli „konečně“ volit, dle svých skutečných pocitů a jak 

doopravdy chtěli. Vstup Berlusconiho do politiky fakticky rozbil zkušenost 

„dvojího lidu“ a hlasování dle politické příslušnosti. Ve svých prvních volbách se 

voliči od tohoto typu hlasování oprostili a hlasovali dle své individuální volby, 

čímž poukázali na své dlouholeté znechucení a frustraci z tehdejších italských 

politických poměrů prosakujících do všech institucí státu (Strmiska 1995).  

2.2 Forza Italia  

Silvio Berlusconi, zakladatel FI, vstoupil do politiky jako úspěšný podnikatel. 

V roce 1978 založil svou rodinnou firmu Fininvest, která se v následujících letech 

rozrostla do podoby absolutního giganta v italských podnikatelských kruzích. 

Svůj zájem směřoval také do mediální sféry, přičemž se mu podařilo získat téměř 

mediální monopol v zemi skrze mediální společnost Mediaset. Tento úspěšný růst 

podnikatelských sfér spolu s kumulací podnikatelské moci v Itálii byly 

Berlusconimu zajištěny a vybudovány za efektivního využití svých osobních 

kontaktů s vysoce postavenými politiky v dobách první italské republiky. Velmi 

výhodným se pro něho stal zejména blízký a přátelský vztah s již zmiňovaným 

Bennitem Craxi. Proto kolaps nejsilnějších italských politických stran a s ním vliv 

tehdejších politiků na počátku devadesátých let znamenal pro Berlusconiho a jeho 

podnikaní nejasnou budoucnost. Berlusconi byl nucen čelit finančním problémům 

vyvstalých v rámci své podnikatelské skupiny Fininvest pouze se svépomocí, a v 

době krize bez jakékoli podpory ze strany vládních politiků. Kromě toho se 

v zemi schylovalo k možné velké podpoře levicových politických stran, které, 

pokud by se dostaly k moci, by s velkou pravděpodobností zredukovali jeho 

monopolistickou pozici v mediálním prostředí. Proto se Berlusconi před svým 

vstupem do politiky snažil nejprve dohodnout i s levicovými politiky o možné 

spolupráci. Tato jednání však nebyla úspěšná a selhala. V důsledku toho se 

rozhodl, že vše vezme do vlastních rukou a obsadí politickou scénu sám.  

                                                           
22 Dvě největší strany byly Křesťanská demokratická strana Komunistická strana. 
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Organizační struktura strany podobná firmě 

Formální struktura FI byla tvořena klasicky, tedy shromážděním (the Members 

Assembley), které mělo za úkol vytvářet a formulovat politiku. Shromáždění 

volilo exekutivní výbor (Executive committe) a předsednictvo strany (Council of 

the Presidency). V krajích byla strana zastoupena tzv. kluby. 

Krajské kluby hrály v počátcích FI zásadní roli. Na podzim roku 1993 začaly 

vznikat jako svobodná a nezávislá sdružení osob, která prosazovala liberálně 

demokratické myšlení ve společnosti (Strmiska 1995: 60). Tyto krajské jednotky 

FI odvedly svou hlavní činnost především ke konci roku 1993. Jejich úkolem byla 

propagace nové strany mezi širokou veřejností. Po volbách v roce 1994 ale jejich 

činnost rapidně poklesla společně s počtem členů FI. Vedle těchto klubů se 

objevila primární silnější složka v podobě tzv. jádra budoucího hnutí FI 

reprezentující její hlavní představitele.
23

 Vztah mezi těmito dvěma strukturami byl 

poměrně složitý a nejasný a od svých samotných počátků byla FI rozdělena na 

tyto dva oddělené nespolupracující celky. Vzájemná komunikace, pokud mezi 

nimi nějaká probíhala, byla limitovaná a probíhající pouze přes radu ANFI 

(Associazione Nazionale de Clubs di Forza Italia). Jednalo se o těleso založené v 

listopadu 1993 a jeho hlavním úkolem byla koordinace a kontrola činností 

krajských klubů. Předsedou asociace byl Berlusconim jmenován A. Codignoti, 

vysoce postavený manažer z finanční skupiny Fininvest, i ostatní vrcholné 

výkonné posty byly dosazené rovněž jeho osobou, nikoli volbou zvolenými 

představiteli krajských klubů. Berlusconi si tím pojistil svou pozici ve straně, 

protože bylo zřejmé, komu tito lidé budou loajální a odpovědní. Seriózní a 

relevantní diskuze se proto mezi těmito nižšími stranickými jednotkami a centrem 

strany nedala očekávat. Postavení krajských klubů navíc znevýhodňovaly velmi 

vágně formulované pravomoci. Prakticky jim neumožňovaly vykonávat politické 

a sociální funkce, které běžně zastávaly k nim paralelní teritoriální jednotky 

ostatních politických stran (založených spíše na masovém členství). Teritoriální 

kluby neměly jakoukoli možnost ovlivnit politickou linii FI. Postrádaly jakoukoli 

autonomii a staly se tak závislými na centralizovaném rozhodování strany. 

V praxi tomu nasvědčovalo, že organizační koordinátor jmenovaný Berlusconim 

                                                           
23 Berlusconi, zaměstnanci z Finninvest, Diakronu a Publiatalie a dalších. Zakladateli hnutí byli Mario 

Valducci, Antonio Martino, Liugi Caligaris, Antonio Tajani. Organizačním koordinátorem se stal bývalý 

neofašista D. Mennitti (Strmiska 1995: 60). 
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měl právo rozhodovat o přijetí či vyloučení jednotlivých klubů asociace. Navíc 

kluby neměly žádnou autonomii v procesu výběru sestavování kandidátek do 

parlamentních voleb. V podstatě bylo jejich jediné právo hlasovat ve volbách o 

kandidátech výlučně vybraných shora. Završení této „krajské politiky“ spočívalo 

v Berlusconiho jmenování dvaceti regionálních koordinátorů (často se jednalo o 

manažery z dceřiné firmy Fininvest a Publitalia), kteří měli ke kontrole klubů 

ještě blíže (Strmiska 1995). 

Byť by se zdálo, že alespoň celorepublikové orgány strany měly podobnou 

strukturu, jako tomu bylo u běžných politických stran a jejich proces rozhodování 

probíhal dle klasických pravidel demokratické společnosti, u FI fungovaly 

odlišně. Shromáždění se dle dostupných údajů nikdy nesešlo. Předsedové namísto 

toho, aby byli zvoleni, byli jmenováni předsedou strany, který si vybíral mezi 

svými manažery a právníky z Fininvest. Vedoucí představitelé nebyli voleni, ale 

jmenování na základě osobního výběru Berlusconiho a jeho spolupracovníků 

koordinátorů na národní a regionální úrovni. Vedle toho také strana využila 

popularity některých význačných akademiků a jiných dobře známých osobností, 

čímž měl být vyjádřen dojem, že FI není diktátorsky řízenou stranou.  

Předsednictvo FI rovněž nefungovalo standardně. Dle některých zdrojů se 

řádně vůbec nesešlo. V praxi proces rozhodování probíhal mimo oficiální 

strukturu strany. Vše se odehrávalo v Berlusconiho honosném sídle v Arcore 

nedaleko Milána či v jeho apartmánu v Římě, toto byla hlavní dvě faktická centra 

politické strany FI. Strategie a politika strany byla vypracovávána v úzkém 

okruhu Berlusconiho nejbližších přátel či spolupracovníků. Jednalo se o dva 

viceprezidenty Fininvest, prezidenta Publitalia, několik manažerů z Fininvest a 

veřejně známých lidí z Mediaset. Strategie vznikající v rámci této skupiny byla 

následně implementována třemi odlišnými sub-skupinami manažerů Fininvest. O 

fungování FI se na celorepublikové úrovni staralo kolem 30 lidí pracujících pod 

vedením národního koordinátora a rozhodování probíhalo v úzkém okruhu 

Berlusconiho přátel a blízkých poradců. Nejasnosti a splývavost v organizační 

struktuře mezi finanční skupinou Fininvest a FI byly charakteristické po celou 

dobu její existence (Paolucci, Hopkin 1999). Co bylo bezprecedentní, byl fakt, že 

FI fungovala spíše na autoritářském než demokratickém principu s prvkem 

nezpochybnitelného vůdcovství v osobě Berlusconiho. Lídr strany byl kruciálním 
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orgánem strany. V momentě vzniku strany mu byly do rukou svěřeny neomezené 

pravomoci po dobu prvních tří let. Měl hlavní a poslední slovo ve všech otázkách. 

Faktická i formální absence demokratických prvků u této strany neměla do té 

doby obdobu. Jeho silná pozice ve straně byla potvrzena na samotném počátku, 

jelikož byl do své funkce zvolen aklamací všech stranických členů, velmi 

netradiční formou v rámci dnešních stran. 

Co umocňovalo a posilovalo Berlusconiho pozici ve straně, byl taktéž způsob 

jejího financování, který byl spjat přímo s jeho osobou a jím vlastněnou firmou 

Fininvest, mediálním impériem Mediaset a fotbalovým klubem AC Milán. Téměř 

bezedné finanční zdroje se staly pro FI podstatným prvkem jejího fungování a 

garancí úspěchu. V porovnání s ostatními politickými stranami její vynaložené 

celkové sumy na volební kampaně byly mnohem vyšší, kdy převážně utrácela za 

nové strategie – profesionalizaci a medializaci
24

 (Raniolo 2006). 

Flexibilní programatika strany založená na průzkumech veřejného mínění  

Ideologie FI nevycházela z žádných ideologických základů, měla pouze jediný cíl: 

vyplnit vzniklé vakuum na středu a pravé části politického spektra.  Strana začala 

svou činnost na bázi hledání liberálně smýšlejících osobností ze světa byznysu, 

žurnalistiky a jiných oblíbených profesí, aby se stala vysoce atraktivní pro středo-

pravé voliče a zabránila snadnému vítězství levice. Dle některých FI nebyla 

politickou stranou, ale nátlakovou skupinu skládající se z neoliberálních 

kandidátů, kteří byli nabízení jako balíček politiků, kteří jsou schopni vyřešit zemí 

otřásající korupční skandály. Toto připodobnění bylo dáváno do souvislosti s 

finančními a reklamními balíčky nabízených skupinou Fininvest (Hopkin, 

Paolucii 1999: 325).  

První pokus o sestavení stranické programatiky byl vložen do rukou italského 

politologa Giuliano Urbani z Univerzity Bocconi v Miláně. Dle svých možností 

sestavil program, který nejprve cirkuloval mezi podnikatelskými a intelektuálními 

kruhy, a nakonec byl publikovaný s názvem Appeal. Základními termíny se staly 

nový pravicový liberalismus, zredukování role státu, podpoření soukromého 

podnikání, a snížení daní. Tento dokument však nenaplnil očekávání a FI jím 

                                                           
24

 Za placené národní vysílání FI utratila více než polovinu, tedy až 80 % svých nákladů na kampaň v oblasti 

reklamy a nákupem volného času na třech velkých kanálech (nezapočítány jeho televizní stanice). Tak 

masové využití televizních přenosů v rámci předvolební kampaně bylo některými kritiky označováno za 

vymývání mozků skrze televizní reklamy. 
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popularitu nezískala. Jakmile se FI stylizovala do volebně-profesionální strany, 

začala sbírat úspěchy.  

Vše začalo samotným názvem - Forza Italia. V překladu toto sousloví 

znamená Vzhůru Itálie, lépe možná v angličtině jako Come on Italy, který lépe 

vystihuje pokřik užívaný při fotbalových utkání. Mezi italským obyvatelstvem je 

velmi populární a snad všichni ho znají hlavně z národních fotbalových utkání. 

Proto nebylo na pochybách propůjčit toto heslo politickému subjektu, jehož 

lídrem byl předseda italského fotbalového klubu AC Milán. Název FI se stal 

z Berlusconiho úst poněkud přirozeným, uvěřitelným a věrohodným heslem. 

Tento formální název strany byl často Berlusconim doplňován jinými slangovými 

výrazy. Nebylo výjimkou, když o své straně hovořil jako o gli azzurri – pojem 

označující italské národní fotbalové mužstvo často oblékající modré dresy. 

V zemi, kde je fotbal sport číslo jedna, se tímto přirovnáním s lehkostí FI 

vyprofilovala jako strana celého národa, a nikoli pouze konkrétní sociální třídy či 

skupiny. Nasvědčoval tomu rovněž fakt, že FI během své kampaně nikdy 

nekonkretizovala segment společnosti, o který by se opírala. Povolební obrázek 

vzorku voličů, kteří svůj hlas dali právě této straně, ukazuje, že strategie založení 

strany a její vyprofilování se ve smyslu strany pro všechny, byla úspěšná. Lidé 

hlasující pro stranu pocházeli z různých socio-ekonomických poměrů. Identitu 

voliče FI představují Hopkin a Paolucci jako identitu průměrného člověka, jenž 

vyznává tradiční hodnoty a instituce (rodina, trh, církev), zároveň s požadavky 

práva, pořádku, spravedlnosti a stability (Hopkin, Paolucci 1999: 326).  

Tato strategie fakticky vycházela z oficiální programatiky FI. Při prezentování 

programu během stranické konference v Římě 6. února 1994, ho kritici často 

připodobňovali spíše k nákupnímu seznamu, jenž má sloužit k řešení praktických 

problémů, než aby představoval politický manifest. Při definici politické nabídky 

Berlusconi uplatnil marketingové postupy a strategie, aby se dokonale seznámil s 

politickým prostředím, do kterého vstupoval. Do procesu nastolování 

programových témat proto zapojil soukromé marketingové agentury, které byly 

také personálně propojeny s Finninvest. Obsáhlá data veřejného mínění týkající se 

toho, jaká témata by byla atraktivní pro ex-voliče italských Křesťanských 

demokratů (DC) a Sociálních demokratů (PSDI) Berlusconimu vypracoval a 

poskytl Institut pro výzkum veřejného mínění Diakron, který byl založen 
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v Miláně Giannim Pilem a Mariem Valduccim. G. Pilo v institutu uplatnil své 

cenné marketingové zkušenosti z pozice ředitele marketingového oddělení sítí 

Finninvest věnující se analýzám přání diváků. M. Valducci byl zase šéfem jedním 

z obchodních domů vlastněných Berlusconim (Šůstková 2008: 42). Vedle nich 

působili v institutu externí poradci a další odborníci na komunikaci pocházející 

z Reti Televisive Italiane.
25

 Institut prováděl telefonická šetření. Během jednoho 

dne oslovil přibližně 500 dotazovaných, kteří odpovídali na vybrané otázky. 

Zpracované odpovědi pak byly Pilem další den předkládány Berlusconimu. Na 

základě výsledných dat těchto průzkumů pak strana vypracovala svůj stranický 

program (Šůstková 2008: 42). Ideologie FI tak fungovala jako kognitivní známka 

libí – nelíbí, neboť vzešla z průzkumů témat, která se jevila potencionální voličům 

jako líbivá. 

Ve své podstatě byl však program složen ze tří hlavních obecných témat, která 

se odrážela do její předvolební kampaně. Prvním byla antikomunistická nóta, 

rozchod s minulostí ve smyslu minulé politické garnitury (i přesto že s ní měl 

osobně Berlusconi dobrý vztah) sloužilo jako další výrazné téma a posledním 

zásadním tématem byl personalistický diskurz založený na emocionálním cítění 

voličů. V prezentaci FI jasně převyšovala osobnost lídra nad prezentací programu. 

Velký důraz byl kladen na Berlusconiho úspěch v podnikatelské sféře, kterým měl 

garantovat, že zajistí úspěch všem ostatním, pokud mu dají svůj hlas ve volbách 

(Kunc 2000).  

Co hrálo rovněž svou roli, byla prezentace FI jako hnutí a nikoli jako politické 

strany. Berlusconi často připomínal, že „jakmile slyší, že se o FI mluví jako o 

politické straně, běhá mu z toho mráz po zádech“ (Tarchi 2008: 93). Jednalo se o 

jasnou strategii distancovat se od partitokracie z období první republiky a jeho 

veřejné opovržení tradičními politickými stranami. 

Lídr strany jako politický podnikatel 

Jak bylo zmíněno výše, jedním z hlavních bodů politického programu FI byl 

samotný její lídr Silvio Berlusconi. V případě FI bylo vyjádření konceptu 

personalizace strany nezpochybnitelné. Pro jeho naplnění bylo využito moderních 

masových komunikačních technik. Samotná předvolební kampaň byla zahájena 

                                                           
25 Tyto televizní sítě fungovaly v rámci Mediasetu spjatého na základě kontraktu s Berlusconiho firmou 

Fininvest.  
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Berlusconiho televizním projevem, ve kterém jako lídr nové politické strany 

oznámil svůj „vstup na hřiště“ (Šůstková 2008: 42). V podobném duchu za 

pomoci mediálního marketingu pokračoval ve své kampani dál. Podílely se na ni 

zejména všechny Berlusconiho komerční televizní kanály (Canale Cinque, Italia 

Uno, Retequattro). Účelově na nich bylo vytvořeno několik formátů, 

prostřednictvím kterých se dostávalo přímé či nepřímé podpory FI od známých 

person. Současně kanály intenzivně vysílaly volební spoty FI dvou typů. Jeden 

zaměřený na potencionální voliče, ve kterém byla představována FI a její 

symboly, a druhý, který představoval a vyzdvihoval osobu a image Silvia 

Berlusconiho (Šůstková 2008: 43). Soukromé televizní stanice rozhodně 

zjednodušovaly proces prezentace nové politické síly a jejího lídra, díky nim se 

jednalo o masový dopad na veřejnost. 

Využití profesionálů  

Volební kampaň FI byla připravována a vedena za asistence špičkových expertů. 

Osobní kampaň lídra Berlusconiho měl na starosti Roberto Lasaga z reklamní 

agentury Satchi & Satchi. Berlusconi byl stylizován do pozice milánského 

úspěšného businessmana, který nikdy nezpřetrhal vazby se střední třídou, ze které 

sám vyšel. Sám sebe často ve svých projevech nazýval jako „I am one of you!“. 

Nikdy nechtěl promeškat chvíli, aby nezdůraznil, že je obhájcem občanské vůle, 

většiny lidu (Tarchi 2008: 93). Současně se Berlusconi prezentoval jako 

reprezentant „il nuovo“ – tedy nový člověk neposkvrněn žádnou korupční kauzou 

z dob minulých. Tento klíčový prvek v jeho rétorice doplňoval tvrzením, že je 

především podnikatelem a že roli politika bude zastávat pouze dočasně, než 

politické prostředí revitalizuje. Tím utvrzoval ve svých voličích pocit, že jde do 

politiky zvenčí a není členem staré politické garnitury. Přesvědčením, že je 

nedotčen politickou zkušeností, se mu podařilo zaměřit pozornost především na 

svou osobu, svůj výzor a profesionální výstup. V rámci stylizace své osoby využil 

Berlusconi dalšího prvku, jímž bylo použití jazyku. Politický jazyk, který dříve 

sloužil spíše jako určitý druh politické morseovky vyznačující se vágností, 

prázdnými pojmy či dvojznačností, proměnil v lidovou řeč. Jazyková forma, 

kterou využíval, byla vnímána jako něco nového, jako novum a jasný protiklad 

k tradiční politické mluvě. Používáním jednoduchého a běžného jazyka, se kterým 

se divák ztotožnil a prostřednictvím kterého získal pocit porozumění, bezesporu 
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získal velký počet příznivců. Kromě formy a způsobu mluvy bylo rovněž 

podstatné, co vlastně Berlusconi říká. Jím často zmiňovaný „Common sense of the 

real Italy“ ho ještě více posunul k veřejnosti (Tarchi 2008 :93). Vedle již 

zmíněného fotbalového slangu a jeho termínů využil rovněž mýtické evokace 

symbolické vize snu.  Italští experti vypozorovali tuto tendenci a konstatovali, že 

již od svých počátků, co Berlusconi stvořil svou formaci, konstantně žádá Italy, 

aby společně snili a svěřili mu uskutečnění jejich snů (Šůstková 2008: 41). Zmínil 

se tak i ve svém prvním projevu slovy: „Říkám vám, že můžeme, říkám vám, že 

musíme spolu vytvořit pro nás a pro naše děti nový italský zázrak“ (Šůstková 

2008: 41). I přes některá tvrzení, že Berlusconi není nějak zvlášť nadán uměním 

rétoriky, či není nějak zvlášť přitažlivý, dokázal díky svému ať už jakémukoli 

charismatu získat podporu veřejnosti a stal se inspirací pro další lídry 

konkurenčních stran v Itálii. Berlusconiho prezentace a jeho osoba se stala vlastně 

hlavním nabízeným produktem v kampani, neboť zastínil ostatní témata, a 

především donutila lídry konkurenčních politických stran, aby se vymezovali 

zejména proti jeho osobě. Vystupování Berlusconiho v televizi, ale nakonec i jeho 

celková prezentace, ať se objevil kdekoli, dávalo nový směr politickým stranám. 

Stal se katalyzátorem dominující tendence personalizace v předvolebních 

kampaních a ve své podstatě nastavil principy a standardy v personální kampani, 

které se v Evropě objevily vůbec poprvé.  

Shrnutí  

Před vstupem FI na italské politické scéně dominovaly zcela jiné typy politických 

stran. Převládající postavení zde měli sociální demokraté (PSDI), křesťanští 

demokraté (DC) a komunisté (PCI). Dominujícím typem byla masově-

byrokratická strana typická svým kolektivním vedením, silnou organizační 

strukturou, jasnou ideologií vyvstávající na základě tříd ve společnosti. 

V důsledku krize z 90. let přišla FI do proměněného institucionálně-politického 

prostředí, ve kterém se objevily velice příznivé podmínky pro výraznou 

personalizaci a nový typ volebních kampaní využívajících revoluční marketingové 

strategie. FI nabízela, co voliči v té době hledali - důvěryhodnost. Nechuť 

středových voličů volit politické strany na levici, dlouhodobá konfrontace mezi 

KS a antikomunistickými vládními koalicemi podpořila vyprofilování se 
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středových voličů, kteří ztratili své politické zastoupení po skandálech 

vyplynulých na povrch na počátku 90. let 20. století (Brusattin 1994). 

Bezesporu hnutí FI reprezentuje ideální empirický příklad vycházející 

z konceptu Hopkina a Paolucci business-firm strany. Programatika hnutí nebyla 

příliš jasná, a ačkoli do ní zakomponovali liberální, filokřesťanské a konzervativní 

prvky, její témata vycházela z průzkumů veřejného mínění. FI tak jako jedna 

z prvních stran obrátila původní využívání marketingových technik a svůj 

program přímo odvodila z výsledků průzkumů veřejného mínění. V rámci 

kampaně byla strana personalizována do osoby svého lídra Silvia Berlusconiho, a 

tak došlo ke splynutí obrazu strany s image lídra, kterou vypiloval za pomoci 

marketingových specialistů. Velmi podstatné se také ukázalo masivní využití 

mediální podpory prostřednictvím kanálů vlastněných Berlusconim a jeho 

fakticky bezbřehé finanční prostředky pro zajištění volební kampaně. Organizace 

hnutí a její řízení fungovalo na bázi manažersko-technokratických principech. 

Významnou a přednostní roli v organizační struktuře hrál zakladatel a zároveň 

předseda hnutí, který byl fakticky centrem výkonné moci s výraznými 

rozhodovacími pravomocemi. V rámci strany si vybudoval nezpochybnitelnou 

pozici lídra. Propojení FI s firmou Fininvest existovalo, kromě osoby 

Berlusconiho, rovněž v podobě dalšího personálního propojení. Velký počet 

vysoce postavených lidí v hnutí, které sám Berlusconi jmenoval, pocházela z jeho 

vlastních společností.  

 Předzvěst autorů Hopkina a Paolucci, kterou ve svém textu zmiňují, že tento 

typ politické strany je ve stranickém systému nestabilní, neinstitucionalizovaný a 

je odsouzen pouze k jepičímu životu, se nezdá být zcela pravdivý, alespoň nikoli 

v případě italského hnutí Forza Italia. Důkazem je, její pozdější vývoj. Po velkém 

vítězství ve svých prvních parlamentních volbách v roce 1994 získala v 

následných předčasných volbách v roce 1996 o půl procenta méně 20,57 % hlasů. 

V roce 2001 si polepšila o téměř 10 % a získala 29,43 % hlasů. V posledních 

volbách z roku 2006, kterých se účastnila, získala 24,01 % hlasů. Pro předčasné 

volby 2008 Berlusconi vytvořil nový subjekt – koalici Lid svobody, součástí které 

byla FI, Národní aliance a další menší subjekty. Ve volbách získala 37,38 %, 

volby 2013 21,56 %. Strana se stala permanentní součástí italské stranické 
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soutěže. Dokázala se prosadit jako hlavní pravostředový subjekt, a tak dosáhla 

svého cíle zaplnit volný středopravý prostor na ideologické pravolevé škále.   

3. ANALÝZA ALIANCE NOVÉHO OBČANA  
Politická strana Aliance nového občana (dále jen Aliance či ANO) se objevila na 

slovenské politické scéně v roce 2001. O rok později se účastnila voleb do 

Národní rady SR (dále jen NR SR), ve kterých uspěla a podílela se na sestavování 

koalice. Jednalo se o stranu, která se od svých počátků výrazně lišila od ostatních 

politických stran. Jedním z nejvýraznějších odlišujících prvků byla osoba jejího 

zakladatele a současně předsedy Pavla Ruska. Rusko byl vlivný slovenský 

podnikatel, který prostřednictvím svých médií a vlastní finanční podpory stranu 

dostal na přední místa politického života v zemi. Vzhledem ke svému původu a 

fungování se ANO stalo prvním politickým subjektem na Slovensku, který byl 

dáván do souvislosti s Berlusconiho FI. 

Před samotnou analýzou strany ANO je v následující kapitole dán prostor 

popisu slovenského politického a stranického systému a jeho fungování pro 

komplexní pochopení politické situace v předvolebním období v roce 2002. 

3.1 Politický vývoj Slovenské republiky mezi lety 1993 a 2002 

Historické zkušenosti zatížené dobou komunismu, kterým si prošla Slovenská 

republika, zbrzdily demokratizaci politiky a celkový vývoj v zemi. První politické 

strany samostatného slovenského státu spatřily světlo světa po pádu komunismu a 

získání samostatnosti začátkem devadesátých let dvacátého století. Namísto 

nastolení vítězné politické orientace panující v západní Evropě se však Slovensko 

vydalo opačným směrem v podobě autoritářských principů. Nazpět se k liberální 

demokracii vrátilo až o pár let později.  

První parlamentní volby v roce 1994 vynesly do vládních křesel Hnutí za 

demokratické Slovensko (HZDS), které se stalo v prvních letech samostatného 

státu dominantní politickou silou. Hnutí získalo 74 mandátů z celkového počtu 

150 a sestavilo jednobarevnou vládu s podporou dvou menších politických stran. 

Před volbami se velmi přesvědčivě stylizovalo do hlavního představitele 

slovenských zájmů a zastánce pomalejší a sociálně nenásilné ekonomické 

transformace, přičemž bylo vedeno charismatickým a mezi veřejností velmi 

oblíbeným Vladimírem Mečiarem, jenž se stal prvním „polistopadovým“ 

premiérem. Po celou dobu svého působení v úřadu předsedy vlády (1994 – 1998) 
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Mečiar upřednostňoval autoritářský styl vládnutí. Ne nadarmo se hovořilo o 

Slovensku jako o nejproblémovějším ze všech ostatních států visegradské čtyřky 

(Bútora, Hunčík 1995: 23).  Mečiar se snažil o centralizaci státní moci směrem do 

rukou kabinetu, společně s ovládnutím státní správy. Časem ovládl slovenská 

média, prostřednictvím kterých diskreditoval opozici. Pro její odstranění využíval 

rovněž i další mechanismy, např. odvolávání z funkcí aj. V počátcích své vlády 

započal privatizaci, jejímž cílem bylo vytvořit místní sociální vrstvy kapitalistů. 

Nebylo tak ojedinělé, když se za zlomkovou cenu předávaly podniky již předem 

vybraným uchazečům, což se dělo na základě vybudovaných klientsko-

patronských vazeb. V souvislosti s jeho autoritativním stylem vládnutí byla mezi 

ním a ostatními politickými představiteli vytvořena velmi napjatá politická 

situace, která vygradovala po projevu tehdejšího prezidenta republiky Michala 

Kováče.
26

 Prezidentův projev varující před narůstající mocí Mečiara a před jeho 

praktikami vyústil ve vyslovení nedůvěry kritizované vládě (Sme 2016). 

V nových volbách však Mečiar svou pozici obhájil. Získal až 35 % hlasů a 

sestavil vládu novou. Po této zkušenosti bylo jedním z cílů Mečiarovi politiky 

zbavit se osoby prezidenta. Snažil se o to různými způsoby, například odnětím 

některých jeho kompetencí, snížením rozpočtu pro jeho kancelář, či skrze veřejná 

média diskreditací jeho osoby (Kováč 2011). Celý konflikt mezi premiérem a 

prezidentem byl vyhrocen únosem prezidentova syna Kováče ml. v srpnu 1995, 

jehož cílem mělo být zastrašit jeho otce a tím jej donutit k odchodu z 

prezidentské funkce. Existuje řada podezření, že únos měl být vykonán na rozkaz 

Mečiara se zapojením Slovenské informační služby, SIS (Kováč 2011).
27

 

Kauza únosu a obecně vnitřní vývoj Slovenska se přenesl svým turbulentním 

vývojem také do mezinárodní roviny a o Slovensko se začala zajímat Evropská 

unie, ale i Spojené státy americké. Zejména na jejich straně panovalo znepokojení 

ohledně toho, jaký dopad má vnitropolitická vládní politika země na její 

zahraniční politiku. Znepokojoval je způsob a obsah jednání slovenských vládních 

činitelů na mezinárodních úrovních. I přesto, že Mečiarova vláda definovala ve 

svém programovém prohlášení, že jedním z jejích cílů zahraniční politiky je 

začlenění země do evropských struktur, rovněž i Severoatlantické aliance, její 

                                                           
26 Konflikt mezi osobou premiéra Vladimíra Mečiara a prezidenta Michala Kováče byl umocněn především 

po první parlamentní řeči prezidenta SR o stavu republiky přednesené 9. března 1994, během které tvrdě 

zkritizoval premiérovo dosavadní působení v politice, jeho vládu a politické praktiky (přepis prezidentské 

řeči např. https://komentare.sme.sk/c/20346142/sprava-michala-kovaca-ktorou-polozil-vladu-vladimira-

meciara.html).  
27 Případ se znovu otevřel v roce 2017, kdy byly zrušeny tzv. Mečiarovy amnestie.  

https://komentare.sme.sk/c/20346142/sprava-michala-kovaca-ktorou-polozil-vladu-vladimira-meciara.html
https://komentare.sme.sk/c/20346142/sprava-michala-kovaca-ktorou-polozil-vladu-vladimira-meciara.html
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postoj byl k těmto tématům ambivalentní. Již po roce vládnutí zazněla první 

kritika EU, která se stupňovala, až nakonec vygradovala na otevřenou deklaraci, 

že Slovensko nebude začleněno do integračních procesů. Podobný postup vláda 

zaujala ohledně vstupu země do NATO. Svou zahraniční politiku Mečiar 

posiloval naopak směrem k východu, k ruským vazbám. S ohledem na tento kurz 

rezignoval na svůj úřad tehdejší ministr zahraničních věcí Pavol Hamžik 

s odůvodněním, že všechny tyto okolnosti zasahující zahraniční politiku státu mu 

zúžily prostor pro prosazování zahraničněpolitických priorit Slovenské republiky 

(Nováková 2008). Hamžik nebyl jediný, který díky vlastnímu politickému 

přesvědčení neslučitelného se zesilujícími prvky autoritarismu Mečiarovy vlády 

opustil hnutí. Řada lidí opustila hnutí již v první polovině roku 1993.
28

  

Čtyři roky Mečiarovy vlády a jeho snaha o nastolení, dle některých, tzv. 

neliberální demokracie, a vše podivné, co se kolem jeho vlády odehrálo, přimělo 

zbývající demokratické politické síly k jejich konsolidaci a sjednocení v opoziční 

sílu. Následující volby v roce 1998 potvrdily strategii sjednocení za zdařilou. Byť 

se HZDS umístilo na prvním místě a opět získalo vysoký procentuální zisk (27%), 

reálným vítězem voleb, pouze o šest desetin procenta, se stala Slovenská 

demokratická koalice (SDK) složená z pěti menších středo-pravicově 

orientovaných subjektů, pod jejímž vedením koaliční strany usedly do vládních 

křesel. Vládní koalice disponovala 93 poslaneckými mandáty zajišťující ústavní 

většinu. K jejímu volebnímu úspěchu jí dopomohla bezesporu slovenská televizní 

stanice Markíza otevřeně podporující opozici a kritizující Mečiarovu vládu. 

Rozsáhlá mediální vysílání o aktivitách SDK ve společnosti navodila revoluční 

atmosféru a postavila občany před „reparát sametové revoluce“ (Just 2004), jehož 

výsledek znamenal zásadní přelom slovenské politiky. Výsledky voleb umožnily 

změnu stylu a orientace země. Slovensko se výrazně posunulo k procesu 

demokratické konsolidace a stabilizovalo politický systém. Orientace mezinárodní 

politiky se obrátila směrem na západ a ve stopách liberální demokracie a jejich 

principů. V rámci vnitrostátní politiky byly započaty reformy v důležitých 

otázkách společnosti. Avšak ani vláda SDK, i přes její prvotní úspěchy, nebyla v 

očích veřejnosti uspokojivá. Povahu jejího výkonu moci odrážel fakt, že se 

jednalo o koaliční spoluvládnutí několika stran různé velikosti a ideové orientace. 

Jak Leška uvádí: „Po volbách 1998 se do slovenského parlamentu dostali 

                                                           
28 Jeden z prvních byl také například místopředseda hnutí Milan Kňažko. 
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poslanci z šesti volebních stran, z nichž dvě koaliční sdružovaly celkem osm 

subjektů. Na zákonodárné činnosti se tak v té době fakticky podílelo dvanáct 

politických stran a hnutí. Do července 2002 se jejich počet zvýšil na devatenáct“ 

(Leška 2004: 93). Díky tomu se koalice často dostávala do pozice, ve které 

všichni členové jen stěží zaujímali stejné stanovisko. Výkon moci byl paralyzován 

a svým fungováním koalice ohrožovala vlastní existenci. Předmětem vnitřních 

sporů se stávaly jak odlišnosti vycházející z ideologických principů, tak i otázky 

personálního charakteru. Objevovaly se také různé protichůdné názory týkající se 

její budoucnosti a s tím související frakční tendence některých ze zúčastněných 

stran. Zastánce jednoty a spojenectví byl premiér Dzurinda, zatímco lídři 

jednotlivých stran prosazovali variantu odštěpení do původních stran. Ke konci 

volebního období se koalice postupně začala rozpadat a její členové se navraceli 

do svých mateřských politických stran.  

Na základě neefektivity vlády tak řada ekonomických a sociálních aspektů 

měla vliv na společenskou atmosféru. Vláda selhala v restrukturalizaci země na 

mikroekonomické úrovni (Leška 2004: 91), životní úroveň se lidem nezvýšila, 

politikaření a podivné procesy privatizace pokračovaly nadále. Velké naděje 

vkládané do pravicové liberální vlády vymizely a z pohledu veřejnosti se zdálo, 

jako by SDK byla vytvořena z pouhé účelovosti jednotlivých stran (Just 2004).  

Koncentrace výše zmíněných faktorů (nesplnění slibů vládní koalice, špatná 

ekonomická situace, poměry ve vládní koalici, napětí a časté konflikty, různá 

podezření z korupce a klientelismu, vysoká nezaměstnanost, nízká životní úroveň) 

byly reflektovány v průzkumech veřejného mínění (agentura MVK). Téměř 2/3 

(65,4 %) dotázaných se domnívalo, že vývoj na Slovensku jde nesprávným 

směrem. Opačný názor sdílela pouze pětina respondentů (20,8%). Zároveň více 

než 60 % dotázaných pokládalo svou finanční situaci za horší než v době nástupu 

vládní koalice v roce 1998, zatímco za zlepšenou ji označilo pouze necelých 7 % 

dotázaných (Gyarfášová 2003). Dle Eurobarometru a jeho výzkumů z roku 2002 

patřili Slováci mezi nejnespokojenější budoucí obyvatele EU. Současně byli 

nejvíce pesimističtí v hodnocení jejich ekonomické situace, její budoucnosti a 

celkově ekonomického vývoje země (Leška 2004: 105). Podobná nespokojenost 

byla zaznamenána v průzkumu o hodnocení důvěry ve vládu. Vláda M. Dzurindy 

si prošla poměrně dramatickým vývojem související s nadměrným očekáváním. 

Na jaře po volbách měla vláda SDK důvěru většiny občanů. O rok později, na jaře 
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v roce 1999, již začala ztrácet a trend poklesu její kredibility pokračoval. Ke konci 

svého volebního období mezi lety 2001-2002 pak její důvěra spadla až k 20-25 % 

(Gyarfášová 2003). 

Po zkušenostech s prvními dvěma volebními obdobími, kdy jedno bylo 

charakteristické svým zrazením voličů ohledně směřování země, koncentrací moci 

v kabinetu, autoritářským vedením, ekonomickým a politickým klientelismem, 

manipulací s médii a zneužíváním tajných služeb, zatímco druhé volební období 

bylo typické nesourodou konfliktní SDK s až příliš ideově širokým zázemím pro 

úspěšné a delší trvání, vznikl na slovenské politické scéně prostor a příležitost pro 

vznik nových politických stran. Pokračující cyklus zklamání a frustrace vedl 

k vytvoření atmosféry permanentní krize establishmentu a k akceptování nových 

politických stran i třeba s populistickým charakterem (Učeň 2003). Tato nová síla 

se povětšinou konstituovala v roce 2001, aby měla dostatek času připravit se na 

kandidaturu do příštích parlamentních voleb v roce 2002. Mezi nejviditelnější 

nové politické síly patřily politická strana Aliance nového občana (ANO) a 

politická strana Směr. Ve volbách se ukázalo, že to byly zejména tyto dvě strany, 

nikoli etablovaná opozice, které profitovaly z vlny zklamání a nespokojenosti 

občanů
29

 

Graf 1. Vývoj důvěry ve vládu od roku 1993 do roku 2002 

 
        Zdroj: Autorka dle Institutu pro veřejné otázky 

 

3.2 Aliance nového občana  

Zakladatel politického hnutí Aliance nového občana Pavol Rusko si byl vědom, že 

lidem představuje novou alternativu ke stávajícím politickým stranám. „Je to nový 

                                                           
29 Pro porovnání: ve volbách do NR SR v roce 2002 strana ANO získala 8,01 % a strana Směr 13,46 % 

(volby.statistics.sk).  
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prvek na politické scéně a nebyl jsem si vůbec jistý, jak to lidé přijmou, člověka, 

který je majetkově zabezpečený, kterému je možná co závidět a který teď vstupuje 

do politiky, i když logiku to určitě má, nebyl jsem úplně přesvědčený, či je tato 

logika akceptovatelná na Slovensku.“ (BBC 2001). Neboť připouštěl, že: „jsou 

lidé zklamaní, rozčarovaní, znechucení politikou, za druhé to, že jeho deficit jako 

lídra strany spočívá v tom, že opravdu nepatří mezi lidi, kteří by na tiskovkách 

dokazovali svá majetková přiznání, že má dvoupokojový byt a oježděnou korsičku 

a tvářil by se, že je lidový politik.“ (BBC 2001). 

Dle jeho slov, se však tato logika akceptovatelnou stala a v parlamentních 

volbách strana ANO uspěla. Počátky vzniku strany spadají do roku 2001. 

Založení strany bylo oznámeno jejím přípravným výborem 22. dubna 2001 a 

14. května 2001 byla registrována na Ministerstvu vnitra SR pod názvem Aliance 

nového občana. Za čtrnáct dnů 28. května 2001 se konal ustavující kongres za 

účasti 303 delegátů.  

Prvotní volební zisk ANO byl zaznamenán v regionálních volbách do 

krajských zastupitelstev, které se konaly v prosinci roku 2001. ANO získalo jako 

samostatně kandidující strana 1 mandát v Prešovském kraji a zároveň v rámci 

koalice s několika stranami získalo dalších 59 mandátů. Nejúspěšnější byla 

koalice sestavená z ANO, DS, KDH, SDKÚ a SMK-MKP, která v Bratislavském 

kraji získala 40 mandátů. V září, o rok později, se ANO účastnilo svých prvních 

voleb do Národní rady SR. Před volbami si držela podporu zhruba kolem 5 %, což 

byla příznivá predikce pro překročení volebního prahu do parlamentu. ANO 

splnilo očekávání a do NR SR se dostalo, ačkoli s menší podporou než sám 

předseda strany očekával, s podporou 8,01 % (230.309 hlasů). V rámci celkového 

pořadí se strana umístila na šesté příčce a získala 15 mandátů (volby.statistics.sk). 

Na prvním místě se opět jako ve volbách předchozích umístila opoziční HZDS-

LS. Jednalo se však o její nejslabší výsledek v historii, když získala 19,50 % 

hlasů. Nulový koaliční potenciál jí zůstal a byla upozaděna do křesel opozičníků. 

Druhé místo zaujala Slovenská demokratická a křesťanská unie (SDKÚ) 

s 15,09 % hlasu a nový politický subjekt Směr umisťující se na třetím místě 

porazila o 1,63 %. Do parlamentu se ještě dostala Křesťanskodemokratická unie 

(KDH) s 8,25 %, Strana maďarské koalice – Magyar Koalíció Pártja (SMK) s 11, 

165 % a Komunistická strana Slovenska (KSS) s 6,32 %. Po volbách byla 
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dojednána středopravá koalice SDKÚ, SMK, KDH a ANO, která měla k dispozici 

78 poslaneckých křesel, tedy 42,51 % vůle většiny (volby.statistics.sk). 

Do koaličního vyjednávání vstoupilo ANO s nepříliš silnou pozicí, prakticky se 

jednalo o nejslabší politický koaliční subjekt. Předseda Rusko situaci komentoval 

slovy, že to bylo pod jeho očekávání. Slabou pozici hnutí ve vládě ilustroval zisk 

počtu ministerských křesel a jejich portfolia. Jako KDH sice také Ruskova strana 

získala tři ministerská křesla, ale pouze jedno strategicky významné, jímž bylo 

ministerstvo hospodářství. Zbývající byla ministerstvo kultury a ministerstvo 

zdravotnictví.       

3.2.1 Lídr strany jako mediální magnát 

Pavol Rusko, původně z Liptovského Mikuláše, vystudoval v Bratislavě 

žurnalistiku a po jejím absolvování v oboru zůstal. Působil ve Slovenské televizi, 

díky které se dostal do podvědomí široké veřejnosti. Zprvu působil jako reportér 

sportovních novin a netrvalo dlouho a rychle se dostal do vyšších manažerských 

pozic. Stal se vedoucím odboru výzkumu programu, poté vedoucím vysílacího 

centra a následně v dvaceti sedmi letech povýšil na náměstka ústředního ředitele 

(Kopeček 2007: 399). V pozici náměstka setrval pouze chvíli, přibližně šest 

měsíců, neboť postrádal zkušenosti a vědomosti, které si pozice žádala (BBC 

2001). 

Jako podnikatel se Rusko realizoval v roce 1993 založením firmy Markíza-

Slovakia, spol. s. r. o. s předmětem podnikání textilní výroba, neboť měl v plánu 

koupi krachující fabriky na výrobu punčochových kalhot. V následujících letech 

k předmětu podnikání přidal vydavatelské, distribuční a reklamní činnosti. 

Nakonec svůj původní záměr podnikání pozměnil a vyhrál se svou firmou licenční 

výběrové řízení pro novou soukromou televizi. K 31. srpnu 1996 založil novou 

vysílací stanici s názvem Markíza a stal se jejím generálním ředitelem. Z Ruskovy 

televize se postupem času stala jedna z nejúspěšnější televizí v zemi a tedy jeden z 

mocných nástrojů, který měl svým vysíláním velký dopad na širokou veřejnost. 

Důkaz o tom, jak velký vliv měla televize na veřejné mínění, potvrdily výsledky 

parlamentních voleb v roce 1998. Byť se Markíza stala komerčním projektem a ve 

svých začátcích se snažila o apolitické vysílání, od této strategie se v období 

konce Mečiarovy vlády distancovala a proměnila se v médium sympatizující 

s jeho opozicí. Už po roce vysílání měla Markíza 30% podíl na trhu a stala se 
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hlasem protimečiarovské revolty. Jak bylo naznačeno výše, spolupracovala 

zejména se Slovenskou demokratickou koalicí (SDK) a před volbami do NR SR 

v roce 1998 poskytla nemalou podporu v podobě vysílacího prostoru pro 

zviditelnění nového subjektu Strany občanského porozumění (SOP).
30

 Obě strany 

s ohledem na jejich první kandidaturu do parlamentu nakonec s poměrně dobrými 

výsledky ve volbách uspěly (SDK získala 26,33 % hlasů a 42 mandátů, SOP 

získala 8,01 % a 13 mandátů).  

 Rusko vstupoval do politiky již z pozice úspěšného podnikatele, jako vlastník 

a generální ředitel nejúspěšnější slovenské televize. Mezi veřejností známý jako 

bývalý komentátor sportovní relace. Kromě Markízy byl v té době propojen ještě 

s jedním médiem, tentokrát ve formě denního tisku, jímž byl menší celostátní 

deník Národná obroda. Deník v roce 2001 změnil svého vydavatele, kterým se 

stal bývalý šéf publicistiky TV Markíza. Společníkem vydavatelství pak byla 

firma, v jejímž statutárním orgánu Rusko zasedal (Pítrová 2013). Obě tyto média 

začal využívat v rámci své předvolební kampaně. Vzápětí po svém volebním 

úspěchu svěřil výkon svých vlastnických práv v televizi po dobu svého působení 

advokátní kanceláři, nicméně si ponechal funkci jednatele. Svůj podíl v Markíze 

předal svému blízkému příteli Františkovi Vizvárymu. Vedle mediálních 

podnikatelských aktivit byl také Rusko jediným vlastníkem své rodinné firmy ZT 

Slovakia Trading, a. s., která byla společníkem v řadě dalších firem – Norex 

Digital, www.markíza.sk, Fajn Production, Lenox, Trapox. Zároveň byla jediným 

společníkem ve firmě Aurum Verde
31

, která byla spojená se stranou ANO (viz 

níže). Po vstupu do politiky převedl vlastnická práva firmy ZT Slovakia Trading 

na sestru své manželky Magdalénu Vyletelovou (Pravda 2005). 

Rusko vstoupil do politiky jako čtyřicetiletý a oproti tehdejším politikům byl o 

jednu generaci mladší. Pro mnohé působil svěže, energicky a představoval nový 

vítr, který se zkorumpovaným prostředím zatočí. Jak několikrát uvedl, do politiky 

šel, jelikož ho vládní koalice z roku 1998 zklamala při řešení všech problémů a 

nenaplnila to, co od ní očekával. Mnozí se však domnívají, že jeho skutečným 

záměrem byla zkušenost s krizí z roku 1998 související s napadením jeho televize 

                                                           
30 SOP vznikla v roce 1998 a jejím předsedou byl Rudolf Schuster, pozdější prezident Slovenské republiky. 

Do jaké míry přispěla televize k jeho z volení, může být otázkou. 
31 Aurum Verde Rusko prezentoval jako firmou, kterou si Aliance nového občana založila pro zajištění svého 

administrativního servisu a kterou si založilo na vlastní náklady. Firma se starala o stranickou administrativu 

a marketing. Přes firmu Aurum Verde si někteří poslanci pronajímali kancelářské prostory. Aurum Verde si 

pronajímalo tyto prostory od správce budovy.  

http://www.markíza.sk/
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za neproporční propagaci politických stran před volbami do NR SR téhož roku. 

Nevyvážené informování prezentovala veřejnoprávní Slovenská televize a deník 

Slovenská republika jako manipulaci s vysíláním komerční televize za účelem 

ovlivnění výsledků voleb. Dle některých zde existovala snaha odstranit Ruska 

z pozice generálního ředitele s cílem mu zabránit uplatňovat politický vliv a 

současně mu odebrat licenci.
32

 Jako odpověď Rusko obvinil slovenské tajné 

služby SIS a ministerstvo vnitra z přípravy na obsazení jeho televize a jejího 

vedení. Vyvstalé spory o její vlastnictví označil současně za „politickou mstu“, 

jelikož jak uvedl, Markíza se nikdy nedala koupit. Nakonec si své postavení v čele 

stanice udržel, avšak v roce 2000 z pozice generálního ředitele odešel a stal se 

předsedou rady majitelů Markízy. Dle některých byla tato krize Ruskovým 

impulsem pro založení strany ANO, prostřednictvím které plánoval účelně získat 

politickou moc a zajistit si bezpečné prostředí pro své podnikatelské aktivity. 

Televize Markíza  

Markíza se stala nejoblíbenější televizí na Slovensku se sledovaností bezmála 

50%, což ji stylizovalo rovněž do pozice jednoho z nejvlivnějších místních médií. 

Původně plánovaný apolitický postoj k vysílání byl brzy vyměněn za protijdoucí 

ke Slovenské televizi, která v té době byla líhní propagace Mečiarovské politiky. 

Po zkušenostech s propagací SOP a kandidáta na prezidenta Schustera a jejich 

volebními úspěchy si byl Rusko vědom, že mu k úspěchu vlastní strany může 

dopomoci jeho televize.  

Dle některých studií je zřetelné, že k upřednostňování tehdejších opozičních 

stran k Mečiarovi a nových stran docházelo. Na základě výsledků z monitoringu 

zpravodajství nezávislou organizací Memo 98 Markíza informovala o ANO 

výlučně pozitivně. Podobný trend byl vypozorován v roce 2002, během kterého 

bylo ANO jediným politickým subjektem, o kterém odvysílala více pozitivních 

zpráv než negativních. Mimo jiné ještě před volbami 2002 bylo ANO třetí 

nejčastěji se vyskytující se stranou v TV, přičemž byla ještě mimoparlamentní 

                                                           
32 Rusko  uvedl, že: „Když jí hrozilo odnětí licence a paradoxně v tom 98. roku při této vládní koalici, když se 

připravovala novela zákona o vysílání transmisí a byl tam jeden paragraf, který říkal, že licence je možné 

odebrat při vícenásobném porušení zákona, nikdo se už neptal, jaké porušení zákona to je, tzn. že teoreticky 

bylo možné napočítat desetkrát skrytou reklamu nebo třeba prohřešek v pohádce proti ohrožování morálního 

vývoje mládeže a když se to napočítá v rámci dvou roků na 20 porušení, což je velmi lehké, neboť je to jedno 

za měsíc, tak můžete odejmout licenci. A tehdy jsme udělali všechno pro to, abychom tento paragraf z toho 

zákona přesně specifikovali a aby bylo dnes přesně specifikováno, kdy je možné odebrat licenci. Slovenská 

informační služba monitoroval tyto kroky a pomáhala ovlivňovat některá rozhodnutí, která byla namířena 

proti původním majitelům společnosti Markíza-Slovakia.“ 
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silou. „Od dubna do září bylo věnováno v hlavní večerní relaci 6,4 % vysílacího 

času straně ANO“. Větší prostor byl věnován pouze SDL, tedy 8 % a HZDS 

7,2 %. Markíza přinesla o ANO také téměř třikrát více informací než o jiném 

novém subjektu Směr (2,4 %). Od konce srpna až do poloviny září 2002 bylo 

ANO nejprezentovanější politickou stranou v hlavním zpravodajském pořadu 

Markízy. Výzkum od Kováčové (1998) zaznamenává skutečnost, že nejvyšší 

zastoupení příspěvků v čistě politické formě, „tlačovky, vyhlásenia, programy, 

postoje politických stran“ měla celkově Markíza. V analyzovaném období (7 

týdnů: 1. 11. 1997 – 12. 12. 1997) odvysílala 49 příspěvků, z nichž 29 

prezentovalo opoziční strany, 16 koaliční, 1 příspěvek současnou koalici i opozici. 

Svou analýzou rovněž potvrdila předimenzování prezentace jedné strany společně 

s latentní podporou či propagací ještě neexistujícího politického hnutí v podobě 

jeho čelního představitele (Kováčová 1998). K těmto a podobným výsledkům 

monitoringu zpravodajství Markízy se Rusko jasně vyhradil slovy, že jsou to 

výzkumy nerelevantní, jelikož nevychází z objektivně sesbíraných dat. Dle jeho 

vlastní přesné statistiky mu vycházelo, že ANO bylo ve zpravodajství Markízy 18 

minut ze šesti měsíců, zatímco SDK měla 60 minut a SDL 50 minut. ANO bylo 

sedmou stranou v žebříčku pořadí množství poskytnutého vysílacího čau. Rusko 

se konkrétně hájil slovy: „Takže za prvé, MEMO zavádí, protože když děláme 

statistiku podle toho, že vystoupení ministrů nepočítáme mezi vystoupení politické 

strany, tak potom každá politická strana, která má osm, devět, deset ministrů může 

celý den vyprávět na Markíze půl hodiny, nebude mít ve statistice MEMO nic a 

když ANO řekne na jednu minutu svůj názor k těm předcházejícím dvěma 

hodinám, tak se poví, že ANO má 60 sekund, čili 60krát více. Prostě metodika je 

zavádějící, chybná, neodpovídá standardům a mám takový pocit, že byla v tomto 

konkrétním případě politicky zneužitá“ (BBC 2001). 

 ANO bylo prezentováno Markízou s progresivními mediálními efekty, které 

v divákovi vzbuzovaly pocity výjimečnosti nového subjektu. Jak někteří uvádějí, 

prezentace strany se někdy nesla až ve slavnostním, téměř recepčním tónu, 

přičemž komentátoři televize při její prezentaci nastolovali nekritický obraz 

s prvkem řádného spasitele (Bárdy, Kyseľ, Petrovič 2017). 

Vedle toho některá další témata týkající se Ruska Markíza z politických 

důvodů ignorovala a do svého vysílání je nezařadila. Jednalo se zejména o kauzu 
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tzv. Ruskových směnek (více viz níže), o které navzdory její aktuálnosti žádnou 

reportáž neodvysílala. Mluvčí Markízy Ivana Semjanová komentovala situaci 

slovy: „ani informačne, ani fakticky neposunul ďalej, a jeho odvysielaním bysme 

iba opakovali stanoviská a skutočnosti, ktoré už boli verejne publikované v iných 

médiách.“ (Sme 2005). 

Rusko měl nad Markízou vliv po dobu necelého svého čtyřletého funkčního 

období. Změna ve vlastnických strukturách nastala ke konci roku 2005. Podíl, 

který vlastnil František Vizváry, před ním Pavol Rusko, získala americká 

společnost Central European Media Enterprises (CME). Touto investicí CEM 

zvýšila svůj ekonomický podíl ve slovenské společnosti ze 70 % na 80 %. O dva 

roky později, v roce 2007 firma CME koupila zbývající podíly a stala se 100 % 

vlastníkem televize Markízy. Současně se změnou podílu mezi vlastníky dochází 

také k personálním změnám ve vedoucích pozicích v rámci televize, které do té 

doby kvůli Ruskovu vlivu nebyly možné realizovat. Odešli či byli nuceni odejít 

Ruskovi lidi (odchází Ruskova manželka Viera Rusková, šéfredaktor 

zpravodajství Peter Višváder, Stanislav Pavík z Centra zpravodajství a publicistky 

atd.) (Pravda 2005a). 

3.2.2 Organizační struktura a centrální role předsedy hnutí 

Dle stanov byla strana ANO standardně organizována na základě územního 

principu na krajské, regionální, okresní a místní (základní) organizace. Každá 

z jednotek měla své orgány: radu a členské schůze či kongres. Republikové 

orgány byly tvořeny republikovým kongresem, republikovou radou, výkonnou 

radou, která byla přejmenována v roce 2003 na předsednictvo.  

Nižší stranická struktura v rámci fungování strany nehrála příliš význačnou roli 

a disponovala omezenými pravomocemi. ANO se nesnažilo o vybudování nižších 

stranických orgánů. V rámci krajských voleb v roce 2001 postavila své vlastní 

kandidáty pouze do čtyř krajů z osmi a ve zbývajících vždy vytvořila koalice 

několika subjektů s dalšími politickými stranami. O kandidaturu do obecních 

zastupitelstev v roce 2002 neměla zájem.  

Nejvyšším orgánem byl republikový kongres, který se konal minimálně jednou 

za dva roky. Dle stanov volil předsedu strany, místopředsedy a užší vedení strany 

vždy většinou přítomných delegátů. Naopak pro jejich odvolání bylo nutné, aby 

hlasoval dvou třetinovou většinou přítomných delegátů. Se změnou stanov v roce 
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2005 byla kongresu v Žilině přidělena pravomoc nová, možnost vyloučit člena ze 

strany. Tato změna byla implementována do stanov, aby byli vyloučeni ti členové, 

kteří byli svými názory v rozporu s vedením strany, zejména s předsedou Ruskem 

v době vypuknutí tzv. kauzy směnky (více viz níže). Nejvyšším orgánem strany 

v období mezi kongresy byla republiková rada. Měla maximálně 55 členů. Rada 

byla tvořena členy předsednictva, členy poslaneckého klubu strany v NR SR, 

třemi zástupci z každé krajské rady a dalších na základě rozhodnutí republikové 

rady.  

Výkonným orgánem strany bylo předsednictvo volené na dva roky, které bylo 

oprávněné jednat ve jménu strany. Bylo složené maximálně z 25 členů: předseda, 

první místopředseda, druhý místopředseda, místopředsedové, generální sekretář, 

předseda a podpředseda poslaneckého klubu strany v NR SR, předsednictvo VUC, 

předsedové krajských rad). Na kongresu v roce 2003 konaného po volbách došlo 

ke změně v jeho sestavení. Předsednictvo bylo doplněno o předsedu a 

místopředsedu poslaneckého klubu v NR SR a případně, pokud by strana uspěla 

ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2004, i o poslance Evropského 

parlamentu. Tímto doplněním bylo naznačeno, že pravomoci a zastoupení 

virilních členů ve straně je privilegovanější. Úloha užšího vedení tak byla 

upřednostňována na úkor ostatních řadových členů. Dle prvního znění stanov bylo 

předsednictvo (v té době výkonná rada) rovněž orgánem, který „rozhodoval o 

udělení či odebrání licence pro základní organizace“. Místní organizace tak 

vznikala či zanikala dnem, kdy předsednictvo schválilo návrh na udělení, či 

rozhodlo o ukončení činnosti. Se změnou stanov v roce 2003 se znění této 

kompetence upravilo na, o něco demokratičtější (ačkoli pojem licence přetrval): 

„Předsednictvo schvaluje návrh na udělení či odebrání licence na činnost 

základní organizace.“ Změna spočívala v tom, že návrh mohl přicházet nejen 

z vedení strany, ale také od krajské rady. Předsednictvo také mělo právo odvolat 

člena z vedení strany, které využilo např. v roce 2003 v případě Ivana Šimkeho, 

který nehlasoval s rozhodnutím stranického orgánu.  

Centrální role předsedy hnutí v rámci užšího stranického vedení  

V čele strany stál předseda, který zastupoval stranu při prosazování jejích cílů a 

programu, zabezpečoval vykonávání rozhodnutí republikových orgánů a od roku 

2003 odpovídal za správu majetku. Dle stanov měl také výhradní právo 
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samostatně konat ve jménu strany v pracovněprávních záležitostech. Předseda 

mohl být zastoupen na základě jeho vlastního písemného pověření prvním či 

jiným místopředsedou.  

Na ustavujícím kongresu ANO, který proběhl 26. května 2001 v Popradě, byl 

do čela strany zvolen její zakladatel Pavol Rusko. Ještě před kongresem, v době 

podání návrhu o registraci strany na ministerstvo vnitra SR, existovala debata v 

rámci přípravného výboru o jiných možných kandidátech na post předsedy. Dle 

Ruskových slov by bylo pozitivním signálem, kdyby se o funkci ucházelo více 

kandidátů. Jak sám uvedl, nepřekážela by mu ani alternativa jeho nezvolení do 

předsednické funkce, což argumentoval slovy: „Moja chuť ísť do politiky sa 

neviaže na funkciu, ale na priestro a oblast, v ktorej chcem posobiť, a to bez 

ohladu na to, či budem fungovať jako předseda, podpředseda ale člen.“ (Sme 

2001a). Pokud se podíváme na další vývoj strany, je zcela zřetelné, že Rusko tato 

slova pronášel v populistickém duchu ještě před volbami a neměl v úmyslu se jimi 

řídit. Pro jiná média se Rusko vyjádřil, že z pozice ředitele televize Markíza 

nechce být jen pouhým předsedou strany či ministrem, ale je pro něj cílová meta 

křeslo předsedy vlády.  

Jaké skutečné poměry uvnitř strany existovaly a jaký byl skutečný Ruskův vliv 

ve straně ilustrovala atmosféra před jejím druhým kongresem, který se konal 31. 

května 2003. Při této příležitosti totiž Rusko otevřeně avizoval, že: „nehodlá 

připustit otevírání jakýchkoli personálních otázek, neboť má-li být kongres o 

programu, prioritách, o situaci v koalici atd., nesmí se zvrhnout na dohadování o 

tom, kdo bude jaký místopředseda.“ (Kopeček 2007: 405). Kandidáty na pozice 

místopředsedů již odhlasovala a schválila republiková rada. Rusko jako předseda 

pak apeloval na zástupce krajských rad, kteří by stáli proti navrhovaným 

kandidátům, aby se již na kongresu o jejich nominace nepřeli. Současně byl na 

tomto kongresu znovuzvolen do funkce předsedy strany. Volba o hlasování 

předsedy neprobíhala tajným hlasováním, avšak hlasováním veřejným. Rusko tak 

byl zvolen, možná pod tíhou tohoto tlaku, 100 % hlasů všech delegátů.  

Dominantní postavení centra, konkrétně předsedy strany Ruska, se také 

projevilo při procesu sestavování kandidátek. První stanovy platné v čase 

vytváření kandidátních listin pro volby do NR SR 2002 jednoznačně neuváděly, 

jaký orgán má s konečnou platností rozhodnou o pořadí kandidátů. Do úvahy 
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přicházelo schválení republikovým kongresem i rozhodnutí tehdejší výkonné 

rady. Ještě proto v květnu těsně před volbami vedení hovořilo o svolání kongresu, 

který by měl schválit konečnou podobu kandidátních listin. Kongres však o 

podobě kandidátky nehlasoval a společně s ním zůstaly regionální a místní orgány 

mimo tuto aktivitu. Bez ohledu na znění stanov se ujala práva sestavování 

kandidátek tehdejší výkonná rada a schválila je rada republiková složená 

z nejvyšších představitelů strany a delegátů tvořící regionální stranickou strukturu. 

Schvalování kandidátky zůstalo v rukou vedení (Rybář 2004: 21). Podle informací 

tehdejšího místopředsedy Lintnera bylo prvních 20 míst kandidátky ANO 

vyhrazeno členům expertního týmu a výkonné rady a až o ostatních místech na 

kandidátce, které lze definovat jako místa nevolitelná či jako dolní, mohly 

rozhodnout nižší krajské struktury. Osobně Rusko potvrdil, že měl při sestavování 

kandidátek hlavní slovo: „téměř klíčové slovo“ (Rybář 2004: 21). Obdobně 

zasahoval i do kandidátky pro volby do Evropského parlamentu. Při stranickém 

hlasování byla do čela kandidátky zvolena Eva Černá, vedení ANO však toto 

rozhodnutí ignorovalo a za svého volebního lídra určilo Jozefa Heribana, Černá 

obsadila až druhé místo (Marušiak 2004).  

Ruskovo autoritativní vedení strany vyvolalo řadu vnitrostranických sporů, 

které vyústily odchodem jejich význačných představitelů. Po vnitrostranických 

neshodách buď sami rezignovali na své funkce a ze strany odešli nebo byli nuceni 

odejít na základě rozhodnutí užšího stranického vedení. Mezi odcházejícími byli i 

členové, kteří stáli s Ruskem u založení strany. Po necelém roce působení ANO 

v parlamentu v únoru 2003 na svou funkci rezignoval místopředseda Anton 

Danko (místopředseda pro veřejnou správu a regionální rozvoj). Danko své 

odstoupení odůvodňoval nejen vlastní pracovní vytížeností, jelikož současně 

s mandátem místopředsedy strany a poslaneckým mandátem zastával post 

primátora Popradu, ale především otevřeným nesouhlasem s direktivními 

metodami panujících uvnitř strany a nesouhlasem s Ruskovou konfrontační 

politikou uplatňovanou v rámci vládního vyjednáván. Při odchodu uvedl, že je 

zklamaný z toho, že ANO hned po volbách zapomnělo na mnohé sliby. „Mnohá 

unáhlená vyjádření a s nikým nekonzultované postoje způsobily, že dnešní kredit 

ANO v očích koaličních partnerů se blíží nule.“, konstatoval Danko (Sme 2003a).  

Na kongresu v roce 2003 pak zazněla kritická slova na Ruskovy vnitrostranické 

metody Branislavem Opaterným, zakladatelem strany a v té době státním 
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tajemníkem ministerstva dopravy (Sme 2003b). Kritika se týkala, rovněž jako u 

Danka, konfliktního jednání s koaličními partnery. Svůj odchod z ANO a 

následný vstup do jiné strany komentoval slovy, že se jedná o přirozené jednání, 

jelikož působení ve straně je totéž, jako když zaměstnanec mění firmu. Po 

kongresu 2003 odstoupil další vysoce postavený představitel strany Robert 

Nemcsics, místopředseda strany a ministr hospodářství, který byl z této funkce 

odvolán pro vnitrostranické neshody. Svého členství se před volbami do 

Evropského parlamentu vzdal Jozef Banáš, který se přidal ke kritice 

vnitrostranických poměrů. V jeho případě se však často objevuje jiný důvod 

související s jeho kandidaturou do Evropského parlamentu. Jako diplomat měl 

Banáš ambice stát se europoslance za ANO, nicméně po neshodě s Ruskem nebyl 

umístěn na první místo kandidátní listiny, které jako jediné zaručovalo případný 

úspěch, ale na nižší nevolitelnou pozici. Na počátku roku 2005 oznámil svůj 

odchod ze strany Viktor Béneš, který se vyjádřil, že se s Pavlom Ruskom už nedá 

spolupracovat kvůli jeho autoritativnímu chování a současně obvinil poslanecký 

klub ANO, že nepracuje (Pravda 2005b).
33

 

Ačkoli tito představitelé ANO opustili stranu dobrovolně, přítomnost 

vnitrostranických odpůrců dokázal Rusko eliminovat i sám. Tuto svou sílu Rusko 

demonstroval po vypuknutí tzv. kauzy směnky,
34

 která vyvolala dramatické 

vnitrostranické spory o způsobu jejího řešení.  Kauza se týkala předsedy Ruska a 

jeho podezřelé půjčky na 100 milionů Sk, u které nebyl schopen přesvědčivě 

vysvětlit, z jakých finančních zdrojů ji splatil. Část čelních představitelů ANO
35

 

vyzvala svého předsedu, aby na základě závažnosti kauzy a jejího nedostatečného 

vyjasnění odstoupil z vlády, a tedy z funkce ministra hospodářství. Po 

pětihodinovém zasedání předsednictva však bylo rozhodnuto ve prospěch jeho 

setrvání. Vnitrostranický opoziční proud vyzývající Ruska k rezignaci byl 

přehlasován 17:3 (Ľubomír Lintner, Jirko Malchárek, Jozef Heriban), přičemž se 

dva členové hlasování zdrželi (Ľubomír Roman a František Tóth) (Sme 2005a). 

Mimo jiné se zasedání nemohli účastnit někteří poslanci, kteří jinak mohli být 

přítomni. Například poslanci Petru Birošovi nebyla umožněna, neboť byl jedním 

                                                           
33Rusko se však před jeho kritikou bránil tím, že Béreš je zkorumpovaný a že ANO v té době získalo písemné 

potvrzení od soukromé osoby, od které Béreš požadoval úplatek (Pravda 2005b). 
34 V srpnu 2005 se objevila informace o tom, že předseda strany ANO Pavol Rusko si v čase kdy byl 

ministrem hospodářství, půjčil 100 milionů slovenských korun od podnikatele Lubomíra Blaška 

podnikajícího v Ruskově rezortu. Rusko však nedokázal důvěryhodně vysvětlit, z jakých zdrojů tuto směnku 

splatil. Nakonec byl odvolán z pozice ministra hospodářství premiérem M. Dzurindou.  
35 Lubomír Lintner označil toto seskupení členů ANO za tzv. názorovou platformu uvnitř strany (Hitka 2005).  



  

53 
 

z Ruskových kritiků. Rusko si také po těchto neshodách obměnil tým, se kterým 

se měl účastnit koaliční rady, která měla záležitost projednat s koaličními 

partnery. Rusko byl vždy doprovázen na koaliční jednání L. Lintnerem či J. 

Malchárkem, nicméně s ohledem na jejich postoj oba nahradil poslankyní E. 

Černou a šéfem bratislavské ANO Jurajem Plechlem (Majchrák, Matula 2005). 

Netrvalo dlouho a Rusko se svých vnitrostranických opozičníků zbavil nejprve 

rozhodnutím na neformálním setkání se svými ministry a zbývajícími poslanci a 

následně oficiálně na mimořádném republikovém kongresu 11. září 2005. 

Kongres si nejprve odhlasoval pravomoc rozhodovat o zbavení členství a zároveň 

tak hned učinil a zbavil členství 5 místopředsedů: L. Lintnera (první 

místopředseda a předseda poslaneckého klubu ANO), J. Malchárka 

(místopředseda pro ekonomické otázky), F. Tótha, L. Romana a Alexandra 

Kovala. Vzápětí bylo toto rozhodnutí potvrzeno všemi krajskými radami 

(Kopeček 2007: 405). Toto nestandardní manévrování v personálním složení 

užšího vedení strany Rusko nějakým způsobem neodmítal, ale naopak jej 

komentoval slovy potvrzující jeho autoritativní způsoby řízení: „…není možné 

připustit, aby si ve straně každý dělal, co se mu zamane“ (Kopeček 2007: 405). 

Ještě před kongresem opustil stranu v květnu 2005 poslanec za ANO Ján 

Drgonec se sdělením, že „Pavol Rusko ako predseda ANO nevie rozlíšiť medzi 

vedením podniku a štátu. V štátnych orgánoch to musí byť aj o hodnotách, nielen 

o ekonomických výhodách. To je vec, ktorú si on neuvedomuje, alebo jej 

nepripisuje význam.“ „Stratil som akúkoľvek dôveru voči Ruskovi. Moja 

skúsenosť je, že to nie je človek, ktorý je ochotný plniť dohody alebo dodržiavať 

svoje sľuby“ (Slišková 2005).  

Ze strany odcházeli i Ruskovi zastánci. Juraj Puchý stojící v konfliktu směnky 

na Ruskově straně se rozhodl pro odchod ještě na počátku roku 2005 z důvodu 

získání pracovní pozice v soukromém sektoru, ve kterém by se rád realizoval. 

V roce 2006 pak odchází jiný Ruskův podpůrce Milan Kepeňa, jelikož začal 

intenzivněji spolupracovat se Svobodným fórem (24 hodin 2006). 

Vedle již zmíněné mediální moci, Rusko upevňoval své výsadní postavení ve 

straně zejména prostřednictvím finančních prostředků. Sám přiznal, že financuje 

Alianci z vlastních zdrojů a o část darovaných peněz se dělil se svým obchodním 

partnerem a společníkem Jankem Kováčikem. K 6. srpnu 2002 Rusko uvedl, že 
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do strany investoval 25 milionů Sk a že do voleb ho bude stát ještě dalších 10 až 

15 milionů (volebnyinforservis.sk 2002). Prostřednictvím členských příspěvků, 

které činily minimálně 90 Sk s tím, že jejich maximální výše nebyla stanovena, 

poskytl straně v roce 2003 10 milionů korun (Belko 2005: 141). Ačkoli tabulka 3 

neuvádí konkrétní výši Ruskových členských příspěvků (není dostupné), podle 

některých údajů pocházelo z jejich celkové sumy až 95% výhradně od předsedy 

strany (Belko 2005). Tabulka 4 znázorňuje výši členských příspěvků za rok a 

uvádí, že tato položka fakticky tvořila procentuálně největší položku ve 

stranických příjmech. Současně z ní vyplývá, že i po vstupu Aliance do NR SR, 

kterým jí vznikl nárok na příspěvek ze státního rozpočtu, se státní příjmy nestaly 

její hlavní složkou, nýbrž nadále převládalo soukromé financování skrze členské 

příspěvky. S ohledem na počet členů Aliance a s ohledem na Ruskovo tvrzení, že 

si stranu financuje ze svých vlastních zdrojů, se lze domnívat, že většina 

pocházela právě od něho. Podobně zástupci strany ve veřejných funkcích odváděli 

členské příspěvky několikanásobně vyšší než řadoví členové. Od roku 2004 se 

Rusko podílel na financování strany také prostřednictvím poskytování půjček 

v řádech několika desítek milionů Sk. 

Mimo půjčky poskytované Ruskovým jménem, byly poskytovány straně i další 

skrze právnické osoby, které byly s jeho osobou či s ostatními členy vedení přímo 

či nepřímo spřízněni.
36

 Jednalo se o firmy CREDIT PARTNER, spol. s.r.o., 

MEDIA INVEST, spol. s. r. o. (majitelem byl Janko Kováčik), FORZA a. s., (šéf 

firmy byl Janko Kováčik), GX 2000, s.r.o., E-TRADE, a. s. Dále dvě firmy 

napojené na předsedu strany, jimiž byla www.markíza.sk, a. s., která ANO v roce 

2004 dvakrát půjčila, jednou 20 200 000 Sk a podruhé 10 177 000 Sk, a firma 

AURUM VERDE, s. r. o., kterou si Rusko založil účelově v lednu 2002 pro 

potřeby ANO. Její vznik komentoval: „Nemám s tým problém, napokon, zakladali 

sme ju viac-menej pre vlastní potrebu“ (volebnyinfoservis.sk 2002). Strana si tak 

u ní objednávala služby typu administrativního servisu, produkce a organizačního 

zabezpečení kampaně. Současně tato agentura po nějaký čas pronajímala 

kanceláře některým poslancům ANO (J. Banáš, E. Černá) (Sme 2003). Celková 

                                                           
36 Konkrétně Výroční zpráva Aliance z roku 2002 uváděla: „Jako je uvedené v poznámke 43. prilohy, 

upozorňujeme na audítorsky významný podiel cudzích zdrojov financovania vo forme požiček od obchodných 

společnosti, ktoré sú priamo alebo nepriamo, prostredníctvom jedného aleho viacerých medzistupňov vo 

vztahu k členom vedenia strany a prostredníctvom kterých bola v podstatnej miere financovaná a 

organizovaná reklama a volebná kampaň.“ 

http://www.markíza.sk/
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cena za její služby se pohybovaly v rámci několika desítek milionů korun (cca 

kolem 40 milionů Sk).  

Tab. 3.: Členský příspěvek, dary a půjčky hnutí Aliance nového občana od P. 

Ruska 

 

 

Zdroj: Autorka dle dat z výročních zpráv Aliance nového občana 

 

 

Tab. 4.: Přehled výše členských příspěvků Aliance nového občana  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Autorka dle dat z výročních zpráv Aliance nového občana 

 

Podpora z Ruskových firem nebyla pouze finančního charakteru, ale také ve 

formě lidského kapitálu. U samotného založení strany mu asistovali dva lidé, 

Rok Členský příspěvek Dar Půjčka 

2001 Není dostupné -  

2002 Není dostupné -  

2003 10 000 000 Sk -  

2004 Není dostupné       - 10 000 000 Sk 

2005 Není dostupné - 20 000 000 Sk 

2006 Není dostupné - 32 885 500 Sk 

2007 Není dostupné - 12 000 000 Sk 

2008 82 000 Sk 40 000 Sk 90 000 Sk 

2009  4 120 EUR/123 000 Sk - 300 000 Sk 

2010 9 670 EUR/290 000 Sk - 0 Sk 

celkem  495 000 Sk 40 000 Sk  75 275 500 Sk  

Rok Členský příspěvek 
% z celkových 

příjmů 

2001 15 147 000 Sk 96 % 

2002 37 537 000 Sk 69 % 

2003 32 338 000 Sk 100 % 

2004 48 253 000 Sk      68 % 

2005 44 670 000 Sk 74 % 

2006 4 170 000 Sk 45 % 

2007 11 000 Sk 1 % 

2008 82 000 Sk 52 % 

2009  4 120 EUR/123 000 Sk - 

2010 9 670 EUR/290 000 Sk - 



  

56 
 

které znal již z televizního prostředí Markízi. Z 15 členného přípravného výboru 

se jednalo o E. Černou (redaktorka TV) a Ľ. Lintnera (šéfredaktor zpravodajství). 

Personální prohloubení se prohloubilo až v momentě, kdy byl Rusko jmenován 

ministrem hospodářství. Zatímco v rámci politické strany k tomu ve velké míře 

nedocházelo, bylo personální propojení více zjevné na úřadě. Rusko si s sebou 

přivedl např. Vieru Kudličkovou, která byla jeho dlouholetou asistentkou 

v televizi Markíza, Františka Vizváryho, který nahradil Ruska na několika postech 

ve společnosti MEDIAPRO 2000 a byl rovněž konatelem ve firmě Markíza 

Slovakia. Dále Rusko zajistil místo na úřadu Radovanovi Stretavskému, který se 

stal členem ANO a který zastával funkci předsedy představenstva firmy 

www.markíza.sk (Jesenský 2003), Vedle toho se jednalo o Conchitu Spišiakovou, 

Jána Mitaľa či Zuzanu Bollovou, kteří byli na ministerstvu zařazeni jako 

odborníci (Jesenský 2003).  

4.2.3 Členská základna  

Dle stanov se členem strany mohl stát státní občan Slovenské republiky, který 

dosáhl plnoletosti, byl bezúhonný, a který vyjádřil písemný souhlas se stanovami 

a s programem. O přijetí člena rozhodovala na základě podané přihlášky příslušná 

základní organizace, jejíž rozhodnutí nabylo platnosti po schválení příslušné 

krajské rady. Členství zaniklo, pokud došlo k vyloučení člena za hrubé nebo 

opětovné porušení stanov či konání, které je neslučitelné s programovými cíli či 

programem strany. O vyloučení rozhodovala členská schůze základní organizace 

na základě předcházejícího souhlasu příslušné krajské rady. V roce 2005 

pozměněné znění stanov přidělilo pravomoc vyloučit člena ze strany také 

celorepublikovému sněm. Pokud se jednalo současně o podání žádosti o členství 

s žádostí o vydání licence na činnost základní organizace, o vzniku členstva 

rozhodovala výkonná rada na základě návrhu krajské rady. Záznamy o členství a 

členech spravoval generální sekretář strany.   

Na ustavujícím celorepublikovém kongresu zastupovalo přibližně každý kraj 

40 delegátů, kteří byli vybráni z členské základny, která ve svých počátcích měla 

tvořit 800 až 1000 lidí. Za necelé dva týdny vstoupilo do strany 650 členů. Do 

konce roku 2001 strana očekávala navýšení členu k 3000. V dubnu 2002 měla 

Aliance asi 2 700 členů. Po volbách došlo k navýšení počtu členů, když za rok 

2003 strana uváděla téměř 6000 členů (Rybář 2004: 30). Na konci roku 2005 po 

http://www.markíza.sk/
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vnitrostranickém rozkolu se členská základna o pár stovek snížila na 5 600 členů a 

na konci volebního období klesl počet členů přibližně o 1700. 

Tab. 5.: Přehled počtu registrovaných členů strany Aliance nového občana 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Autorka na základě dat z Výročních zpráv Aliance nového 

občana 

 

4.2.4 Programatika a využívání outsourcingu a personalizace 

V raných počátcích strany ANO byla programatika zahrnuta jen v úvodní kapitole 

Stanov týkající se programových cílů. Z jejich znění vyplývá, že se strana od 

svých počátků jednoznačně definovala jako formace zastávající liberální 

smýšlení. Rozsáhlejší politický a současně předvolební program strany byl přijat 

před volbami, na prvním ustavujícím kongresu v roce 2002, během kterého se 

strana přihlásila k liberálnímu pojetí politiky přijetím dvacetibodového katalogu 

liberálních principů (Kopeček 2007). Kromě zmiňovaného liberalismu, 

zdůrazňovala s ním spojený individualismus ve smyslu toho, že „štát existuje a 

pôsobí z vôle jednotlivca, v mene jednotlivca a v prospech jednotlivca“ 

(Mesežnikov 2002: 12), dále tržní ekonomiku a směřování zahraniční politiky do 

evropských a transatlantických struktur a boj proti korupci. Vedle toho se strana 

profilovala jako ta, která bude bojovat za snižování daňového a odvodového 

zatížení, za kosmopolismus, rovnoprávnost občanů, za odluku státu od církve. 

Samu sebe umístila na pravicovou pozici politického spektra a zároveň sekulární.   

V počátcích si zakladatelé ANO nechali vypracovat analýzu, na základě které 

byla identifikována poměrně velká část vysoce fluktuujících středopravicových 

voličů. Jednalo se o jejich cílovou skupinu, která byla zklamaná dosavadním 

vedením země, reformami vlády M. Dzurindy a s ní spjatých korupčních 

skandálů. Na základě vyprofilování tohoto elektorátu strana sestavila svůj 

Rok Měsíc Počet členů  

2001 Prosinec  1000  

2002 Duben  2700 

2003 Leden 5950 

2005 Prosinec  5600 

2006 Prosinec 3928 

2007 Prosinec 3928 

2008 Prosinec 1 
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předvolební program. Průběh sestavování volebního programu ANO není zcela 

jasný, informace o tom, zdali stranické vedení zapojilo či nezapojilo do jeho 

přípravy své stranické členy či jen využilo PR odborníků, není dostupné (Rybář 

2004: 25). I přestože konkrétní postup přípravy programu není jasný, je 

prokazatelné, že strana k tomu využila služeb dvou agentur. Dle finanční zprávy si 

strana zaplatila služby PR agentury MEDIA INVEST, spol. s.r.o., jež měla 

v popisu svého podnikání, jak reklamu, propagaci, tak i zajišťování průzkumů 

veřejného mínění a komunikace s veřejností. A současně ANO využívalo 

propagačních služeb a marketingu firmy Aurum Verde, kterou si pro tyto účely, 

jak již zaznělo výše, sám Rusko založil. Na druhou stranu je potřeba zaznamenat, 

že Rusko pro propagaci strany využíval především své spoluvlastněné televize 

Markízy, do které měl takřka neomezený přístup (viz výše). Jednalo se o 

poskytnutí řady vysílacího času v nepoměru s ostatními stranami. Po volbách byla 

nakonec Markíze vyměřena pokuta ve výši 100 000 slovenských korun za dvě 

reklamy, které televize odvysílala v srpnu před parlamentními volbami, jedna 

v hlavním vysílacím čase večerních televizních zpráv (HNonline 2003). 

Vzhledem k tomu, jakými Rusko disponoval částkami ve financování strany, se 

však tato pokutala zdála bezpředmětná.  

Konkrétně se ANO zaměřilo na získání voličů stávajících vládní stran, tedy 

SDK a SOP. Naopak se vymezilo proti levici HZDS, SDL a SNS a jejím voličům 

a již předem vyloučila s těmito politickými silami případnou povolební 

spolupráci. Taktéž se ANO orientovalo na oslovení mladé generace. Podle 

výzkumu Institutu pro veřejné otázky před volbami bylo asi třetině 

potencionálních voličů do 29 let a dalším dvěma pětinám do čtyřiceti. Podporu 

ANO získávalo zejména v městském prostředí, spíše na východním a středním 

Slovensku (Košice, Liptovský Mikuláš, Bánská Bystrica). I přesto, že se strana 

takto vymezila na ideologicky středopravé, pravicové a také mladé voliče, 

dovolávala se v programu na obecnou vůli většiny všech občanů Slovenské 

republiky a dovolávala se lidu jako celku. Využívala terminologii mluvící za 

všechny občany a nekategorizoval: „Občania Slovenska chcú vládu, ktorá pracuje 

výlučne pre nich. Chcú vládu, ktorá nebude zasahovať a obmedzovať ich životy, 

ale ktorá podporí zvýšenie kvality ich života. Chcú cestu, ktorá je rozumná a 

realistická. Riešenia, ktorá sa dajú uskutečniť…“ (Dočkal 2002). Vedle 

odvolávání se na vůli většiny také explicitně povzbuzovala k její mobilizaci: „V 
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tejto krajine sa aktívne politicky angažuje približne 1% ľudí. Ďalších 99% sa 

tvári, akoby sa ich politika netýkala. Už roky doplácame na našu nechuť 

angažovať sa vo verejnom živote, podieľať sa na ovplyvňovaní správy tejto 

krajiny. Tvárime sa, akoby nám bolo jedno, kam Slovensko smeruje, ako a kým je 

riadené,“ „Naša hlavná zásada je príležitosť pre každého občana a zodpovednosť 

každého občana“ (Dočkal 2002).  

ANO se svou strategií převzít voliče pravicovým stranám zaměřilo svou 

programovou kritiku proti SDK/SDKÚ zdůrazňující započatou neprůhlednou 

privatizaci a zachování klientelistického prostředí, stejného jako za Mečiarovy 

vlády, či míru korupce vyskytující se při zadávání veřejných zakázek. Jedno 

z největších témat voleb byla ekonomická situace, proto se ANO vyprofilovalo na 

této štěpné linii v kombinaci s důraznou kritikou slovenského politického 

establishmentu a jeho korupčních praktik. V programu apelovala na stávající 

situaci chudoby, se kterou se dosavadní vlády nezvládly popasovat: „Na 

Slovensku je dnes najväčšia chudoba za posledných 11 rokov. Z toho každej 

koruny posielame 52 halierov štátu. Je to výsledok vládnutia strán, ktoré riadili 

tento štát od jeho vzniku. Mali dosť času a príležitostí na to, aby ukázali, ako to 

mysli s touto krajinou, s jej občanmi… Ukazuje sa, že súčasné vládne zoskupenie 

nedokáže už efektívne riadiť túto krajinu a sústreďuje sa už iba na vlastné 

stranícke záujmy“ (Dočkal 2002). Vedle toho proti „zkorumpovanému 

politickému establishmentu“ prezentovala kroky směřující k posílení veřejné 

kontroly politického systému, vytvořením zákona o lobbingu, o financování 

politických stran a o střetu zájmu, dále pak snížením vlivu státu na postavení 

samospráv (Mesežnikov 2002). 

Nutné je podotknout, že však strana uvažovala oportunisticky a pragmaticky, 

neboť kriticky namířený akcent proti stávající vládě však nebyl zcela absolutní, 

ale naopak poměrně flexibilní, zejména k osobě předsedy vlády M. Dzurindy. 

Z počátku předvolební kampaně ANO možnou koaliční spolupráci s SDK/SDKÚ 

vylučovalo, nicméně od června 2002 po celorepublikovém kongresu zaznívala o 

něco vstřícnější rétorika. Rusko uvedl, že povolební spolupráce může vzniknout 

s dosavadními koaličními stranami, avšak s obnoveným personálním obsazením. 

Byť tedy zprvu zdůrazňoval, že by ve vládním sboru neměli sedět lidé zodpovědní 

za dřívější minulé přešlapy, tak po volbách při formování vlády neprosazoval 
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žádné kategorické personální požadavky. ANO si tak touto flexibilní kritikou – 

nekritikou svých soupeřů zajistilo otevřené dveře pro povolební vyjednávání o 

případné vládní koalici. Jak několikrát uvedl Rusko, podílet se na vládě bylo jeho 

primárním cílem.  

Své zásadní téma ekonomický liberalismus ANO prosazovalo ve smyslu 

minimálního státu, jak bylo v programu uvedeno: „Vyššiu úroveň ekonomiky a 

viac peňazí občanom nedá ani politik, ani štát, ani štátny úradník, ale výhradne 

rozvoj súkromného sektoru“. „Tak málo štátu ako je nevyhnutné, tak veľa trhu 

ako je možné.“ Či: „Sme nekompromisnými zástancami trhového hospodárstva 

s etickými normami…“ (Dočkal 2002).  Dále bylo nakloněno podnikatelské sféře a 

tržnímu hospodářství programovými tématy jako bylo snižování přerozdělování a 

vyrovnanost veřejných financí, odstranění dotací a zavedení adresnosti státní 

pomoci, zavedení konkurence a liberalizace ve všech oblastech, revizí míry 

ochrany nájemníků vůči vlastníkům, deregulací nájemného, zrovnoprávnění práv 

zaměstnavatelů s právy zaměstnanců, které by vedlo k smluvní volnosti a 

postavení zaměstnavatelů (Beblavý, Salner 2002). Individualismus, že každý 

jedinec je odpovědný sám za sebe byl znát zejména v sociálních oblastech a 

zemědělství. Strana usilovala o důchodovou reformu s nižší mírou solidarity. Ve 

zdravotnictví jejím cílem bylo vytvoření konkurenčního prostředí a její 

ekonomizace, tedy aby „občan přímo převzal na sebe financování 

zdravotnictví…“ (Kopeček 2007: 410). V agendě zemědělství prosazovala názor o 

minimální subvenci na výrobu potravin, neboť potravinová soběstačnost a 

bezpečnost bylo dle ní již přežitkem.  

Strana se poskrovnu věnovala ve své programatice také národnostním otázkám. 

Ve svém  programu byla nakloněna jistému nacionalistickému aspektu, konkrétně 

s odkazem na slovenské slavné předky zdůrazňující „veľkého syna slovenského 

národa Milana Rastislava Štefánik“ a dále byla zdůrazněna národní hrdost a 

příslušnost k národu. Na druhou stranu v oblasti témat lidsko-právních 

v programu důsledně dbala na dodržování práv národnostních menšin, nicméně 

v jakých oblastech se již nevyjadřovala (Kusý 2002: 100).  

Po volbách v průběhu volebního období ANO zaujímalo postoje k některým 

pro slovenskou společnost kontroverzním otázkám, které v předvolebním 

programu nedeklarovalo a díky kterým se dostávalo do konfliktu s KDH. Těmito 
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otázkami byly například: liberální interrupce, uzákonění registrovaného 

partnerství, zavedení kvót pro ženy ve volbách do parlamentu či při sestavování 

kandidátek politických stran (Kopeček 2007: 409).  

Podstatnou roli v rámci předvolební kampaně hrál u strany ANO výběr 

personálního obsazení kandidátů. Cílem bylo klást důraz na veřejně známé 

osobnosti, které působí velice úspěšně. Pavol Rusko a lidé kolem něho se snažili 

prezentovat sami sebe jako kompetentní manažery úspěšných firem, kterým leží 

na srdci podnikatelské prostředí na Slovensku. V programu zaznívaly pasáže o 

tom, kdo by měl být kompetentní vést zemi, zdali lidé, kteří mají za sebou různé 

politické a korupční skandály, tunelování podniků či schopní úspěšní lidé, kteří 

budují nová pracovní místa pro ostatní, zakládají nové firmy a obecně vytváří 

nové pracovní příležitosti (Dočkal 2002). Mimo jiné také zastával názor, že do 

politiky má jít člověk, který má své finanční problémy vyřešené, nikoli ten, co si 

je tam míní řešit (Sme 2001). Byť Rusko tvrdil, že není elitář a jen ho přitahují 

schopní lidi, potvrdil své elitářské myšlení: „V orgánoch SZM som chcel 

pracovať, pretože ma zaujímali ľudia v popredí. Vždy som chcel stáť na vrchole. 

Porovnával som sa len s lepšími, ktorí boli mojím súkromným motoro.“ (Sme 

2001a). Členy strany se proto v počátcích stávali lidé ze slovenské podnikatelské 

elity. Byli jimi také známé osobnosti a experti z různých oblastí. Členy ANO se 

stali mediální poradci a experti, například Juraj Puchý, který se stal na počátku 

roku 2002 generálním sekretářem strany. Z mediální sféry jimi byli již zmiňovaní 

Lubomír Lintnerm, Eva Černá (nepsaná ombudsmanka strany) a Aneta Parišková. 

Ze sportovního prostředí se angažoval Dušan Tittle či Jirko Malchár, známý jako 

testovací jezdec ve formuli 1. Lubomír Roman přišel z hereckého prostředí. Do 

strany vstoupil bývalý soudce Ústavního soudu Ján Drgonec, také bývalý 

velvyslanec v Maďarsku a známý vědec Rudolf Chmel, dále expert v otázce 

zdravotnictví Rudolf Zajac či Imrich Béreš z finančního prostředí Bank Austria. 

Díky svým známým členům se straně často přezdívalo, zejména díky lidem 

z Markízy, jako „strana Hollywoodu“. 

  V čem ANO jako strana svého typu pokulhávala ve srovnání s FI, byla míra 

užívání personalizace se svým předsedou. Rusko neoplýval přílišným 

charismatem a svou osobou oproti svým protivníkům příliš nevyčníval. 

Dostatečně dobře neovládal mediální komunikaci a mluvu. V porovnání s 
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Mečiarem či Ficem, předsedou strany Smer a jejím volebním lídrem, působil 

celkově nevýrazně. Fico byl jeho opak, byl to politický profesionál s politickými 

zkušenostmi a s nespornou intelektuální kvalitou, působil věrohodněji a 

přesvědčivěji, což podtrhoval svým osobním charismatem. Rusko podobné 

vlastnosti postrádal. Mimo jiné z Ruskovy strany panovala obava, že by strategie 

personalizace vzhledem k jeho osobě mohla působit spíše kontraproduktivně, 

zejména v prostředí potencionálních voličů ze střední třídy, o které primárně 

usiloval (Učeň 2003). Strategie personalizace strany tudíž neprobíhala v takové 

míře, jako tomu bylo u FI a Berlusconiho. 

4.2.5 NÁSLEDNÝ VÝVOJ 

Výsledek Aliance nového občana v parlamentních volbách z roku 2002 se stal 

v historii strany tím nejlepším, na který kdy dosáhla. Pod vedením svého 

zakladatele Ruska fungovala jako relevantní politická strana po dobu jednoho 

čtyřletého funkčního období (2002-2006). V polovině této periody v roce 2004 

postavila kandidátku do voleb do Evropského parlamentu, poprvé konaných na 

Slovensku, ve kterých získala 4,65 % hlasů a do parlamentu se nedostala. O dva 

roky později v roce 2006 se Aliance účastnila voleb do NR SR podruhé, dostalo 

se jí však přibližně 6,5 % propadu od výsledku předchozího z roku 2002. Získala 

pouhých 1,42 % hlasů. Rusko stranu vedl do roku 2011. Později téhož roku se 

strana transformovala na stranu s názvem Strana svobodné slovo – Nory 

Mojsejovej, jejíž předsedkyní se stala Eleonóra Mojsejová. 

4. ANALÝZA HNUTÍ ANO 2011  
Hnutí ANO 2011 je pokládáno v prostředí české politiky za zcela nový fenomén. 

Ať už se jedná o jeho úspěch, kterého se mu dostalo v jeho prvních sněmovních 

volbách, kterým přispělo ke strukturální proměně českého stranického systému, 

tak zejména díky svému způsobu fungování jako politické organizace. Svůj 

úspěch dosáhlo, podobně jako italská FI, díky perfektní znalosti politického 

prostředí a rétorikou proti tradičnímu establishmentu a stávající politické 

garnituře, obojí zajištěné prostřednictvím nejnovějších marketingových metod a 

strategií.  

Pro pochopení úspěchu ANO 2011 ve volbách je vhodné věnovat pár slov 

fungování českého stranického systému a kriticky připomenout významné 

politické události či s tím související politické kauzy.  
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3.1 Politický vývoj České republiky mezi lety 1993 a 2013  

S ohledem na historii České republiky byly politické strany probuzeny k novému 

životu s příchodem sametové revoluce v roce 1989. Systém politických stran se 

poměrně stabilizoval již v první polovině 90. let na základě socioekonomické 

konfliktní linie transformace. Tímto konfliktem se vymezily a pevně se v rámci 

stranického systému konstituovaly dvě politické strany, na pravici Občanská 

demokratická strana a na levé straně politického spektra Česká strana sociálně-

demokratická. Obě strany se povětšinou za přispění svých menších koaličních 

partnerů alternovaly ve vládních křeslech. Vedle nich se v parlamentu od počátku 

samostatnosti České republiky objevuje také Komunistická strana Čech a Moravy 

(KSČM), vzhledem ke svému ideologickému vymezení však zasedá po celou 

dobu své existence v opozičních křeslech. Další stranou s výraznou voličskou 

základnou je KDU-ČSL. Navzdory tomu, že křesťanští demokraté absentovali 

v poslanecké sněmovně jedno volební období (po volbách v roce 2010), jsou 

stálicí české politické scény a tradičně překračují práh čtyřprocentní volební 

klauzule. Uvedené strany byly a jsou v parlamentu doplňovány v různém poměru 

stranami menšími. Struktura stranického systému vycházející z výsledků voleb 

byla až do prvního desetiletí dvacátého století poměrně stabilní, o něco více se 

změnila až po volbách v roce 2010 a následně rovněž po volbách následujících 

v roce 2013.  

Jako u italského případu, avšak nikoli tak dramaticky, byl rovněž postupný 

proces konsolidace stranického systému doprovázen řadou korupčních skandálů, 

podivného financování a dalšími s tím souvisejícími politickými nejasnostmi, 

které vedly občany ke snížení jejich důvěryhodnosti v politické strany a politické 

představitele. Nedlouho po získání samostatnosti, čtyři roky poté v roce 1997, se 

objevila první politická aféra. Jednalo se o finanční skandál občanských 

demokratů spojený s procesem privatizace. Bylo zjištěno, že tato největší vládní 

strana přijímala protizákonným způsobem sponzorské dary od firem, které se 

privatizace účastnily. Celý proces privatizace tak byl v očích veřejnosti 

zpochybněn a semínko nedůvěry v politické strany bylo zaseto. Celá situace 

dramaticky vyústila v pád vlády (tzv. Sarajevský atentát), vypsáním předčasných 

voleb a v rozštěpení občanských demokratů. Zároveň ve stejném čase čelila česká 

ekonomika poklesu výkonosti, což oblibu v politické strany nezvyšovalo. 

Nedlouho poté s  předčasnými volbami roku 1998 vyvstala krize další, která 

nanovo otřásla důvěrou veřejného mínění v politické představitele. Mezi dvěma 



  

64 
 

největšími stranami a vzájemnými rivaly ODS a ČSSD došlo po volbách 

k uzavření tzv. opoziční smlouvy. Jak píše ve své knize publicista Tabery, touto 

smlouvou si „ve skutečnosti ODS a ČSSD rozdělily místa (respektive moc) ve 

všech orgánech, kam mohl stát někoho jmenovat“ (Tabery 2006: 37). Vzhledem 

k předvolebním výrokům, slibům a ideologickým kořenům obou stran se jednalo 

o nečekaný, téměř šokující krok, který byl veřejností interpretován jako jeden 

velký podvod na nich samotných. Sociolog L. Linek (2010) výstižně tuto 

skutečnost pojmenovává jako „zrazení snu“. Během následujících let se objevují 

menší či větší korupční kauzy, které diskreditují jak sociální demokraty, tak 

občanské demokraty. Politici nebyli schopni vysvětlovat svá „náhlá“ majetková 

(finanční) obohacení. V roce 2012 byl zadržen vysoký politický představitel 

ČSSD poslanec a hejtman D. Rath pro podezření z přijetí úplatku. V roce 2013 

prezident V. Klaus (tehdejší předseda ODS a jeden z hlavních tvůrců 

privatizačních procesů) využil právního aktu hromadného omilostnění některých 

odsouzených a zastavení trestních řízení, když na konci svého druhého funkčního 

období v úřadu vyhlásil částečnou amnestii. Mnohými označovanou za velmi 

kontroverzní, neboť dle nich záměrně ukončil řadu kauz závažné hospodářské 

kriminality a korupce z devadesátých let. Unikátní politická aféra, označována 

jako kauza Nagyová, vyvstala v červnu 2013. Útvar pro odhalování 

organizovaného zločinu zasáhl proti několika politikům a úředníkům přímo na 

Úřadě vlády, ale i jinde. Předmětem trestné činnosti se měla stát korupce a 

zneužití úřední moci. Kauza vyústila v pád vlády občanských demokratů a 

vyhlášením předčasných voleb. Také nepřímá volba prezidenta republiky v letech 

2003 a 2008 poukázala na nevyzrálost, neschopnost, nedůvěryhodnost a 

neprofesionalitu tradičních českých politických stran. V roce 2003 vládnoucí 

koalice nebyla schopná prosadit svého kandidáta a prezident tak byl zvolen 

v posledním možném kole po zdlouhavém dohadování. Sociální demokracie byla 

při volbě rozdělena do několika frakcí, které se nedokázaly dohodnout na 

společném kandidátovi. V nadcházející volbě prezidenta v roce 2008 byl její 

průběh doprovázen jinými podivuhodnými okolnostmi. BBC hovořila o 

nátlakových taktikách v mafiánském stylu (Tabery 2008: 322). Výroky tehdejšího 

ministra I. Langera za ODS pronesené během volby: „Tak já ti povím, jaká 

špinavá hra kolem toho byla, kolik lidí půjde bručet“, a zachycené mikrofony 

komerční televize vzbuzovaly u veřejnosti šokující podezření. Vedle toho si česká 
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politická scéna také prošla nestandardním procesem získání důvěry. V roce 2006 

koaliční vláda občanských demokratů získala své vládní posty pouze díky dvěma 

„přeběhlíkům“ z řad jejího největšího konkurenta ČSSD. 

Výše vybrané politické aféry prezentují zásadní problémy české politiky. Jako 

problematické se ukázaly konstantní podivné hrátky mezi dvěma největšími rivaly 

české politické scény dominující v zemi již od jejího založení, netransparentní 

financování politických stran, budování vlády na podivně motivovaných 

přeběhlících, neschopnost politických stran zvolit nejvyššího ústavního 

představitele státu, dále narůstající korupce mezi politickými představiteli 

v různých podobách. Později také propojení čelních představitelů vládních stran s 

tzv. kmotry, kteří měli schopnost a prostředky, jak ovlivňovat a stáhnout politiky 

na svou stranu za účelem dosažení svých osobních zájmů.  

Tato diskreditace tradičních politických stran vyústily v přelomový výsledek 

ve sněmovních volbách roku 2010. Ve volbách uspěly dvě nové politické 

formace: středo-pravicové Věci Veřejné a TOP 09 zastávající konzervativně-

pravicové názory. Součet získaných hlasů obou stran činil více než 27 %, čímž 

získaly významnou vstupní pozici v boji o vládní křesla, do kterých nakonec 

úspěšně zasedly podepsáním koaliční dohody s ODS. Tříčlenná koalice nevládla 

po dobu řádných čtyř let a byla nucena ukončit své funkční období předčasně na 

základě jednoho z největších skandálů v dějinách české politiky. Vláda „padla“ 

kvůli závažnému podezření ze zneužití úřední moci. Ředitelka vládního kabinetu 

byla shledána podezřelou za zneužívání tajné služby pro své privátní zájmy. Tato 

online sledovaná kauza celým národem ještě více umocnila pocit nedůvěry 

v politické strany a zejména v ty tradiční. Jako kdyby se v očích veřejnosti jednalo 

o poslední kapku, kterou je schopná snést. Průzkumy veřejného mínění týkající se 

důvěry ve vládu ČR v časovém horizontu od roku 1993 znázorňující graf č. 1 

dokazují, že posledně jmenovaná vláda v čele s P. Nečasem byla ke konci svého 

období nejhůře hodnocenou vládou země vůbec. Její důvěra klesla až na 12 %, 

což je ještě méně než v období „vlády opoziční smlouvy“. Celková spokojenost 

občanů s politickou situací se pohybovala v nízkých číslech, v rozmezí mezi 8 až 

18 %, přičemž graf č. 3 znázorňuje tyto hodnoty dlouhodobě po několik let za 

sebou.  
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Lze se domnívat, že se do výsledků předčasných voleb v roce 2013 odrazila 

navyšující frustrace veřejnosti a stranický systém České republiky byl ještě o něco 

radikálněji modifikován, než se stalo po volbách v roce 2010. 

Politický subjekt, který radikálně pozměnil politickou mapu země, bylo hnutí 

ANO 2011. V předčasných volbách v roce 2013 se dostalo do poslanecké 

sněmovny společně s dalšími šesti stranami a umístilo se na druhém místě. Ve 

svých prvních volbách dosáhlo svého výrazného úspěchu, který, dalo by se říci, 

reflektoval panující pocity frustrace ve společnosti. Volby jakoby probíhaly v 

podobě jistého druhu demokratické vzpoury proti dosavadním poměrům a 

praktikám stávajících tradičních politických stran. Příznivci vítězného a poprvé 

kandidujícího hnutí vedla k jejich volbě především víra, že toto nové hnutí má 

největší šance provést žádoucí změny ve státě. Téměř každý druhý z jeho 

stoupenců to uvedl v dotazníkovém šetření jako svůj hlavní důvod pro jejich 

volbu (EuroZprávy.cz 2013). 
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Graf 2. a 3. Vývoj důvěry ve vládu od roku 1993 do roku 2017
37

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Autorka dle dat IVVM a CVVM 

                                                           
37 Pokud pro některá období nejsou data zaznamenána, výzkumná šetření v daných měsících neproběhla. 
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Graf 4. Vývoj spokojenosti se současnou politickou situací od roku 1993 do roku 2015 
38

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Autorka dle dat IVVM a CVVM 

                                                           
38 Pokud pro některá období nejsou data zaznamenána, výzkumná šetření v daných měsících neproběhla. 
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3.2 ANO 2011 

„Politici jsou ti nejlepší z nás, jsou příkladem morálky, spravedlivosti, zkrátka 

elita. Já si ale nemyslím, že naši politici jsou elita. Myslím si, že naopak, jsou 

to lidé, kteří šli do politiky kvůli vlastnímu prospěchu, ne všichni, ale jejich tam 

spousta, nebyli schopní uspokojit své ambice v běžném životě. Politika je také 

věda. Věda umění hezky mluvit, slibovat a neplnit sliby, měnit názory podle 

toho, jak politikovi to vyhovuje, aby tam zůstal co nejdéle ve svůj prospěch.“ 

(Babiš 2013). Vážená slova v tomto duchu lze považovat za sumarizaci 

důvodů, které vedly na podzim roku 2011 podnikatele Andreje Babiše 

k založení občanského sdružení Akce nespokojených voličů. Původním cílem 

tohoto hnutí bylo sjednotit veškeré opoziční proudy vystupující vůči stávajícím 

politickým stranám a poskytnout společnou platformu pro opoziční akci. Jako 

lídr pro takové hnutí byl hledán někdo, kdo by byl důvěryhodným vůdcem 

hnutí. Iniciátor hnutí Babiš, jak často uváděl, se toho nikdy ujmout nechtěl a 

odůvodňoval to, že nemá dostatečně dobrý profil. Když tato myšlenka nebyla 

naplněna dle jeho představ a žádný lídr nebyl objeven, rozhodl se postavit 

dosavadnímu politickému establishmentu sám. Posbíral dostatečný počet 

podpisů a sdružení transformoval v řádný politický subjekt 11. května 2012, 

když jej nechal zaregistrovat na Ministerstvu vnitra ČR jako politické hnutí s 

názvem ANO 2011. Hlavními programovými body se stal boj proti korupci, 

s tím související kritika politických elit a náprava kritického stavu společnosti.  

Navzdory neúspěšným počátkům hnutí, kdy se účastnilo senátních a 

krajských voleb v roce 2012 a nezískalo žádný mandát,
39

 se stalo po 

sněmovních volbách v roce 2013 na české politické scéně politickou stranou 

číslo jedna. Z hnutí, definované slovy Andreje Babiše pronášených po prvních 

neúspěších: „Máme 1%, jsme no name, nikoho v podstatě nezajímáme“ (Babiš 

2013), se stal politický subjekt, který získal ve svých prvních volbách do 

Poslanecké sněmovny ČR (dále jen PS ČR) rekordní počet hlasů, na které kdy 

nová politická strana v politických dějinách České republiky vůbec kdy 

dosáhla (viz Tabulka 3). Ve volbách hnutí Andreje Babiše získalo 18,50 % 

(927.240 hlasů) a získalo 47 mandátů. Díky tomuto zisku se stalo druhou 

nejsilnější stranou ve sněmovně za prvními sociálními demokraty, kteří získali 

                                                           
39 Hnutí ANO 2011 nebylo zcela schopno sestavit krajské kandidátky z důvodu v té době ještě 

nefunkčních krajských organizací. Neúspěch v krajských i senátních volbách odhalil a poukázal na 

problém malé provázanosti hnutí s krajskou a lokální úrovní.  
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o 1,8 % více (1.016.829 hlasů), v počtu mandátů pak o tři více. Ostatní 

politické strany se umístily s rozdílem čtyř a více procent za hnutím ANO. Svůj 

triumf hnutí potvrdilo účastí v koaliční vládě, kterou tvořilo s ČSSD a 

obrozenou KDU-ČSL. V koalici získalo šest ministerských pozic
40

 a pozici 

vicepremiéra. 

Tab. 6.: Volební výsledky politických stran v jejich prvních volbách do PS 

PČR 
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Zdroj: Autorka na základě dat z volby.cz 
 

4.2.1 Lídr strany jako politický podnikatel 

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš je zakladatelem a dnes už bývalým 

majitelem jedné z největších firem v České republice, jímž je Agrofert holding. 

Andrej Babiš založil svou firmu Agrofert na počátku 90. letech v Česku, když 

bylo jasné, že se Československo rozpadne na dva samostatné státy. Firma se 

postupně rozrůstala a dnes pod ni spadá více než 250 společností, které 

převážně působí v oboru chemie, potravinářství, zemědělství a pozemní 

techniky, lesnictví a dřevařství, techniky a dopravy, v neposlední řadě 

obnovitelných zdrojů. Nejvíce se ovšem věnuje oblasti potravinářství a 

zemědělství, kde se drží prvního místa v zemi (anobudelip.cz). V posledních 

letech Andrej Babiš rozšířil rozsah svého podnikání do sféry světa mediálního. 

Ačkoli před vstupem do politiky neměl v této oblasti přílišný vliv, o mediální 

prostředí v České republice se zajímal. Počátky jeho mediálního podnikání se 

datují k březnu roku 2012, kdy začal s distribucí bezplatného regionálního 

týdeníku 5+2 dny. O rok později v červnu 2013 uprostřed běžících volebních 

kampaní uskutečnil prostřednictvím své firmy Agrofert investici v podobě 

                                                           
40 Ministerstvo financí, ministerstvo obrany, ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo spravedlnosti, 

ministerstvo dopravy, ministerstvo životního prostředí.  

Politická strana Rok 
Získaný počet 

hlasů v % 

Získaný počet 

mandátů v PS PČR 

Unie svobody 1998 8,60 % 19 

Strana zelených 2006 6,49 % 6 

TOP 09 2010 16,70 % 41 

Věci Veřejné 2010 10,88 % 24 

Úsvit přímé demokracie 2013 6,88 % 14    

ANO 2011 2013 18,65 % 47 
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koupi mediální skupiny MAFRA patřící k nejsilnějším mediálním 

společnostem v zemi (vit Obr. I). Skupina má široký záběr a pokrývá všechny 

mediatypy – tištěné, digitální, TV i rozhlas. Její součástí je jeden 

z nejčtenějších deníků Mladá fronta DNES a nejnavštěvovanější zpravodajský 

portál iDnes.cz (dále jsou součástí Lidové noviny, Metro, týdeníky TÉMA a 

5plus2, Lidovky.cz, MOBIL.CZ, ÓČKO). Začátkem roku 2014 svůj mediální 

prostor rozšířil získáním firmy Londa, jejíž součástí je nejposlouchanější rádio 

v zemi Impuls a další rádio RockZone. Po těchto všech investicí byl Babiš 

časopisem Forbes označen za druhého nejbohatšího Čecha v následujících 

několika letech (2014, 2013, 2016) a zároveň ho ve stejných letech umístil na 

první místo v žebříčku nejvlivnějších osob českých medií (mediaguru.cz 2016, 

ČT 24 2015).   

Obr. I.: Média vlastněná firmou Agrofert holding 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Autorka na základě ČT 24 (2015) 

 

Před svým vstupem do politiky navázal Babiš z pozice významného 

podnikatele v zemi, stejně jako Berlusconi, konexe s politiky z různých 

politických stran, zejména ČSSD a ODS. Dle některých autorů (Kopeček 2016) 

tyto jeho podnikatelsko-politické vazby začaly pomalu slábnout na konci 

prvního desetiletí 21. století za Topolánkovi
41

 pravicové vlády. Podobně jako u 

Berlusconiho a Ruska, také u Babiše převládl pocit ohrožení jeho 

podnikatelského impéria z této změny politického prostředí, které mu již 

údajně nešlo přímo na ruku. V souvislosti s nejasným postavením na trhu, začal 

o Topolánkovi provolávat, že na základě jeho osoby propojené s tzv. kmotry 

                                                           
41 Mirek Topolánek byl poslancem za ODS a předseda vlády ČR v období 2006-2010.  
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došlo za jeho vlády k narůstání korupčních praktik a řízení států dle rozhodnutí 

tzv. kmotrů. Ze strachu o vlastní ekonomické zájmy byl Babiš motivován 

vkročit do politiky vlastní nohou. Svou zainteresovanost do věcí veřejných a 

vstup do jejich dění uskutečnil v listopadu 2011 v podobě zveřejnění Výzvy 

ANO 2011- Akce nespokojených voličů. I přestože před svým politickým 

úspěchem nikdy nezastával žádnou veřejnou volenou funkci a pohyboval se 

celý svůj dosavadní život v soukromé sféře, jeho osoba na politická prkna 

doslova vyletěla a ihned do těch nejprestižnějších křesel.  

Po svém úspěchu ve volbách a během koaličních jednání o ministerských 

postech byl nucen, za podmínky stát se ministrem financí, vzdát se postu 

generálního ředitele ve své společnosti kvůli možnému střetu zájmů. Dne 20. 

ledna 2014 proto oficiálně skončil ve vedení své firmy, zrušil post generálního 

ředitele a předsedou představenstva Agrofertu se stal Zbyněk Průša, dlouholetý 

šéf chemičky Deza spadající rovněž pod Babišovu firmu. Následně se Babiš 

vzdal podpisových práv, členství v předsednictvech a dozorčích radách. 

Ponechal si pouze místo v dozorčí radě Nadace Agrofert, která podporuje 

charitativní projekty. Majitelem (100 % akcionářem) firmy jako takové však 

zůstal, a tudíž o strategickém rozhodování směřování firmy může nadále 

rozhodovat. I přes tento jeho počin, téma Babiš a jeho střet zájmu jako politika 

a podnikatele v jedné osobě ve veřejném prostoru dále rezonoval, ať už skrze 

média či v politické sněmovně. Nakonec tato hrozba kumulace podnikatelské, 

mediální a politické moci Andreje Babiše vedla poslance jak z vládních tak 

opozičních stran k navržení novely zákona o střetu zájmů
42

 z důvodu zabránění 

zneužívání moci a proti oligarchizaci země. Novela byla parlamentem 

schválena na konci roku 2016 a nabyla právní účinnosti 9. února 2017. 

Předseda hnutí ANO byl její účinností nucen vzdát se svého vlastnictví svých 

firem a počátkem února akcie Agrofertu přesunul pod svěřenské fondy, jehož 

správci jsou předseda představenstva Agrofertu Zbyněk Průša a právník Alexej 

Bílek. Na jejich správu dohlíží tříčlenný výbor, ve kterém zasedá rovněž žena 

Andreje Babiše Monika Babišová. 

                                                           
42

 Novela stanovuje, že firmy, v níž má člen vlády větší podíl než 25 % se nebudou moci ucházet o 

veřejné zakázky, investiční pobídky a nenárokové dotace. Současně také zakazuje členům vlády býti 

spoluvlastníky mediálních společností (společnosti vydávající noviny, provozující rozhlas a televizi). 
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3.2.2 Organizační struktura a centrální role předsedy hnutí  

Jako u ostatních politických stran je formální organizační struktura hnutí 

vymezena stanovami.
43

 Územní členění hnutí má čtyřstupňovou úroveň. 

Soustavu tvoří orgány s celostátní, krajskou, oblastní a místní působností. 

Podle stanov je nejvyšším orgánem celostátní sněm, který dle potřeby svolává 

předseda hnutí. Nejvyšším formálním orgánem hnutí mezi zasedáními 

celostátního sněmu je výbor skládající se z předsednictva a z předsedů 

krajských předsednictev. Nejužším a dle praxe rozhodujícím orgánem hnutí je 

předsednictvo, jehož členové jsou voleni sněmem. Skládá se z předsedy, 

prvního místopředsedy, až čtyř místopředsedů a dalších osmi členů. Tito 

členové mají právo zasedat ve všech orgánech hnutí, s výjimkou Kontrolní 

komise a Rozhodčí a smírčí komise, na jejichž pozvání však mohou být 

přítomni. 

I přestože bylo hnutí vytvořeno seshora, disponovalo svou nižší stranickou 

strukturou, i když z počátku jen omezenou. Pro srovnání tabulka 7 prezentuje 

počet místních a stranických organizací po roce parlamentního angažmá hnutí a 

konec čtyřletého volebního období, tedy rok 2017. Je patrné, že hnutí postupem 

času svou nižší stranickou strukturu navyšuje, neboť to je nezbytné pro jeho 

ambici kandidovat do krajských a obecních zastupitelstev. 

Tab. 7.: Počet nižších stranických organizací ANO 2011  

 

 

 
 

 

 

Zdroj: Autorka dle anobudelíp.cz  

 

Výše uvedené je standardně vypadající struktura politické organizace. 

Avšak při bližším vhledu do fungování hnutí a toho, jak stanovy vymezují 

pravomoci mezi jednotlivé orgány, vyvstává skutečnost, že se od standardních 

politických stran liší. Zásadní rozdíl spočívá v koncentraci moci do užšího 

vedení hnutí, a naopak nízká autonomie územních organizací, která je 

v porovnání s ostatními stranami mnohem omezenější.  

                                                           
43 Hnutí ANO 2011 pozměňovalo stanovy celkem dvakrát. Původní stanovy z roku 2012 byly poprvé 

pozměněny na celostátním sněmu v roce 2015 a podruhé na čtvrtém celostátním sněmu v roce 2017.  

Rok 
Místní 

organizace 

Oblastní 

organizace 

 Krajské 

organizace 

2014 114 93 14 

2017 256 96 14 
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Centrální role předsedy hnutí a předsednictva 

Rozhodovací moc se koncentruje především do rukou jeho předsedy. Dle 

stanov předseda hnutí stojí v jeho čele, reprezentuje hnutí navenek a je nepřímo 

volen nejvyšším orgánem hnutí. Již od svých počátků je v čele hnutí ANO 

Andrej Babiš, který byl do funkce předsedy hnutí zvolen na ustavujícím 

celostátním sněmu 1. srpna 2012 a v následujících obdobích ji vždy na 

sněmech obhájil, naposledy v roce 2017 na IV. sněmu hnutí
44

. Při volbě do 

funkce předsedy se mu nikdy nepostavil žádný jiný protikandidát a vždy získal 

přinejmenším 95 % všech platných hlasovacích lístků. 

Předseda je členem výboru, předsednictva a od roku 2017 také stálého 

poradního orgánu předsednictva tzv. grémia, ve kterém s ním společně zasedají 

všichni místopředsedové hnutí. Již první stanovy dávaly předsedovi hnutí velké 

množství pravomocí, které mu umožňovaly vyjadřovat se a mít rozhodující 

úlohu téměř ve všech záležitostech. Se změnou stanov v roce 2015, a je tomu 

tak i ve stanovách aktuálních, byla jeho pozice formálně posílena způsobem 

stanovení nezastupitelnosti předsedy při politických jednáních. Pokud by 

k jeho zastoupení ze závažných důvodů muselo dojít, některý z místopředsedů 

musí mít písemné pověření předsednictva o jeho zastoupení, avšak i v tomto 

případě může vybraný místopředseda jednat pouze v některých vybraných 

záležitostech.  

Jako jediný má předseda hnutí pravomoc jmenovat a odvolávat krajské 

manažery. Disponuje také výsadní pravomocí sám zasahovat do již 

schválených kandidátek do všech typů voleb. Tato výsada byla schválena 

v novém znění stanov v roce 2017. Jak stanovy uvádějí, tak smí „ve 

výjimečných a odůvodněných případech v kandidátkách škrtat, měnit pořadí 

kandidátů či doplňovat jména i po jejich schválení výborem hnutí.“ Původně 

byla kompetence nominace kandidátů do všech voleb v rukou výboru, následně 

v roce 2015 byla kompetence přesunuta na centrální a méně početné 

předsednictvo, důvodem se stala zkušenost se sestavováním kandidátek pro 

sněmovní volby v roce 2013. Byť pro tyto volby vznikaly kandidátní listiny 

v souladu s tehdejším zněním stanov a návrhy přicházely od krajských 

                                                           
44 Na ustavujícím sněmu hnutí ANO získal Andrej Babiš 73 hlasů ze 76, na sněmu v roce 2015 získal 

100 % hlasů všech delegátů a na sněmu posledním IV. v roce 2017 získal 195 hlasů z 206.  
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organizací, tak rozhodující slovo týkající se obsazování jejích předních míst 

zůstalo v rukou užšího vedení – „poloneformálního“ týmu kolem předsedy 

Babiše. V rámci příprav na volby se tento tým skládal z interních lidí - 

předsednictva, ale i externistů – najatých volebních odborníků. Strategií hnutí 

bylo obsazovat první místa nejlépe veřejně známými a úspěšnými lidmi. 

Jelikož bylo hnutí omezeno časovou tísní stanoveného termínu předčasných 

voleb, nebyla tato metoda shora naplněna zcela absolutně a některé regiony si 

zachovaly svou pravomoc a mohly obsadit první místa kandidátek lidmi, které 

si sami vybraly (Kopeček, Svačinová 2015).  

Jiným výstižným příkladem nestandartního sestavování kandidátek ilustrují 

podzimní komunální volby v roce 2014, kterých se ANO účastnilo. Při 

sestavování kandidátek bylo patrné, že se jedná o velice sofistikovaný proces. 

Před tím, než došlo ke schválení kandidátních listin, byli všichni potenciální 

kandidáti prověřováni. Zejména se kontrolovaly informace o platební morálce, 

možné exekuci, dřívějších členstvích ve stranách, dluzích apod. Posléze byli 

uchazeči „grilováni“ u tehdejší manažerky hnutí, která celý tento proces řídila. 

Jedna oblast mimo jiné spadala pouze do gesce předsedy hnutí, jednalo se o 

Prahu. Kandidáty tohoto kraje zpovídal a měl na starosti on sám. V důsledku 

těchto kontrol nakonec hnutí provedlo řadu změn v pořadí jednotlivých 

kandidátek či některé kandidáty zcela odmítlo a vyškrtlo je z listiny, přičemž 

na Praze 3 a Praze 9 kandidaturu zcela zrušilo (Kudláčková 2014).  

Současně ke kumulaci moci do rukou předsedy hnutí dochází 

prostřednictvím předsednictva. Dle stanov rozhoduje o zřízení, sloučení či 

rozdělení nebo i zrušení místních, oblastních organizací. Dále má pravomoc 

rozhodovat o zřízení či zrušení krajských organizací a vykonávat působnost 

v těch krajích, kde krajské organizace nepůsobí. Jmenuje a odvolává krajského 

předsedu, kdežto samotné krajské organizace mají pouze právo nominovat 

případné kandidáty a volí si pouze místopředsedy krajského předsednictva. 

Předsednictvo má výsadu v otázkách jednotlivých členství. Má právo 

rozhodovat o udělení členství, přičemž jeho rozhodnutí je konečné a nelze se 

proti němu odvolat. Zároveň také rozhoduje o vyloučení z hnutí nebo odnětí 

tzv. statusu čekatele.  
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V rámci užšího orgánu grémia má předseda společně s místopředsedy 

poradní slovo a jejich úkolem je vyjadřovat se k věcem tzv. „zásadního 

charakteru“, například rušení organizací ANO 2011 na všech úrovních či 

navrhování vnitřních předpisů.  

Známý příklad, který dle mnohých potvrzuje, jakým způsobem funguje 

vedení hnutí, je z doby, kdy se kolem předsedy Babiše ocitli demokraticky 

zvolení místopředsedové, nikoli však podle jeho představ. Stalo se tak během 

sněmu v březnu 2013, když byli do většiny místopředsednických mandátů 

zvoleni předsedové či reprezentanti krajských organizací.
45

 Byť tito předsedové 

byli v rámci hnutí do svých funkcí demokraticky zvoleni, předseda hnutí je do 

faktického rozhodování nezahrnoval a spíše je ignoroval. Jana Hammera 

dokonce vedení obvinilo z jistého kupčení s hlasy v rámci jeho zvolení. Svým 

jednáním je předseda nakonec donutil, aby na své funkce rezignovali. Na 

základě tohoto neformálního jednání někteří z nich opustili hnutí na protest 

proti Babišovu „diktátorskému stylu vedení“ (Koděra 2013, Dostál 2014). 

Hana Greplová popsala, že „V době, kdy jsem v hnutí působila, o demokracii 

nemohla být žádná řeč. Základní heslo Babiše bylo: Já platím, já rozhoduji“ 

(Koděra 2013). Další, Petr Havránek, který vybudoval původní strukturu hnutí 

v Severomoravském kraji, rovněž odešel z hnutí a uvedl po více než roce, že 

Babiš má organizační strukturu ohlídanou a až dvě třetiny okresních a 

krajských předsedů tvoří lidé spjatí s Agrofertem, jeho bývalí či současní 

zaměstnanci, popřípadě mají co dočinění s jeho dceřinou společností. Dle 

Havránka se jednalo o spor kompetencí. Babiš usiloval, aby jeho pobočníci 

byli lidé jemu blízcí, nicméně v tomto případě nominace vyšly od k tomu 

kompetentních krajských sněmů (Dostál 2014). Političtí novináři tento spor 

definují jako Babišovu snahu zabránit možnému vzestupu jiného mocenského 

centra uvnitř hnutí a dostat tak zpět hnutí pod plnou kontrolu.  Po rezignaci 

výše uvedených místopředsedů bylo hnutí vedené „jedním mužem“, ve funkci 

místopředsedkyně zůstala pouze Věra Jourová. Ostatní opuštěná 

místopředsednická křesla nebyla doplněna, což pouze mohlo podpořit tvrzení, 

že Babiš ke svému rozhodování v podstatě nikoho dalšího nepotřebuje. 

                                                           
45Jan Hammer – karlovarský předseda strany, Peter Harvánek – předseda krajského hnutí 

v Moravskoslezském kraji, Jana Valinčičové – členka organizační sekce hnutí nominovaná z krajů, Hana 

Greplová – zlínská předsedkyně.  
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Místopředsednické funkce zůstaly neobsazené až do dalšího sněmu konaného 

za dva roky. Svolávat mimořádný sněm, který by zvolil nové vedení, 

nepovažoval Babiš za potřebné. Absolutní vedení hnutí předsedou strany pak 

nastalo, jakmile byla poslední místopředsedkyně Jourová zvolena českou 

komisařkou a na svůj post místopředsedkyně rezignovala (Kopeček, Svačinová 

2015).  

Jinou zvláštností se jevil proces kandidatury na prvního místopředsedu hnutí 

během III. sněmu v roce 2015. Zvolen byl Jaroslav Faltýnek, kterému však 

všichni protikandidáti ustoupili a svou kandidaturu stáhli. Jednalo se o 

Jaroslavu Jermanovou, Radmilu Kleslovou, Radku Maxovou a Blanku 

Kotrlovou, které dle některých byly ovlivněny předsedou a na jeho žádost se 

nominací vzdaly. Babiš si tak zajistil v pozici prvního místopředsedy člověka, 

kterého sám chtěl. Po zkušenostech z prvního sněmu (viz výše) se jeví, jako 

kdyby nechtěl ponechat nic náhodě a vše si dopředu zajistil. Toto je však pouhá 

spekulace, nicméně podoba průběhu volby ji udržuje na životě.  

Role předsedy hnutí a konkrétně osoby Babiše je klíčová rovněž v oblasti 

financování. Babiš se stal jedním z největších donátorů hnutí. Ve svých 

počátcích až do roku 2013, jak uvádí tabulka 4, věnoval hnutí 29,5 milionů 

korun. V následujících letech poskytl hnutí bezúročné půjčky, které dosahovaly 

řádově několik desítek miliard korun. Ke konci roku 2016 hnutí dlužilo svému 

předsedovi 153,5 milionu korun (viz graf č. 4). Tyto finance jsou společně 

s příspěvky od státu základním zdrojem financí hnutí. Vedle nich ještě dostává 

dary od svých příznivců. Babiš svůj velký podíl na financování často 

komentuje slovy: „Neplatím hnutí, financuji ho.“ (Štický 2017). 

 Tab. 8.: Finanční dary hnutí ANO 2011 od A. Babiše jako FO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Autorka dle dat z finančních zpráv hnutí ANO 2011 

Rok Darovaná částka 
V % z celkového 

množství darů 

2012 29 000 000 Kč 45,33 

2013 0 Kč - 

2014 50 000 Kč 0,16 

2015 0 Kč           - 

2016 50 000 Kč 0,11 

celkem 29 100 000 Kč  
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Graf 5.: Vývoj bezúrokových půjček (v Kč) Andreje Babiše pro 

hnutí ANO 2011 od roku 2012 do roku 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Autorka na základě dat z Výročních zpráv hnutí ANO 2011  

 

 

 

Ojedinělou skutečností je také fakt, že všechny značky spojené s hnutím 

ANO (Akce nespokojených občanů, Mladé ANO, ANO bude líp atd.) patří do 

vlastnictví Babiše. V roce 2014 si na ně pořídil ochrannou známku. Hnutí 

uzavřelo se svým vlastním předsedou licenční smlouvu v polovině roku 2015. 

Podmínky této dohody nejsou jasné, neboť smlouva není veřejně dostupná 

(Štický 2017). Toto jednání je v prostředí politických stran velmi nestandardní, 

jelikož většinou politické strany vlastní své značky přímo. Název je pak spjat 

s institucí, nikoli osobou předsedy.  

Jiná propojení hnutí ANO s holdingem Agrofertu  

Výše popsané naznačuje, jak předpokládali Hopkin a Paolucci, že se 

organizační struktura hnutí podobá organizační struktuře a způsobu vedení, 

které fungují v soukromých firmách. Silně kompetenčně vybavený předseda, 

který nemá problém poskytnout „svému projektu“ finanční prostředky 

v několika desítkách milionů korun. Nicméně stanovy nejsou jediným možným 

příměrem podoby hnutí ANO s firemní politikou a fungováním, které Babiš 

zavedl. V případě hnutí ANO zde existuje rovněž úzké propojení v rovině 

personální. Již při původní myšlence a zakládání hnutí při něm stáli jeho 

nejbližší spolupracovníci z holdingu - Daniel Rubeš a Erika Duchanová. Rubeš 

byl personálním ředitelem Agrofertu a dnes předsedá rozhodčí a smírčí komisi 

hnutí. Duchanová byla v holdingu PR specialistkou a nyní působí jako 

manažerka hlavní kanceláře. Dále „manažersko-administrativní“ tým ANO 
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doplňuje Pavel Pustějovský, hlavní manažer hnutí, dříve výrobní ředitel firmy 

DEZA spadající do Babišova holdingu. Divizi komunikace hnutí má na starosti 

Vladimír Vořechovský, někdejší manažer PR a marketingu Agrofert holdingu. 

Dále tým ANO tvoří Darek Kysela, bývalý vnitřní auditor a asistent 

generálního ředitele holdingu, dnes má na starosti divizi analýzy hnutí. 

Účetnictví hnutí je pak zpracováváno šéfkou finanční divize Agrofertu Petrou 

Procházkovou (podpisy na Výročních zprávách).  

V rámci hnutí se objevuje také personální propojení ve volených postech. 

Prvním místopředsedou hnutí je Jaroslav Faltýnek, který působil v Babišově 

holdingu od roku 2011. Zároveň jsou v předsednictvu další tři osoby, které jsou 

svou profesní minulostí taktéž propojeni s holdingem. Jsou jimi: Monika 

Oborná (Agro 2000), Richard Brabec (generální ředitel Lovochemie spadající 

pod Agrofert) a Jan Volný (působil ve firmě Adex – pod Agrofertem).  

Vedle personálního propojování s firmou Agrofert se u hnutí objevuje další 

zásadní „kolaborace“ odehrávající se v rovině finanční. Výše byl již 

zmiňovaný jako jeden ze základních sponzorů jeho předseda Babiš. Dle 

analýzy výročních zpráv je ale patrné, že hnutí ANO, především v jeho 

počátcích, sponzorovaly firmy přímo napojené na Agrofert. V roce 2012 

naprostá většina z darovaných 64 milionů Kč přicházela od těchto firem. Babiš 

jako fyzická osoba tehdy přispěl 29,5 milionů Kč, firma DEZA a.s. 10 milionů, 

Lovochemie a.s. a PRECHEZA každá po 6 milionech Kč či Synthesia a.s. 3 

miliony Kč. V roce 2013 finanční příjmy v podobě darů tvořily pouhé 3,35 % 

z celkových příjmů, proto se v tomto období neobjevují žádné významnější 

dary. Dle zprávy od TI (2016) v následujícím roce 2014 tvořily dary jednu 

pětinu. 

I přesto, že firma Agrofert není přímo dárcem ANO ani v jednom případě, 

jeho dceřiných společností je celá řada stejně jako jeho dodavatelů či spjatých 

firem. Firmy napojené na Agrofert darovaly hnutí minimálně 30 milionů korun. 

Dle Transparency International CZE (dále jen TI) je také drtivá většina darů od 

fyzických osob od osob přímo spjatých s AB. (Transparency International 

2016). Dle jejich analýzy 2012 – 2014 podpořilo finančním darem celkem 363 

právnických osob, z nichž bylo identifikováno nejméně 75, které jsou 

v zemědělském odvětví (20%). Nezvyklým objevem u financování hnutí ANO 
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je dle TI vysoký podíl firem podnikajících v zemědělském sektoru. Tvoří je 

minimálně jedna pětina z celkového počtu dárců. TI uvádí, že jiné strany 

takovými sponzory nedisponují či podobným jevem (jinou specifickou sférou, 

ze které by šly finanční dary). Tento fakt komentuje ředitel české TI David 

Ondráčka slovy: „Nejde o agrárníky, takže buď jde o velké sympatie k 

zemědělské politice hnutí ANO, anebo se nabízí otázka ohledně využití 

dominantního postavení Agrofertu v tomto sektoru.“ (TI 2016).46 

Za další, kromě stejného lidského kapitálu a financování jsou zde další 

podobnosti mezi hnutím a Babišovou firmou. Hnutí si objednává auditorské 

služby u stejné auditorské firmy jako Agrofert. Jedná se o firmu Ernst 

& Young Audit, jejíž ředitelka místního zastoupení v České republice 

Magdalena Souček je podepsána pod auditem hnutí. Mimo jiné byla navíc 

kdysi v minulosti auditorkou firmy Lovochemie (Štický 2017). Jiná podobnost 

mezi hnutím a Agrofertem existuje v sídle. Hnutí sídlí v budově, kterou nechal 

Babiš postavit jako rehabilitační centrum. Poté co byla ukončena smlouva o 

pronájmu s tímto centrem, Babiš na adresu umístil sídlo hnutí. Jedná se o ulici 

Babického, která je naproti od ulice, ve které sídlí holding Agrofert. Budova 

byla nabízena realitní kanceláří Agroreality spadající pod Agrofert holding. 

3.2.3 Členská základna  

Stanovy se členství věnují v druhé kapitole. Dle nich je přijímací proces 

zahájen doručením přihlášky se žádostí o členství. Součástí přihlášky žádosti o 

členství musí být životopis žadatele, prohlášení o bezdlužnosti, prohlášení o 

beztrestnosti, výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce a prohlášení o tom, 

že žadatel přistupuje ke schváleným stanovám a Morálnímu kodexu hnutí. 

V některých případech, dle potřeby hnutí, si může příslušný orgán vyžádat 

předložení dalších dokumentů, dokladů a listin nebo podmínit vyřízení žádosti 

o členství osobním pohovorem se žadatelem. Pro žadatele platí půlroční tzv. 

čekatelská lhůta, jež je zakotvena ve zvláštním vnitřním předpisu 

předsednictva. Tato lhůta však může být předsednictvem změněna 

                                                           
46

 Vzhledem ke zkušenosti s hnutím ANO a jeho „neomezeným“ financováním byl poslanci přijata 

novela zákonu o financování politických stran, která snižuje maximální možnou darovanou částku 

politickému subjektu na 3 miliony korun. Součástí je také úprava toho, že úvěry budou moci dávat 

stranám pouze firmy licencované Českou národní bankou (Kopecký 2016).  
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v individuálních případech pak zkrácena či zcela prominuta. O schválení či 

zamítnutí přihlášky rozhoduje příslušné předsednictvo, které výsledek 

přeposílá dál hlavní kanceláři hnutí. Byť žádost ke schválení prochází několika 

orgány, rozhodující slovo o udělení členství je ponechána v rukou 

předsednictva, jehož rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat. 

Čekatel na členství má právo účastnit se veřejných setkání a akcí hnutí a 

vznášet na nich návrhy a dotazy.  

Hnutí disponuje kontrolními mechanismy jednotlivých členů. Každý člen, 

proti kterému je na základě oficiálního postupu orgánů veřejné moci vedeno 

jakékoli řízení (zejména trestní, přestupkové či exekuční), musí tuto skutečnost 

neprodleně písemně oznámit místní příslušné organizaci. O vyloučení člena 

z hnutí rozhoduje předsednictvo, přičemž má v tomto poměrně silné 

pravomoci. I když stanovy píší o zapojení příslušné územní organizace člena 

do procesu, tak poskytuje pouze jen nezávazné, poradní stanovisko. Účinnost 

vyloučení člena pak nastává okamžitě. Dle některých jsou důvody pro 

vyloučení definovány ve stanových vágně, například ve smyslu: „jednání 

v rozporu se zájmy Hnutí“ (Stanovy ANO 2015). O tom, jaká jednání do této 

definice spadají, rozhoduje opět pouze předsednictvo. Dle stanov se tak hnutí 

může jakéhokoli pro sebe nepohodlného člena zbavit a to ihned. Stalo se tak 

v létě 2015, kdy předsednictvo vyloučilo své zastupitele a radní z Českých 

Budějovic a Ústí nad Labem kvůli jejich postojům v komunálních záležitostech 

(Kopeček, Svačinová 2015). 

Tento vysoce selektivní proces přijímání členů
47

 ospravedlňuje hnutí ANO 

tím, že se chrání před případnými kariéristy a také přiznává, že jeho cílem není 

stát se masovou stranou. Podle čísel v roce 2012 při ustavujícím sněmu mělo 

hnutí 80 členů a k únoru 2017 se jich počítá podle slov místopředsedy 

Jaroslava Faltýnka přibližně 2848. Vedle toho také uvedl, že: „v uplynulých 

letech se hnutí ANO muselo zbavit některých svých členů kvůli neplacení 

příspěvků, uvádění nepravdivých informací nebo poškozování dobrého jména 

hnutí“, a současně dodává, že vyloučili 357 členů a šest místních organizací 

zrušili (Faltýnek 2017).  

                                                           
47 Kopeček (2015) také upozorňuje na praktiky vyskytující se při zakládání hnutí, kdy byly využívány 

psychotesty, které museli podstoupit tzv. koordinátoři. Tito lidé měli na starosti zakládání hnutí 

v regionech a stávali se jejími prvními členy. 
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Mimo jiné, také na základě výše popisované kauzy - neshody s 

místopředsedy zvolenými v roce 2013 docházelo důsledněji k prověřování 

nových členů hnutí. Potvrdila to Babišova slova: „Osobně si beru z této 

příhody, z níž se bezesporu dokážeme oklepat, jedno velké ponaučení. Budu 

tlačit na to, abychom věděli, jaké členy přijímáme do hnutí a jací lidé jsou 

voleni do funkcí. Jako hnutí bychom měli znát motivaci každého člena. 

Nechceme už dělat psychology křiklounům, kteří se u nás jen uchytili jen proto, 

že je v jiných politických stranách nechtěli. Budu také požadovat, aby 

v profesionálním týmu pracovali loajální lidé, kteří neprahnou po politických 

funkcích.“ (Babiš 2013). 

  Tab. 9.: Přehled počtu registrovaných členů hnutí ANO 2011 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Autorka na základě dat Tiskového oddělení hnutí ANO 

2011, iDNES.cz a IV. celostátního sněmu hnutí ANO 2011. 

 

3.2.4 Programatika  a využívání outsourcingu a personalizace 

Prvotní vidinou a cílem sdružení byla snaha „změnit zákony tak, aby byl 

omezen „politický marasmus“, skončilo rozkrádání státu a zvýšila se 

průhlednost a efektivita veřejné správy“ (Hospodářské noviny 2011). Hlavním 

body programu hnutí se tak stal boj proti korupci, kritika stávajících 

politických elit a změna kritického stavu společnosti. Jeho cílem bylo 

přesvědčit společnost o tom, že za vlády ANO „bude líp“.
48

  

Hnutí ANO jakožto nová politická síla nechtělo nic ponechat náhodě. Než 

vystoupilo před veřejnost se svým programem, najali si tým expertů, kteří měli 

„vynalézt“ jeho budoucí strategii, témata a způsob, jak oslovit voliče. Hnutí 

oslovilo významné profesionály ve svých oborech a sestavilo si vlastní expertní 

                                                           
48 Slogan hnutí ANO v předvolební kampani. 

Rok Měsíc Počet členů  

2012 Srpen 80 

2013 Leden 545 

2014 Leden 1018 

2015 Duben 2750 

2016 Leden  2777 

2017 Únor 2848 
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tým. Hlavním členem týmu se stal jeden z nejlepších současných politických 

poradců Alexandr Braun
49

 pracující jako viceprezident v americké společnosti 

Penn Schoen Berland. Dalšími členy týmu se stala Anna Matušková 

z Masarykovy Univerzity v Brně, expertka na politický marketing, Petr 

Topinka se věnoval vnější komunikaci, reklamě a vizuální podobě kampaně, 

Marek Prchal jako koordinátor propagace hnutí na internetu a Darek Kysela 

jako analytik, který již spolupracoval se sdružením (Šíma, Králiková a kol. 

2014: 156). Pod taktovkou Alexe Brauna si nechalo hnutí zpracovat průzkumy 

veřejného mínění za účelem uvedení se na „trh“. Jedním ze zásadních 

průzkumů se stal tzv. benchmark, který hnutí poskytl data o jeho cílových 

skupinách. Definoval jak cílové skupiny voličů, tak i sdělení, která by měla být 

komunikována. Dále byla využita kvalitativní metoda focus group, při které je 

zprostředkováno hlubší porozumění problému. Data z průzkumů odhalila fakt o 

heterogenitě potencionálních voličů. Byť s hnutím sympatizovali voliči ze 

všech věkových kategorií, s rozdílným vzděláním a místem bydliště, 

z výsledků vyšlo, že klíčovým typem voliče je ten, který pochází z měst, je 

mladšího věku a vzdělanější. Zároveň se hnutí vymezovalo v otázce profilace 

na pravolevé škále na středopravou pozici. Jeho záměrem bylo získání 

pravicových voličů, kteří jsou aktivní a pocházejí ze střední třídy. „Chceme 

sbírat hlasy ODS, TOP 09 a nespokojených občanů.“ (Parlamentní listy 2013). 

Nakonec, i přes tyto indicie a deklarace vysokých představitelů, si hnutí 

ponechalo obecný apel napříč všemi voličskými segmenty. Zejména vsadilo na 

protestní rétoriku vymezující se proti dosavadním politickým a korupčním 

praktikám a politickým představitelům. Vzhledem k tehdejší kritické atmosféře 

ve společnosti hnutí očekávalo, že bude veřejnosti protestní rétorika 

sympatická.  

Za pomoci výzkumů, které testovaly škálu různých oblastí/témat, hesel pro 

nadcházející volební kampaň i billboardy, byl vytvořen program hnutí. 

Nejednalo se o finální program, samotné změny ve volebním programu pro 

volby 2013 probíhaly i po jeho představení voličům, a zároveň i bezprostředně 

před konáním voleb. Hnutí například měnilo přístup ke zdravotnickým 

                                                           
49

 Nedlouho poté byl oceněn prestižní cenou od Americké asociace politických poradců. Mezi Braunovi 

klienty patří například bývalý starosta New Yorku Michael Bloomberg, Tony Blair, Hillary Clintonová a 

mnoho dalších politiků z Mexika, Thajska, Slovinska, USA (Kreč 2014). 
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poplatkům: začátkem října se v oficiálním programu hnutí volič mohl dočíst o 

zrušení poplatků za recept, za pobyt v nemocnici a poplatky za seniory, 

koncem října však věta zněla jinak a hovořila o zrušení poplatků za recept a 

všechny poplatky pro seniory. Rovněž se měnily programové kapitoly o justici 

a úřednících (Pokorný 2013). Původně hnutí prosazovalo jmenování a 

odvolávání nejvyššího státního zástupce předsedou Senátu, ale později tato část 

programu byla poupravena slovy, že hnutí prosadí „pouze“ nový způsob 

jmenování a odvolávání nejvyššího státního zástupce (Pokorný 2013.). Mezi 

prvními tématy hnutí byly také prvky přímé demokracie, které byly s velkou 

pravděpodobností rovněž odebrány. Časté změny programu tak probíhaly 

současně s volební kampaní a po představení původní programatiky. Předseda 

hnutí Babiš hájil tuto náhlou proměnlivost tzv. vylepšováním programu a 

slovy: „Proč bychom nemohli měnit program? My ho budeme opravovat. 

Copak program je neměnný zákon?“ (Pokorný 2013). Současně Martin 

Komárek, programový manažer hnutí, zmiňoval časovou tíseň, jež byla 

příčinou pro upravování programu.  

Kromě náhlých změn v programech byla dalším odlišujícím prvkem od 

tradičních politických stran absence ideologického vymezení. Jak bylo popsáno 

výše, hnutí ANO se nevyprofilovalo na ideologickém základě, ale svá témata a 

stanoviska k nim zaujímalo v konzultaci s výsledky průzkumů veřejného 

mínění. Jeho předvolební programatika pro volby 2013 obsahovala různé 

problémy „zleva i zprava“ a nastolovala různá řešení s ohledem na oslovení co 

nejširšího publika. Hnutí proklamovalo nezneužívání sociálního státu, zároveň 

ale podporu určitým skupinám, dále se vyjadřovalo ke snížení 

nezaměstnanosti. Kladlo důraz na efektivní vedení rozpočtu země, snížení jeho 

schodku a nepokračování v jeho zadlužování. Zejména chtělo nastavit systém 

pro lepší výběr daní. Podnikatele oslovovalo s tématem zjednodušení a snížení 

byrokracie a administrativy nutnou pro podnikání. Nicméně v době vládnutí 

pak přichází s elektronickou evidencí tržeb, proti které se řada podnikatelů 

vzpírá. Strategie předvolebního programu pro volby 2017 byla podobná. ANO 

například deklarovalo snížení počtu ministerstev, daní, slevu na pojistné ve 

výši pěti st korun, lepší výplaty zdravotnickým pracovníkům, částečné zvýšení 

důchodů, menší byrokracii, s tím související elektronickou státní správ a 

odmítalo přijetí společné evropské měny. Kritika tradičních politiků a korupce 
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i nadále v programu přetrvávala i pro následující volby. Hlavním sloganem se 

stalo: „Teď nebo nikdy“, který Babiš komentoval slovy: „Je to první a poslední 

pokus zbavit se nesnesitelné, propracované a zákeřné korupční hydry. Která 

více než dvacet pět let dusí, parazituje a rozkrádá celou naši zemi“ (Frouzová, 

Hronová 2017). Vedle toho využil v tomto předvolebním období stejnou 

taktiku jako Berlusconi, když vydal svůj volební program s názvem „O čem 

sním, když náhodou spím“ a posléze se obracel na voliče a emočně se tázal: „A 

o čem sníte vy?“  

Absence ideového vymezení hrála velkou roli v kritice hnutí, zejména 

v očích odborníků šlo o velké téma. Na otázku po ideologickém ukotvení hnutí 

se předseda hnutí zprvu vymezoval: „Není žádné vlevo a vpravo. V České 

republice máme zcela jiné dělení. Na jedné straně jsou současné strany a 

současní politici a na druhé straně jsou voliči, tedy my, kteří máme jednou za 

čtyři roky možnost hodit některé ze stávajících stran hlas“(Babiš 213a). A 

konstatoval, že hnutí ANO je to hnutí, „které na té „druhé straně“ není a nikdy 

nebude.“ (Babiš 2013a). Na to se postupem času Babiš vyjádřil, že se hnutí 

profiluje spíše jako pravicová strana s jistým sociálním cítěním. Místopředseda 

Faltýnek ve Zprávě o činnosti hnutí ANO na III. celostátním sněmu hnutí ANO 

uvedl, že se hnutí vyprofilovalo na pravo-levé škále do středopravé pozice 

(Faltýnek 2015). K navrácení původní myšlenky, že mohou oslovit zcela 

všechny voliče, jak levicové či pravicové, došlo opět před parlamentními 

volbami v roce 2017. Na dosavadním posledním sněmu konaného začátkem 

volebního roku 2017 Babiš opět potvrdil svou pragmatickou politiku a 

program, když ve svém projevu uvedl: „Stále debaty levý a pravý. Jsem o tom 

přesvědčen, že jsme schopni oslovit všechny občany naší země, všechny, proč 

ne? Celý život jsem používal selský rozum, a hlavně jsem chtěl řešit problém.“ 

(Babiš 2017). Ve své knize O čem sním, když náhodou spím (2017) pak 

potvrzuje svůj úhel pohledu: „Rozdělení na levici a pravici dávno neplatí, za ty 

roky z tradičních zkostnatělých politických stran jakákoli ideologie dávno 

vyprchala.“ „Jde pořád o tytéž lidi, kteří na politické kořisti tloustnou víc než 

dvacet let. Pod různými hesly mají jeden jediný cíl. Udržet se tam co nejdéle 

a pokud to nejde, tak si najít jiný způsob, jak podojit stát. Sami dobře vědí, že 

v normálním životě by se tak dobře neuživili. Pokud vůbec. Žijí z politiky. 

Funkce a příjmy z nich, to je jejich ideologie“ Jako pro minulé volby se tak 
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hnutí profilovalo spíše na „štěpné linii: noví nepolitikové a ti staří tradiční 

politici.“ 
50

  

Relevantní je rovněž zmínit nepsanou prezentaci strany, neboť i to je hodno 

zařadit mezi jistý typ programatiky politického subjektu. Například 

s poukazem na rozhovory, si lze všimnout jasného programového tématu, který 

lídr hnutí nastolil, a kterým se stalo – řídit stát jako firmu. Na otázku, zdali si 

myslí, že je možné zemi řídit jako firmu, odpovídal: „Samozřejmě, že ano. Po 

volbách se dá řídit jako firma. Jednoznačně. Česká republika je firma, která 

má deset milionů akcionářů. Je to zadlužená firma, s blbým managementem, 

který ještě krade“ (Němec 2012). I přestože takováto teze nebyla explicitně 

napsaná v jakémkoli programovém dokumentu hnutí, stala se jedním z 

jeho hlavních a určujících témat volební kampaně a programu obecně. Po 

vstupu do vlády však toto tvrzení předseda hnutí Babiš změnil a přiznal, že: 

„stát nelze řídit jako firmu, tedy rozhodně ne v koaliční vládě“ (Eliášová, 

Kamberský 2014). Po domluvě s poradci od toho upustil a bylo prezentováno, 

že má být stát správný hospodář. Tato změna je vidět i při porovnání 

původních stanov hnutí se stanovami z roku 2015. Ve shrnujícím odstavci 

stanov původních se píše o „…odborně řízeném, funkčním a spravedlivém 

státu…“, ve stanovách z roku 2015 se odstavec upravuje a hovoří o „…dobře 

fungující, stabilní a prosperující společnosti…“. Ke kopernikovskému obratu 

týkající se tohoto názoru došlo u hnutí před volbami 2017. Ve svém programu 

se navrátilo k myšlence řízení státu jako firmy za předpokladu, že by došlo ke 

vzniku jednobarevné vlády. „Často se mi vytýká, že říkám, že by se stát měl 

řídit jako firma. No, možná bych měl říkat, že je lepší řídit stát jako rodinnou 

firmu, anebo ještě líp, že by stát měl do jisté míry fungovat jako rodina“ (Babiš 

2017). Za často skloňovaný verbální bod programatiky lze zařadit také pojem 

„zdravý selský rozum.“ První místopředseda hnutí ANO 2011 Jaroslav Faltýnek 

i předseda Babiš jsou velmi často slýcháni, když se vyjadřují k některým 

budoucím řešením a kompromisům, s tím, „že doufá, že zdravý selský rozum 

                                                           
50 Někteří tvrdí, že jako pomocník pro vyjádření svých hodnot a postojů a možná i pro ideologické 

vyprofilování hnutí byl založen Institut pro politiku a společnost. Babiš think-thank představil slovy: 

„Vyčítají nám, že nemáme hodnoty. Máme je, jen jsme je neměli čas prezentovat.“ (Martínek 2014). Jak 

hnutí ANO uvádí inspirací a vzorem pro realizaci tohoto projektu bylo americké hnutí No Labels založené 

podnikatelem a následně starostou New Yorku Michaelem Bloombergem, které vzniklo v roce 2010. 

Inspirativním se stalo zejména jejich heslo: Posuňme Ameriku od staré politiky k politice řešení 

problémů.  A. Babiš posléze konstatoval, že je to ono, tato politika, co hnutí dělá (Martínek 2014).  
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vyhraje.“ Dále, stejně jako u italské FI je kladen důraz na pojem hnutí. ANO a 

jeho představitel si velmi potrpí na termín hnutí, čímž dává najevo, že je hnutí 

vybudováno tzv. odspoda, tedy lidem. Naopak se vymezuje termínu politická 

strana, neboť si je vědomo, jakou pejorativní konotaci toto dvojsloví u široké 

veřejnosti má.  

Mezi zásadní body programatiky hnutí ANO je zcela nutné započítat také 

samotnou osobu jeho lídra a současně jeho zakladatele Babiše, majitele 

miliardové holdingové společnosti Agrofert, kolem kterého byla vytvořena 

aura velice schopného podnikatele, tvrdě pracujícího a vymezujícího se vůči 

politikaření, velice podobně jako u Berlusconiho. Pro mnohé voliče 

představoval Babiš velice autentického, charismatického lídra, zároveň i 

obyčejného člověka, který je schopen nastolit jasná rychlá řešení problémů a 

který je současně schopen zlepšit politickou zkušenost země. Svou oblibu si 

vydobyl díky svému způsobu vyjadřování a používáním „nepolitického“ 

obyčejného jazyka. Od svých počátků se Babiš vymezuje do role „nepolitika“, 

který neumí „tradiční politiku“ či „politikaření“, neboť není profesionálním 

politikem, a který se naopak proti tradičním zkorumpovaným politikům staví 

(souvisí současně s averzí k termínu politická strana a důrazu na pojem hnutí). 

Dle některých odborníků hnutí prostřednictvím zdůrazňováním postavy lídra 

zamaskovalo absenci témat a měnícího se programu. 

Vedle oficiálního lídra Babiše se v rámci hnutí objevují i další známí a 

významní lidé, kteří plnili prototypy lidí tzv. odborníků, na které se hnutí 

obecně odkazovalo ve svých stanovách. Jako kompetentní osobnost byl 

prezentován Martin Stropnický, Jaroslav Faltýnek, Martin Komárek, Věra 

Jourová a v neposlední řadě například Pavel Telička. Důkazem sázení na 

odbornost v rámci hnutí byl také výběr lidí do vládních křesel za hnutí ANO. 

Do čela resortu spravedlnosti byla nejprve vybrána právnička Helena Válková, 

kterou po roce nahradil expert na právo Robert Pelikán. Ministryní pro místní 

rozvoj se stala bývalá náměstkyně ministerstva Věra Jourová, po jejím 

odchodu do Evropské komise ji vystřídala ředitelka odboru pro Evropské fondy 

Karla Šlechtová. Resort dopravy byl na počátku obsazen Antonínem 

Prachařem odborníkem na dopravu a bývalým viceprezidentem Sdružení 

automobilových dopravců ČESMAD. Téměř po necelém roce ho vystřídal Dan 
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Ťok, který je hnutím prezentován jako špičkový manažer ve stavebnictví, který 

mimo jiné zastával post prezidenta v Americké obchodní komoře. Díky svým 

zkušenostem s manažerstvím, především z pozice generálního ředitele české 

pobočky Microsoftu, nahradil také Ivan Pilný předsedu Babiše po jeho 

odvolání z úřadu (více viz níže). Snaha o upřednostňování expertů 

s manažerskými funkcemi je tedy zřejmá, bez ohledu nato, zdali jsou členy 

hnutí či nikoli. V předvolebním programu pro volby 2017 tento apel zůstává a 

upozorňuje, že je nutné, aby do politiky chodili lidé, kteří ve svém životě něco 

dokázali, a kteří politiku chápou jako službu a povolání. Lidé, co mají vizi. 

V podstatě tento apel je u hnutí v rámci jeho programu konstantní. Důraz na 

aktivní, úspěšné lidi, kteří se profesně prosadili jinak, než pouze politicky, je 

přítomen od začátku. 

3.2.5 NÁSLEDNÝ VÝVOJ 

ANO 2011 svým prvním úspěchem v podobě překročení 4 % hranice do PS 

PČR odstartovalo řadu dalších následujících volebních úspěchů. Ve volbách do 

Evropského parlamentu z května roku 2014 obsadilo hnutí tentokrát první 

pozici se ziskem 16,13 % hlasů a získalo své prví čtyři europoslance. Téhož 

roku se také prosadilo v politicko-odborné diskuzi vedené o kandidátovi do 

Evropské komise za ČR. Po dlouhých vyjednáváních se jí stala tehdejší první 

místopředsedkyni ANO 2011 a současně ministryně pro místní rozvoj Věra 

Jourová. Ještě v roce 2014 získalo hnutí v senátních volbách své první čtyři 

senátory. Ve svých prvních krajských volbách získalo 21,05 % hlasů a 176 

mandátů, čímž si vysloužilo první místo v celkovém pořadí. V senátních 

volbách téhož roku získalo hnutí druhý největší počet senátorů, když bylo 

úspěšné ve třech obvodech. V posledních volbách, které se konaly na podzim 

roku 2017, dosáhlo svého volebního rekordu a umístilo se na první příčce se 

ziskem 29,64 % hlasů a 78 poslaneckých mandátů. Tento volební úspěch vedl 

ke jmenování Babiše premiérem.   

Vedle volebních vítězství se hnutí ANO také těší dlouhodobé popularitě a 

oblíbenosti mezi veřejností. Dle statistik vycházejících z průzkumů veřejného 

mínění se zdaleka nejvyšší důvěře těší předseda hnutí Babiš. Stal se jedním 

z dlouhodobě nejoblíbenějších politiků na stávající politické scéně již od 

prvního roku své funkce. Dle výzkumu se v průměru pohybuje mezi prvním až 
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třetím místem v žebříčku nejoblíbenějších politiků (cvvm.cas.cz). Z  předních 

příček důvěryhodnosti a oblíbenosti Babiš nesešel ani po odhalení a zveřejnění 

tzv. kauzy Čapí hnízdo
51

, přičemž tomu ostatně nasvědčují výsledky 

posledních parlamentních voleb.   

5. SROVNÁNÍ ZKOUMANÝCH SUBJETKŮ A JEJICH 

ZHODNOCENÍ NA ZÁKLADĚ MODELU BUSINESS-FIRM 

STRANY52 

5.1 Sociálně-politické podmínky, za kterých zkoumané 

politické subjekty vyvstaly  

Zkoumané politické subjekty Aliance nového občana a ANO 2011 se objevily 

na Slovensku a v České republice v různé době za odlišných, zároveň i 

podobných sociálně-politických podmínek. Z analýzy vyplývá, že 

polistopadový vývoj se v každé zemi ubíral odlišným směrem. Zatímco Česká 

republika následovala své západní sousedy a přejala model liberální 

demokracie již ve svých počátcích, vládní moc ve Slovenské republice se 

vydala neliberální cestou porušování liberálně-demokratických principů, 

omezování pluralismus a prostoru občanské společnosti. Díky tomu byla 

transformace na Slovensku vychýlena ze své standardní dráhy a plně byla 

zahájena až o pár let později.  

Jako první se politického života dočkala Aliance nového občana. Byla 

založena v roce 2001 a účastnila se teprve třetího volebního období na 

Slovensku vůbec. Politické spektrum bylo rozdělené především na základě 

ekonomické štěpící linie. Byť nelze hovořit o tom, že by byl v té době 

slovenský stranický systém konsolidovaný, dominovala mu v první dekádě 

jeho existence autoritativně naladěná politická strana HZDS sbírající kolem  

28-30 % voličských hlasů. Ačkoli se na politické scéně objevila řada jiných 

politických stran, byla jejich síla roztříštěna a žádná nedisponovala takovou 

                                                           
51 Kauza se týká firmy Čapí hnízdo, které byla přidělena dotace z Evropské unie pro malé a střední 

podniky. Meritem věci této kauzy je podezření na účelové čerpání evropské dotace určené pro malé a 

středně velké podniky. Dle některých Babiš účelově pro zisk dotace převedl firmu Čapí hnízdo 

z Agrofertu na menší firmu s anonymním vlastníkem, neboť by prostřednictvím Agrofertu jako velké 

firmy na dotaci 50 milionů nemohl nedosáhnout. Po realizaci projektu firmu zpět převedl pod společnost 

IMOBIA, jímž byl vlastníkem. V listopadu roku 2015 přijalo státní zastupitelství oznámení na dotační 

podvod a začalo probíhat její šetření. 
52 Pro tuto kapitolu je hnutí ANO 2011 nazýváno jako ANO a strana Aliance nového občana jako Aliance 

pro jasné rozlišení.  
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osobností, která by dokázala konkurovat Mečiarovi. Země prošla od svého 

počátku do roku 2002 zkušeností s dvěma ideologicky různými vládami 

v duchu levicově-autoritativní se zahraniční politikou orientovanou na východ 

a středo-pravicovou vládou mající za cíl dovést zemi do euro-atlantických 

struktur. Ani jedna z vlád však nenaplnila své cíle a pro veřejnost byla 

zklamáním. Vzhledem k tomuto ideologickému výkyvu byla země stále na 

cestě k plné transformaci (tranzici), nebyla schopná se vymanit 

z ekonomických problémů, proto byla stále nedostatečně ekonomicky vyspělá, 

byla na půl cesty tranzicí, byla stále před začleněním do evropských a 

severoatlantických struktur s pokulhávající pověstí v zahraničí. Společensko-

politická situace byla definována nespokojeností občanů s vládními 

představiteli, nejnižším stupněm důvěry ve vládu, hrozbou poměrně silné 

strany s autoritářskými principy vedoucí zemi mezi východní nedemokratické 

státy a zejména nespokojeností se svou životní úrovní a ekonomickou situací 

země obecně.  

Hnutí ANO 2011 se objevilo na české politické scéně rovněž 

v jednadvacátém století, ovšem oproti Alianci až o devět let později. Česká 

republika byla v roce 2011 již plně transformována do demokratických struktur 

a od svého vzniku se ubírala politikou západních demokracií. Stranický systém 

byl poměrně etablovaný dle ekonomické štěpné linie, která již ale v této době 

ztrácela svůj prvotní význam. Stálice české politiky, ale i nově vznikající 

strany měly tendenci se prosazovat ke středu politického spektra a ve svých 

programových tezích se příliš nelišily. V zemi dominovaly téměř od počátků 

dvě politické strany pravicová ODS a levicová ČSSD, mezi které byly voličské 

síly poměrně rovnoměrně rozděleny a které se alternovaly ve vládních 

křeslech. Nežli ekonomickou situací, úskalím tranzice či nestabilitou 

stranického systému, trpěla země nedůvěrou v politické představitele, jejich 

podezřelými korupčními praktikami a jejich nedostatečnou sebereflexí. Kořen 

této nedůvěry pocházel z roku 1998 v době tzv. opoziční smlouvy a následně se 

pocit frustrace veřejnosti k politickým stranám mohl následnými kauzami jen 

prohlubovat. Předzvěstí, že občané vnímají zejména korupční praktiky 

v politice jako zásadní problém, naznačilo jisté zemětřesení ve volbách v roce 

2010, kdy se do PS ČR dostala nová politická síla Věci Veřejné, která na tomto 

tématu stavěla. Nadcházející kauzy v následujícím volebním období pak byly 
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jen potvrzením skutečnosti a toxičnosti tohoto problému v české politice. 

Možná to byla jistá shoda náhod, která umocnila aktuálnost kritické rétoriky 

hnutí ANO proti korupci, ale jakoby trpělivost českých občanů přetekla v roce 

2013 po tzv. kauze Nagyová, která byla spojená s již částečně z minulosti 

„zdiskreditovanou“ vládní ODS. Po této události se dle průzkumů veřejného 

mínění důvěra ve vládní činitele propadla na nejnižší hodnotu vůbec od roku 

1993 a hnutí tuto šanci chytilo tzv. „za pačesy“. 

V obou vybraných případech se jednalo, tak jak předpokládají Hopkin a 

Paolucci, o nové politické strany, které nebyly zatíženy jakoukoli svou historií 

či že by na některou historii jiné politické strany (svého předchůdce) 

navazovaly. Současně se prosadily do vyspělejší úrovně socio-ekonomického 

rozvoje, a byly tak nuceny stát se stranami volebně-profesionálními. Dle 

Panebiancovy teorie přijetí „této role“ pro ně nebylo obtížné, neboť jako zcela 

nové strany nebyly pevně institucionalizované. Strany se objevily v různě 

konsolidovaných stranických systémech. Aliance nového občana využila 

nestability a teprve počátku etablování stranického systému, přičemž zúročila 

neefektivnost dvou minulých vlád, zatím co hnutí ANO 2011 proniklo do již 

konsolidovaného stranického systému s dvěma hlavními politickými silami, 

nicméně které byly zatížené svou kontroverzní minulostí, na kterou hnutí ANO 

právě s úspěchem reagovalo. V obou zemích převládala polistopadová 

ekonomická štěpící linie pravice-levice. V České republice se na jejím základě 

etablovaly zmíněné dvě hlavní politické strany, avšak v posledních letech mezi 

nimi docházelo k programovému zplošťování rozdílů a společného posouvání 

do středu. Proto v českém prostředí, i když zůstává hlavním štěpením, byl její 

význam upozaděn. Naopak na Slovensku v době kandidatury Aliance nového 

občana byla stále ekonomická štěpící linie velmi aktuální a kruciální v profilaci 

politických subjektů. V případě Slovenska tak hrála zásadní roli stávající 

ekonomická situace, která občany mohla vést k volbě nového subjektu, který ji 

otevřeně sliboval liberální demokracii a tržní hospodářství, přičemž apeloval na 

kritiku „establishmentu“. Hnutí ANO 2011 nebylo nuceno profilovat se jako 

jasně pravicová či levicová strana, neboť v České republice toto vymezení 

v téže době nehrálo prim. Hnutí se konstituovalo především jako strana 

kritizující politický establishment a jeho korupční praktiky. ANO 2001 jakoby 

správně načasovalo svůj vznik a předpovědělo kauzu závažných rozměrů, 



 
 

91 
 

kterou dostála za dva roky kauza Naygová. Současně však udeřilo hřebíček na 

hlavičku, když veřejnosti nabídlo boj proti korupci. Nakonec krizi pravicové 

ODS plně efektivně využilo ve svůj prospěch a získalo voliče na svou stranu. 

Podmínkám definovaných v rámci konceptu business-firm strany, za kterých se 

objevují podnikatelské strany, spíše odpovídá příklad Aliance nového občana, 

neboť se jednalo o období tranzice a krizi nekonsolidovaného stranického 

systému. Nicméně politickou krizi lze zaznamenat i v případě českém, před 

vyvstáním hnutí ANO, která není ani tak krizí stranického systému 

v Hopkinově a Paulucciném slova smyslu, jako spíše krizí politické kultury. 

Ačkoli jisté podobnosti by se s krizí stranického systému v Itálii bezesporu 

daly nalézt ve smyslu jisté spolupráce opozičních sil, nikoli však ve smyslu 

partitokracie jako takové.  

5.2 Lídr strany jako politický podnikatel 

Oba zkoumané subjekty vznikly na základě iniciativy místního podnikatele, jak 

jej definují Hopkin a Paolucci. Rusko i Babiš byli podnikatelé, kteří díky 

svému předmětu podnikání disponovali nemalou mocí v zemi a měli jistý vliv a 

konexe na stávající politiky. Oba dva vstoupili do politiky z pozice úspěšných 

podnikatelů, přičemž každý vycházel z jiného podnikatelského prostředí a oba 

dva se stali předsedy svých stran. Rusko byl od počátku svého podnikání 

zaměřen na činnost spojenou s médii, produkcí a propagací a před vstupem byl 

přezdíván jako mediální magnát. Již od druhé poloviny devadesátých let byl 

spolumajitelem nejsledovanější televize Markíza a měl nemalý vliv na obsah 

jejího vysílání. Toto postavení z Ruska dělalo velmi žádanou osobnost, neboť 

se o jeho vysílací čas chodili ucházet různí političtí představitelé z různých 

stran. Díky síle Markízy nejprve dostal do NR SK politický subjekt SPO, 

později svou Alianci. V době své kauzy tzv. Ruskových směnek navíc tento 

problém vůbec nezařadil do jejího televizního vysílání. I přes jeho schopnost 

podobné manipulace a i přes velký dopad, který Markíza měla na veřejnost, mu 

tato televize paradoxně nedokázala zajistit potřebnou popularitu nutnou k  

dlouhodobé podpoře v politice. Předseda hnutí ANO, Babiš, vyvstával 

z agrárního a chemického průmyslu a k tomu spřízněných odvětví, přičemž 

vlastnil jednu z největších agrárních firem v zemi a stal se tak jedním 

z největších místních zaměstnavatelů. Babiš nevlastnil televizní stanici, ale do 

mediální sféry také pronikl. V roce 2013 v čase předvolební kampaně koupil a 
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získal do svého vlastnictví jeden z nejčtenějších deníků v zemi. Od té doby je 

rovněž řazen mezi mediální magnáty v Česku a jednoho z nejvlivnějších a 

nejbohatších Čechů. Ve srovnání s Ruskem je Babiš podnikatel většího jména a 

s daleko větším úspěchem, jak v soukromém byznyse, tak jak bylo poukázáno 

a jak bude níže shrnuto i ve své politické kariéře.   

V analýze bylo nastíněno, že v obou případech existují pochybnosti o tom, 

co bylo hlavním motivem obou podnikatelů vytvořit novou politickou sílu. 

Některé indicie naznačují, že tomu bylo podobně jako u Berlusconiho. Tedy že 

důvod těchto podnikatelů vstoupit do politiky skrze vlastní subjekt bylo jen 

v upevnění své pozice na trhu a rozšíření prostoru pro vlastní business, nikoli 

veřejný zájem.  

5.3 Organizační struktura centrální role předsedy 

V obou případech bylo prokázáno, že kontrola vedení strany byla vychýlena ve 

prospěch nejužšího vedení, zejména do rukou předsedy. Rusko i Babiš 

disponovali kompetenčně velmi silnou pozicí. V obou případech to bylo 

prokázáno nejen hlasováním o volbě předsedy během celorepublikových 

sněmů, při kterých neměli protikandidáty a vždy získali maximální či téměř 

maximální počet všech hlasů, ale také zněním stanov a zejména neformální 

praxí. Stanovy Aliance nebyly příliš podrobné v popisu kompetencí předsedy. 

V jejím případě hrálo hlavní roli to, jak se předseda zachoval a rozhodl v praxi. 

Naopak stanovy ANO jsou jasněji definované, propracovanější a formálně 

centralizují kompetence do rukou předsedy. Proto dle znění stanov byla větší 

centralizace moci kolem stranického předsedy nalezena u hnutí ANO. Pokud se 

jedná o chování v praxi, lze tvrdit, že v obou případech o všech zásadních 

věcech rozhodovali předsedové.  

V obou případech si předsedové dokázali prosadit své místopředsedy, 

uplatnili svůj vliv při výběru kandidátů zejména na přední místa kandidátních 

listin a celkové jejich pořadí. Oba předsedové tuto skutečnost nezastírali a spíše 

přiznávali, zejména Rusko. V porovnání s Aliancí je nutné zmínit, že hnutí 

ANO při výběru těchto kandidátů disponovalo velmi propracovaným 

systémem. Vybraní kandidáti podstupovali pohovory a byli vyzývání 

k doložení některých osobních údajů a dat. Hnutí argumentovalo tím, že se 
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chce pouze vyhnout případným kariéristům, kteří by mu pouze uškodili a 

zničili jméno hnutí (jeho značku).  

V obou případech užší vedení rozhodovalo o zřízení či zrušení místní 

organizace. Aliance pak vystavovala tzv. licenci na vznik nové místní 

organizace. Rovněž užší vedení obou subjektů rozhodovalo o přijímání nových 

členů, ačkoli se místní organizace mohly vyjádřit, vždy se jednalo pouze o 

stanovisko poradní.  V případě ANO pak mělo předsednictvo také právo člena 

vyloučit. Dle stanov Aliance byl touto kompetencí vybaven celorepublikový 

sněm. V praxi se však ukázalo, že sněm rozhodl dle dopředu avizovaného 

rozhodnutí předsedy strany. Mimo jiné toto hlasování bylo v každém z případů 

iniciováno na základě rozhodnutí předsedy. Předsednictvo Aliance smělo 

vyloučit jen člena z vedení strany. Předseda hnutí ANO má také vliv na nižší 

stranické organizace v podobě jmenování či odvolávání krajských manažerů, 

kteří dohlíží na činnost nižších organizací.  

Silné privilegované postavení a koncentraci moci do svých rukou si oba 

předsedové stran zajistili také skrze jejich financování. V obou zkoumaných 

případech se jedná o totožný hlavní zdroj financování, kterým je předsedy 

strany. V případě Aliance většina peněz přicházela z finančních zdrojů od 

předsedy Ruska jako fyzické osoby. Jednalo se zejména o členské příspěvky, 

přičemž z některých dostupných zdrojů jejich výše činila až 95 % z celkového 

množství odevzdaných členských příspěvků. Rusko přiznával, že stranu 

financuje sám z vlastních zdrojů, ať už jako osoba fyzická, tak i jako osoba 

právnická prostřednictvím svých či spoluvlastněných firem. Od roku 2004 je 

zaznamenáno dle finančních zpráv, že své straně poskytl do roku 2010 také 

půjčky v celkové hodnotě 75 milionů slovenských korun. Hnutí ANO bylo 

financováno podobným způsobem rovněž zejména svým předsedou. Zpočátku 

Babiš hnutí poskytoval dary jako fyzická osoba a jako právnická osoba 

prostřednictvím dceřiných firem společnosti Agrofert. V roce 2012 tyto příjmy 

dohromady tvořily téměř 90 % všech příjmů. Posléze od roku 2013 začal hnutí 

poskytovat finance v podobě bezúrokových půjček, které k roku 2016 dosáhly 

výše 153 milionů korun českých. Z uvedeného vyplývá, že oba subjekty byly 

ve zkoumaném období finančně závislé na svém předsedovi, zejména před 

svým volebním úspěchem, situace se příliš nezměnila ani poté. Současně lze 
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konstatovat, že zajištění finančních prostředků u obou subjektů nebylo díky 

podnikatelskému propojení předsedů téměř žádný problémem a osoba předsedy 

v něm vždy hrála zásadní roli, což mohl využívat, jak popsal Kopeček, jako 

disciplinární prvek pro fungování strany.  

Zároveň v  případě hnutí ANO je nezbytné zmínit, že nejenže má jeho 

předseda silné postavení, ale zároveň je jeho postavení rovněž stabilní. 

Zkušenost Aliance je odlišná. Předseda Rusko měl silné postavení, nikoli ale 

zcela stabilní. Již po roce fungování z Aliance odešli někteří čelní představitelé 

strany, kteří vznášeli kritiku na Ruskův autoritativní způsob vedení strany. 

Tyto tendence neustaly a vysoce postavení členové opouštěli stranu nadále ze 

stejných důvodů. Faktické rozložení strany vyvrcholilo v roce 2005 po 

odhalení tzv. Ruskových směnek. Tato Ruskova kauza byla spouštěčem frakční 

činnosti ve straně a tento první větší vnitrostranický problém nebyla strana 

schopna vyřešit a rozdělila se na dvě části, na skupinu stojící za Ruskem a 

protiproud stavící se proti němu. Po třech letech fungování v parlamentě odešly 

z Aliance, někteří z toho byli odejiti, přibližně dvě třetiny poslanců 

z původních 15 poslanců, kteří získali mandát ve volbách. Na rozdíl od Aliance 

se u ANO během zkoumaného období neobjevily žádné frakční vnitrostranické 

tendence směřující proti předsedovi hnutí. Frakční činnost se neobjevuje i 

přesto, že je v médiích ANO konstantně prezentováno jako autoritativně řízená 

strana svým předsedou a zároveň ani po zveřejnění tzv. kauze Čapí hnízdo, 

v rámci které je na předsedu Babiše uvaleno trestní stíhání. Důvodem tohoto 

jeho stabilního postavení může být velký důraz na výběr lidí, kterými se 

obklopuje, tedy zejména v rámci užšího vedení strany. V nemalé míře se Babiš 

obklopuje lidmi, které již po profesní stránce znal ze svých firem a kteří se mu 

„osvědčili“. V takovémto případě se pak jedná o loajální a důvěryhodné 

spolupracovníky stojící při něm. Na post prvního místopředsedy si Babiš 

prosadil svého loajálního kolegu často nazývaného jako jeho pravá ruka 

Faltýnka. Současně si do předsednictva prosadil další tři lidi, kteří jsou svou 

pracovní minulostí propojeni s firmami spadající pod Agrofert. Téměř celý 

administrativně-technický tým zajišťující hnutí back-office je složen 

z bývalých zaměstnanců firmy Agrofert. Vedle toho také krajské manažery, 

kteří mají za úkol dohlížet na nižší stranické organizace, vybírá dle stanov 

nejužší stranické vedení, jejímž členem je předseda. U Aliance se personální 
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propojení příliš neprojevilo. Z analýzy vyplývá, že pouze dva poslanci L. 

Lintner a E. Černá byli v minulosti zaměstnanci televize Markýza a měli dobré 

vztahy s předsedou Ruskem. V době krize se však i Lintner distancoval od 

Ruska, zatímco Černá zůstala na jeho straně. Tento důkladný proces výběru 

lidí se u hnutí ANO také vyskytuje při sestavování kandidátek a v rámci 

nastaveného systému pro výběr řadových členů.  

V opačné poloze k silnému postavení vedení strany a jejího předsedy byly 

územní organizace, jejichž míra autonomie byla na základě stanov mnohem 

omezenější (ve srovnání s tradičními politickými stranami). V obou případech 

byl uveden jako ilustrativní příklad způsob sestavování kandidátek. U žádné ze 

stran nebyli kandidáti umístěni na kandidátních listinách dle nominací z nižších 

stranických organizací, ale byly na přední příčky vybírány známé atraktivní 

tváře na základě rozhodnutí vedení. Oba předsedové tento fakt přiznávali. 

Současně v případě ANO bylo v analýze popsáno, že zvolení místopředsedové, 

kteří vyvstali z krajských struktur, byli nuceni rezignovat. Vzhledem k tomu, 

že si je předseda „nevybral sám“, neviděl v nich dostatečně loajální 

spolustraníky či schopné politiky, a tudíž s nimi nejednal o věcech, které 

spadaly pod jejich agendu.  

V čem se subjekty v této problematice liší, je míra budování nižších 

stranických struktur. Ačkoli žádná ze stran nebudovala stranický byrokratický 

aparát, který by byl typický pro masově-byrokratické strany tradičního typu, u 

hnutí ANO se nižší organizační struktura postupně objevuje. Vzhledem k tomu, 

že se hnutí ANO účastní voleb do oblastních a krajských zastupitelstev, je pro 

něj nezbytné, aby svou nižší stranickou organizační strukturu budovalo. Jak 

bylo poukázáno výše, počet jeho nižších organizací se za roky jeho existence 

postupně navyšuje, i přesto že vedení přiznalo, že některé místní organizace 

muselo v průběhu zrušit. Úspěch budování nižší struktury mohou reflektovat 

poměrně dobré volební výsledky ve volbách druhého řádu, kterých se hnutí 

doposud účastnilo. Po prvních neúspěších v roce 2012 je vidět poměrně veliký 

progres, který pokládá základy pro větší míru institucionalizace hnutí. Naopak 

Aliance se za své existence účastnila pouze jedněch voleb druhého řádu, avšak 

se spolukandidaturou několika dalších politických stran. Aliance na svou nižší 
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stranickou strukturu nikdy nekladla větší důraz a volby druhého řádu 

nepovažovala za důležité pro kontinuitu její existence.  

Nutné je podotknout, že i přestože hnutí ANO pěstuje politický život na 

nižších úrovních, nezanedbává jejich kontrolu řízenou z centra. Na tyto 

stranické jednotky, jak bylo již naznačeno výše, dohlíží tzv. krajští manažeři, 

kteří jsou pod vlivem užšího vedení hnutí.   

V souladu s Hopkinem a Paoulocci bylo shledáno, že v obou případech byla 

moc jasně centralizována do rukou předsedy strany, tedy politického 

podnikatele, jak dle stanov, tak dle praktické zkušenosti. Centrálním, silným a 

stabilním postavením disponoval předseda hnutí ANO, zatímco se proti 

předsedovi Aliance v polovině volebního období postavilo několik čelních 

představitelů. Tento fakt může souviset se skutečností, že hnutí ANO v rámci 

své organizační struktury bylo v daleko větší míře personálně propojeno 

s Babišovým Agrofertem. Mimo jiné se navíc tito lidé stali jádrem strany 

pohybující se v těsné blízkosti předsedy. Babiš tak kladl mnohem větší důraz 

na výběr lidí, kteří se stávají kandidáty za ANO či řadovými členy (viz níže). 

Současně se na základě analýzy jeví, jako kdyby byl Babiš nucen pro 

profesionální a hladký chod hnutí přejímat principy a mechanismy z firemního 

prostředí, neboť tradičním politickým stranám a jejich fungování nevěří. Jak 

bylo výše popsáno, jednalo se o zasílání životopisů, vedení pohovorů, vlastnění 

značky hnutí jeho předsedou. ANO pak bylo dál propojené s Babišovou firmou 

Agrofert auditorskou firmou či prostřednictvím sídlem. Byrokratický aparát 

žádná ze stran nebudovala. Pokud se jedná o budování nižší stranické struktury 

a tím případně nějakého byrokratického základu pro jistou míru 

institucionalizace strany, jednoznačně ji buduje hnutí ANO, které se uchází o 

voličskou podporu i v jiných než parlamentních volbách.  

5.4 Členská základna 

Přístup analyzovaných stran k místním organizacím odpovídá jejich přístupu k 

jejich členské základně a v případě hnutí ANO také obecně v náboru nových 

členů. U Aliance získání členství probíhalo standardním postupem za 

standardních podmínek typických pro tradiční politické strany. Postačilo 

občanství, trestní bezúhonnost, svéprávnost a souhlas se stanovami a 

programem hnutí. Kdežto proces získávání členství v hnutí ANO je typický 
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svým zcela odlišným charakterem od ostatních tradičních politických stran. 

Stanovy definují několik nestandardních podmínek, které musí každý budoucí 

člen splňovat. Každý uchazeč musí doložit životopis, prohlášení o 

bezdlužnosti, prohlášení o beztrestnosti, výpis z rejstříku trestů, prohlášení o 

souhlasu se stanovami a Morálním kodexem hnutí. Zároveň si může hnutí 

v rámci tohoto přijímajícího řízení vyžádat i další podklady a jiné dokumenty 

nutné k jeho rozhodnutí. Na základě zmíněného se lze domnívat, že si hnutí 

velice potrpí na to, komu udělí členství a komun nikoli. Současně ANO 

využívá čekatelského období v rozsahu 6 měsíců, přičemž ho předsednictvo 

může v některých případech zkrátit či zcela zrušit. Zároveň má také 

předsednictvo finální rozhodující slovo o přijetí či vyloučení člena. Tento 

přístup výběru členů potvrzuje tvrzení, že hnutí ve své podstatě nechce být 

masivním politickým subjektem disponující masivní členskou základnou a ke 

svým jednotlivým členům přistupuje individuálně, nikoli stejným metrem. Co 

se týče čísel, je patrné, že hnutí ANO bylo vždy zdrženlivější při přijímání 

nových členů. V prvním roce existence mělo hnutí ANO pouze 80 členů, 

zatímco Aliance členů 1000. Po roce se navýšil počet členů ANO o čtyři 

stovky, kdežto Aliance přijala až 1700 nových členů. Podobně tomu bylo i 

v následujících letech. Celkově v časovém rozmezí definovaném čtyřletým 

volebním obdobím bylo ANO tvořeno necelými třemi tisíci stranických členů, 

zatímco Aliance za tuto dobu získala téměř dvojnásobný počet, tedy až 6000 

členů. Na rozdíl od Aliance u hnutí ANO je od počátku patrné jeho zaměření 

na zisk voličů, nikoli na nábor členů. Ke svým voličům se obě strany chovaly 

spíše jako ke konzumentům, neusilovali o snahu, aby se s nimi voliči 

identifikovali. Nasvědčují tomu marketingové metody, které pro získání hlasů 

voličů obě strany využily (viz níže).  

 Lze konstatovat, že Aliance i hnutí ANO ve vymezeném časovém období 

nedisponovaly masovými členskými základnami, pokud měl někdo vstřícnější 

přístup k náboru nových členů, byla jím Aliance. Naopak hnutí ANO 

deklarovalo svůj nezájem o velkou členskou základnu a spíše přijalo koncept 

členství jako exkluzivního práva. Obě strany charakteristiku marginalizace 

členské základny jisté naplňují, hnutí ANO v propracovanější formě.  
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5.5 Programatika 

Z analýzy vyplývá, že každá ze stran přistupovala k ideologickému vymezení 

odlišně. Neboť se Aliance ocitla v době neúplné tranzice země a v momentě, 

kdy hrála velkou roli ekonomická štěpící linie v podobě levice-pravice, byla 

nucena vymezit se jasně ideologicky v rovině ekonomické, zároveň i 

zahraničně-politické. Strana se od svých počátků vymezila na pravolevé škále 

do pravého prostoru a vystupovala proti levicovým subjektům a jejich 

principům. Definovala se jako strana Západu, vyznávající ekonomický 

liberalismus a zastávala tedy principy tržního hospodářství. Své politické 

principy definovala jak pragmaticky, realisticky, věcně, ale zároveň i vágně a 

deklarativně, často s populistickým důrazem na kritiku současné vlády a 

opozičního Mečiara. Co se týče hnutí ANO, otázka ideologického vymezení 

nehrála v jeho případě významnou roli. Klasické štěpné linie mezi relevantními 

politickými stranami v Česku téměř ztrácely na významu a počet fluktuujících 

voličů se navyšoval, hnutí tudíž nebylo nuceno zaujmout striktně místo na 

levici či pravici. Ačkoli ANO usilovalo z počátku především o získání voličské 

přízně bývalých voličů ODS, neboť ta zklamala v posledním volebním období, 

nevycházelo z ideologicky definovaného politického přesvědčení či principů a 

hlásalo, že upřednostňuje reálné, racionální a pragmatická řešení problémů, ať 

vycházejí z levice či pravice. Vyznávalo kult řešení založený na zdravém 

rozumu. Hnutí ANO se představovalo jako subjekt, který dokáže oslovit 

jakýkoli typ voliče a definovalo se především jako hnutí nespokojených 

občanů.  I přesto že ANO nemělo nikdy tendence se ideologicky zcela zařadit, 

nakonec k tomu bylo částečně donuceno a to na základě kritiky z řad 

odborníků a novinářů. Tehdy proto zaujalo středopravou pozici na politické 

škále, ačkoli nadále trvalo na tom, že může oslovit kohokoli. Tento směr byl 

nakonec potvrzen v předvolebním období 2017, deklarativním přesvědčením, 

že levice-pravice již neexistuje, ale že existují pouze „noví a tradiční“. Díky 

svému programu nezatíženého ideologickými principy se u hnutí ANO objevila 

také  jeho flexibilita v podobě poměrně častých úprav. 

S tím souvisí kritika místního politického establishmentu, kterou oba 

politické subjekty artikulovaly jako jedno ze základních témat. Tato 

programová rétorika byla navíc stavěna na základním kamenu úrazu celé 

politické scény v obou zemích, jímž byla problematika korupce. V případě 
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Aliance tento tón zazníval především ze začátku ke všem parlamentním 

stranám, nicméně k pravicovým silám se jeho síla postupem času mírnila. 

Z Ruskova pohledu se jednalo o pragmatický důvod, tedy ponechat si zadní 

vrátka pro případnou povolební spolupráci a nepoštvat proti sobě potencionální 

koaliční partnery. Hnutí ANO naopak nastolila poměrně ostrou rétoriku proti 

českému politickému establishmentu a kritizovalo všechny stávající politické 

strany jako ty, které se zasloužily o nefunkční zkorumpovaný systém, který dle 

hnutí v zemi panoval. Tato kritika establishmentu byla stejně intenzivní a lze 

říci i nekompromisní po celou dobu předvolební kampaně ke všem politickým 

stranám. Hnutí ANO bylo velkou výhodou to, že se kritika týkala politických 

stran či jednotlivých politických představitelů, kteří byli na politické scéně 

aktivní přibližně již dvě desetiletí. Na Slovensku se jednalo o kritiku lidí, kteří 

mohli být v politice déle, ale samo o sobě i těch, kteří se tam ocitli od počátku 

samostatnosti země, tedy pouze (ve srovnání s českým příkladem) po dobu 

osmi let. V tomto případě kritika politického establishmentu, mimo jiné 

postupně i smířlivá, nemusela mít stejný efekt, jako měla v České republice 

v podání hnutí ANO.  

Význačnou složkou se v obou případech staly marketingové a reklamní 

postupy zajišťované prostřednictvím outsourcingu, čímž se jen adaptovaly na 

možnosti jednadvacátého století. Svým programem se proto z velké části 

orientovaly na marketingovou stránku předvolební kampaně. Díky těmto 

možnostem oba subjekty zmapovaly politicko-sociální prostředí, ve kterém se 

nachází, hnutí ANO si nechalo analyzovat také poptávku, o kterou voliči měli 

zájem. V případě Aliance není zcela zřejmé, o jaké výzkumy se jednalo a jak 

probíhaly. Zdá se však, že se jednalo o takové, které na základě výsledků 

definovaly pravicově smýšlející fluktuující voliče, bývalé voliče demokratické 

koalice, na které se posléze zaměřila. Jak bylo zmíněno výše, Aliance se 

zaměřila na užší výběr elektorátu, neboť již svůj zájem o levicově smýšlející 

část populace odmítla. Vedle průzkumů veřejného mínění Rusko především 

spoléhal v rámci své předvolební kampaně zejména na televizní vysílání, které 

se dostávalo jeho potencionálním voličům skrze „jeho“ televizi Markíza.  

Hnutí ANO vzhledem k době, ve které se ocitá a pokroku v metodách, které 

jsou v rámci marketingového oboru k dispozici, disponovalo velmi kvalitními a 

propracovanými výzkumnými šetřeními veřejného mínění. Současně si hnutí 
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do svých služeb najalo jedny z nejlepších lidí v oboru jak ze zahraničí mající 

zkušenosti s americkými prezidentskými volbami, tak i experty z České 

republiky. Výzkumná šetření hnutí definovala jeho budoucí cílové skupiny a 

zároveň mu také vybrala atraktivní témata, která by mělo v předvolebním boji 

komunikovat. U hnutí ANO lze do jisté míry konstatovat, že svou 

programatiku vystavilo na základě výsledků z výzkumných šetření tak, jak 

naznačují Hopkin a Paolucci ve svém konceptu business-firm strany.  

Na základě využíváním výše popsaného outsourcingu v marketingové 

oblasti bylo u obou případů zaznamenáno obcházení stranického aparátu či 

členské základny jako rozhodujícího či poradního orgánu. U hnutí ANO toto 

obcházení členů kompetentní k dané věci a jejich nahrazení experty potvrzuje 

konflikt mezi lídrem hnutí a místopředsedou Havránkem.
53

 Současně také 

způsob rozhodování o znění volebního programu a stanovení jeho priorit. 

Alianci dle dostupných zdrojů byl pak celý back-office zajišťován 

prostřednictvím firmy Aurum Verde.  

Co je považováno za velice zásadní v rámci programatiky hnutí ANO, a co 

nebylo u Aliance ve stejném rozsahu zaznamenáno, je propagace a osobní 

kampaň předsedy hnutí. Personalizace volební kampaně v případě hnutí ANO 

s jeho předsedou Babišem byla jednoznačná a patrná. Jako lídr hnutí tvořil 

jednu ze základních složek a témat předvolebního programu. Byl prezentován 

jako „nepolitik“ nezatížený dosavadními politickými skandály. V tomto ohledu 

se osobní kampaň předsedy Babiše velmi podobala osobní kampani 

Berlusconiho. Podobnosti lze hledat v autentičnosti jejich osoby, svým 

projevem v jednoduchém lidovém jazyce, nepolitickou terminologií, apelací na 

to, že je jeden z obyčejných lidí a že jde do politiky jen na dobu určitou, až se 

vše napraví. Současně teorie o snění a vykladu snů obyčejných lidí je taktéž 

převzata z Berlusconiho repertoáru. Takovou to personální osobní kampaní 

Rusko neoplýval, ani svou autentičností. Co bylo společné pro osobu Babiše a 

Ruska byla jejich stylizace do postavy úspěšného podnikatele, který dokázal 

svými schopnostmi vybudovat rozsáhlou firmu, u Babiše však větších rozměrů. 

Velkou úlohu hrála v jejich boji o poslanecké posty také role jejich 

                                                           
53 Petrem Harvánkem měl v rámci hnutí na starosti reklamu a média, nicméně v týmu, který zpracovával 

volební kampaň, nezasedal a ani nedostával z jejich zasedání žádné informace. 
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potencionálních konkurentů. S ohledem na další politické strany a jejich 

volební lídry na Slovensku Rusko čelil těžším soupeřům. Na slovenské 

politické scéně neustále dominoval svou popularitou stále politicky aktivní 

Mečiar z HZDS a zároveň se objevil nový charismatický lídr nové politické 

strany Směr Fico. V českém politickém prostředí Babišovi v tehdejším období 

a za tehdejších politických podmínek téměř nikdo nekonkuroval, ačkoli šla do 

voleb taktéž nová strana v čele s poměrně známou osobností v podobě 

podnikatele v cestovním ruchu Okamuri.   

U hnutí ANO se pak objevil ještě jeden fenomén, na který dbalo ve větší 

míře než Aliance. Byl to prvek „expertnosti“, který se stal regulérní součástí 

programu ANO a tvořil jeden z jeho hlavních pilířů. Kromě toho, že se sám lídr 

hnutí prezentoval a legitimizoval jako úspěšný velkopodnikatel, který je 

odborníkem na správu a chod velkých institucí, za kterou považoval i stát, po 

svých spolustranících vyžadoval totéž. Řada jeho kandidátů ve volbách byla 

prezentována v odborném duchu s jejich jistou specializací. Po volbách byli 

tito experti lanařeni do vysokých veřejných pozic, ať volených či nevolených. 

Odpovídá tomu například složení ministrů za hnutí ANO v jeho první koaliční 

vládě. Nejprve vystupovali za hnutí jako nezávislí a po nějakém čase se stali 

jeho členy. Aliance nového občana upřednostňovala do jisté míry také experty 

na různé oblasti, nicméně spíše kladla důraz zejména na popularitu svých 

jednotlivých kandidátů, proto „strana Hollywoodu“.  

Obecně lze zhodnotit a shrnout, že programatika hnutí ANO byla po všech 

stránkách propracovanější a po marketingové stránce o něco profesionálnější, 

přičemž zejména v tomto ohledu byla více podobná FI. Její program vycházel, 

jak Hopkin a Paolucci popisují na základě výsledků šetření široké veřejnosti, 

což jen potvrdilo, jakým přístupem hnutí ANO přistupuje ke svým voličům - 

upřednostňuje strategii „consumers“. Co se jeví jako zásadní, je otázka de-

ideologizace předvolebního programu, díky kterému hnutí ANO ve svých 

prvních volbách přitáhlo zejména voliče ODS, zatímco ve svých druhých 

volbách sebrala voliče levicové ČČSD. Zásadní se taktéž ukázalo, jak důležitá 

je personalizace kampaně a existence lídra jako autentické osobnosti, taktéž 

kritika establishmentu v obou případech, ačkoli u hnutí nekompromisní proti 

všem. Dalším významným prvkem byl shledán fenomén obklopovat se a 
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uzavírat spolupráci s odborníky na jakoukoli problematiku, ať už v podobě 

Hopkinova a Paoluccina outsourcingu, tak i přímo inkorporováním expertů do 

hnutí, kteří posléze mohou zastávat veřejné funkce a kteří se postupně stávají 

jádrem hnutí, jak popisoval a předznamenával ve své knize Panebianco.  

5.6 První volební úspěch a následný vývoj  

Co se týče volebního úspěchu a působení ve vládě, jsou výsledky u 

zkoumaných případů rozdílné. Ačkoli oba subjekty ve svých prvních 

parlamentních volbách uspěly a podílely se na koaliční vládě, získaly 

diametrálně odlišné procento hlasů. Zatímco Aliance získala ve svých prvních 

volbách do NR SR 8,1 % hlasů a umístila se na 7 místně, hnutí ANO se 

umístilo ve volbách do PS ČR na druhém místě celkového pořadí a získalo více 

než dvojnásobek hlasů co Aliance, konkrétně 18,65 % hlasů. V povolební 

situaci tak hnutí ANO disponovalo mnohem silnější vyjednávací pozicí o 

koaliční spolupráci nežli Aliance. Aliance nakonec získala tři ministerské 

posty, přičemž pouze jeden silový – ministerstvo hospodářství, a post jednoho 

z místopředsedů vlády. Hnutí ANO zasedlo v šesti ministerských křeslech a 

získalo post prvního místopředsedy vlády. Povolební role předsedů byla rovněž 

odlišná, neboť Rusko původně nezastával žádný z ministerských postů, kdežto 

Babiš si vyjednal post ministra financí a současně tedy post prvního 

místopředsedy vlády. Rusko až po rezignace svého ministra zaujal na krátký 

čas jeho místo na ministerstvu hospodářství.  

 Rozdílnost volebních úspěchů z pohledu tehdejších socio-politických 

podmínek lze vidět v podobě stranického systému a důležitosti štěpných linií. 

Na Slovensku se neustále jednalo o dobu, které dominovala HZDS a vedle toho 

nesla velkou důležitost štěpící linie ekonomického rázu. Současně ve volbách 

roku 2002 kandidovala nová politická síla Směr, která byla jedním z největších 

rivalů Aliance, kterou mimo jiné vedl charismatický lídr. Rusko tak musel čelit 

několika proudům zároveň – stávající proud pravicová koalice, stále politicky 

aktivní a populární Mečiar a nová síla vedená atraktivním Ficem. Kdežto volby 

v České republice v roce 2013 se nesly v duchu jednoho boje, tedy střetu 

nepolitika Andreje Babiše a všech ostatních tradičních politiků. Babiš navíc 

dokázal „vyprovokovat“ své soupeře, aby se stal jejich předvolebním 

programem, a tak pozapomněly na definování konstruktivního programu 
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nabízející voličům řešení. I přesto že s Babišem kandidovala též nová strana 

Úsvit přímé demokracie, téma antibabiš či Babiš ji spíše zastínilo. Podobně 

tomu bylo v případě Berlusconiho, který se stal hlavním tématem jeho všech 

ostatních politických konkurentů.   

Budoucí volební úspěchy zkoumaných politických subjektů a jejich osud 

měly rozdílný směr. Zatímco se Aliance stala tzv. stranou na jedno použití, 

která uspěla pouze v jedněch parlamentních volbách a která nebyla schopná ani 

ochotná položit základy pro dostatečnou síť místních organizací, hnutí ANO se 

stalo poměrně stabilní stranou v rámci českého stranického systému, která 

získává pevný institucionalizovaný rámec. Důkaz pro to může být jeho 

angažmá v jeho prvním volebním období, kdy nedostálo žádné větší krize, 

která by naznačovala jeho vnitřní rozpad, a současně také úspěch ve volbách 

obecních, krajských i volbách do druhé komory parlamentu. Současně a 

zejména jeho další volební úspěch ve volbách do PS ČR, které proběhly na 

podzim roku 2017. Hnutí svůj volební zisk nekompromisně navýšilo o více jak 

deset procentuálních bodů a získalo 29,64 % hlasů a zároveň získalo post 

premiéra České republiky. Jako vítěze voleb jmenoval prezident republiky 

předsedu hnutí Babiše premiérem, který získal první pokus pro sestavení vlády 

ČR.  
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ZÁVĚR 
Předkládaná diplomová práce se zabývala fenoménem nového typu strany, 

který vyvstává v důsledku novodobých socio-politických změn a na to 

navazujících změn v politické komunikaci. Práce se zaměřila na model 

business-firm strany od Hopkina a Paolucci, který aplikovala na dva vybrané 

politické subjekty, jímž byla Aliance nového občana a hnutí ANO 2011. 

Hlavním cílem práce bylo zhodnotit, zdali vybrané subjekty odpovídají tomuto 

modelu a celkově je vzájemně porovnat.   

Aby čtenáři byli schopni porozumět konceptu business-firm strany a jeho 

fenoménu v posledních desítkách let, v první části práce byl dán krátký prostor 

popisu a definování typologie jednotlivých vývojových fází politických stran 

s ohledem na společensko-politické změny. Tato kapitola sloužila jako 

přirozená průprava a úvod vedoucí k samotné definici vybraného konceptu 

business-firm strany, neboť na poslední vývojové fáze navazuje. Následně 

jsem se věnovala podrobněji popisu Panebiancově volebně-profesionální 

strany, která svým způsobem předchází modelu Hopkina a Paolucci a ze 

kterého tito autoři primárně čerpají. Kapitola o volebně-profesionální straně 

byla zaměřena především na kritérium profesionalizace, od kterého se odráží 

podstatná změna ve struktuře a fungování strany. Zejména tento moment 

Hopkin a Paolucci od Panebianca přebírají. Za ilustrativní případ reflektující 

charakteristiky business-firm strany byla popsána italská politická strana Forza 

Italia vedená Silviem Berlusconim. Ve stěžejní části se práce věnovala analýze 

středoevropských politických stran Alianci nového občana ze Slovenska a 

hnutí ANO 2011 působící v České republice.   

Aplikování teorie business-firm party na vybrané politické subjekty dopadlo 

následovně. Bylo zjištěno, že každý ze subjektů naplňuje jednotlivá kritéria 

individuálně, přičemž v některých se shodují a v jiných se naopak částečně 

odlišují.  

V úvodu práce jsem si položila čtyři výzkumné otázky, které souvisí s třetím 

a čtvrtým cílem této práce. První výzkumná otázka se zaměřila na to, jaká 

kritéria  business-firm strany zkoumané politické subjekty naplňují. Analýza 

byla vystavena na prvcích: 1) lídr jako politický podnikatel, 2) organizační 

struktura podobná firmě; centralizace moci kolem lídra, 3)  marginální členská 
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základna a 4) de-ideologizovaný program; využívání nových marketingových 

postupů a procesů a fenoménu personalizace. Analýza prokázala, že politický 

subjekt, který splňuje všechna zkoumaná kritéria je hnutí ANO 2011, ačkoli 

v organizační struktuře se hnutí postupem času mění a jistou mírou 

institucionalizace disponuje. U Aliance nového občana bylo zjištěno, že strana 

splňuje charakteristické prvky politického podnikatele, centralizace moci do 

rukou předsedy, nerozvinuté organizační stranické struktury, marginální 

členské základny. Na druhou stranu bylo zjištěno, že nenaplňuje prvek de-

ideologizace programu a měla přece jen daleko k ideálnímu naplnění fenoménu 

personalizace. Z výše uvedeného lze tvrdit, že hnutí ANO odpovídá, zejména 

v jeho počátcích, téměř ideálnímu modelu business-firm strany. Jak bylo již 

zmíněno výše, hnutí se postupem času zejména v důsledku účasti ve volbách 

druhého řádu více institucionalizuje, proto by bylo zajímavé pozorovat jeho 

vývoj dál po dalších několik let a vysledovat, zdali zůstane ukotveno 

v kritériích business-firm modelu či zdali se bude postupně modifikovat. Co se 

týče Aliance nového občana, i přestože je u ní přítomen hlavní prvek 

kompetenčně silného politického podnikatele, nenaplňuje teorii business-firm 

strany zcela a není jejím ideálním příkladem. Domnívám se však, že i přes 

odkryté odchylky, je vhodné ji zařadit mezi tento typ strany. Z analýzy 

vyplynulo, že zásadní podstatu konceptu naplňuje.   

Druhá výzkumná otázka navazuje na první a rozšiřuje ji, jelikož se táže 

v jakých charakteristických prvcích modelu business-firm strany se zkoumané 

subjekty podobaly a v jakých nikoli. Na základě srovnání obou zkoumaných 

stran v kapitole 5 jsou podobnosti a odlišnosti následující: Zkoumané politické 

subjekty se shodovaly v přítomnosti politického podnikatele, který inicioval 

vznik daného subjektu. Pavol Rusko propojoval politickou moc s mediální a 

Andrej Babiš moc podnikatelskou s politickou a nakonec i s mocí mediální. 

Koncentrace moci byla směřována v obou případech jednoznačně do rukou 

předsedů, jak dle praxe, tak na základě vymezení stanov. Oficiálně disponoval 

větší mocí předseda hnutí ANO. Současně oba předsedové představovali 

zásadní finanční zdroje pro své strany, zejména v průběhu zakládání stan a v 

jejich prvním předvolebním období. I přestože Rusko disponoval finančními 

zdroji od vlastních i spřízněných firem, Babiš disponuje podobným finančním 

fondem ale „bezzedným“. Jedná se o dceřiné firmy Agrofertu či firmy jiné, 
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avšak podnikající v zemědělském či tomu příbuzném odvětví. Organizační 

propojení s firmou bylo prokázáno ve vyšší míře u hnutí ANO, jelikož kromě 

zmiňovaného finančního propojení, tomu také bylo v otázce propojení 

personálního. Do úzkého vedení hnutí si předseda Babiš dokázal prosadit své 

blízké bývalé zaměstnance ze své firmy. Vedle toho téměř celá 

administrativně-technická podpora hnutí, tzv. tým ANO, je složena z bývalých 

zaměstnanců předsedovy firmy. Rusko tento prvek nějak význačně 

nenaplňoval, ve vedení strany měl pouze dva své bývalé zaměstnance. Zde je 

nutné namítnou, že to může být právě tento moment, který by mohl souviset se 

silným a zároveň stabilním postavením předsedy v čele hnutí. Dalo by se 

odvodit, že ačkoli si Rusko zajišťoval jistou míru autority a disciplinovanosti 

svých stranických kolegů prostřednictvím financování strany, nestačilo to na 

udržení jeho stabilního postavení v jejím čele, možná právě díky absenci 

dostatečně blízkých a loajálních lidí uvnitř strany, což se projevilo během první 

stranické krize v roce 2005. Hnutí ANO bylo dále propojeno s předsedovou 

firmou např. sídlem a auditorskou firmou. Lze konstatovat, že organizační 

struktura stran byla zprvu do značné míry podobná, neboť byly oba subjekty 

zřízeny „seshora“, a tudíž nižší stranická struktura nemohla být v počátcích 

vybudována. V tomto aspektu se však rozdílnost mezi subjekty brzy projevila, 

hnutí ANO upřednostnilo strategii stát se nejen význačnou politickou silou na 

celorepublikové úrovni, ale také hybnou politickou stranou v krajích a obcích. 

Hnutí ANO tak začalo budovat své nižší stranické organizace. Na druhou 

stranu důvodem, proč se Aliance tímto způsobem „neetablovala“ na slovenské 

politické scéně a nepřijala podobnou strategii, může být fakt, že na rozdíl od 

hnutí ANO, působila od počátku spíše pouze jako doplněk koaliční vlády a 

nebyla tak vystavena „budovatelskému“ tlaku, který by ji vedl k 

institucionalizaci nižší stranické struktury. Ve shodě bylo prokázáno, že obě 

strany disponovaly marginální členskou základnou. Současně u hnutí ANO byl 

zaznamenán prvek jisté opatrnosti, kdo bude do organizace hnutí vůbec 

„vpuštěn“ a své členy a kandidáty podrobovalo velmi přísnému „rozboru“. 

Odlišnost mezi subjekty také spočívala v míře de-ideologizace programu. 

Aliance vznikla, aby zaplnila liberální středo-pravicový prostor, přičemž byla 

přinucena tehdejší politickou situací vymezit se na ekonomické štěpné linii 

pravic-levice. Ačkoli se strana svou rétorikou stylizovala do strany pro všechny 
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voliče a apelovala na obecnou vůli lidu, převážná část programu vycházela 

z jasného ideologického přesvědčení ekonomického liberalismu. Vedle toho se 

již předem vymezila proti levicově smýšlejícím voličům sympatizujících 

s HZDS. Pokud je však oslovila, mohlo se tak stát na základě populistického 

rozměru její programatiky, tedy kritiky politického establishmentu. 

V porovnání s hnutím ANO také Aliance postrádala hlubší personalizaci strany 

se svým lídrem. Hnutí ANO je naopak příkladem programu postaveného na de-

ideologizovaném základě, který se stává vhodným v jednom volebním období 

pro voliče pravice a v druhém volebním období pro voliče levice, dále který je 

sestavený na výsledcích průzkumů veřejného mínění a na řádné personalizaci 

strany s autentickou osobností lídra hnutí, přičemž prvek kritiky politického 

establishmentu byl vztyčným pilířem programu.  

Co se týče socioekonomických podmínek, za kterých zkoumané politické 

subjekty vyvstaly a které determinovaly jejich programovou povahu, analýza 

prokázala, že se v obou zkoumaných zemích poměrně lišily. Hnutí ANO 

vstoupilo do prostředí již etablovaného českého stranického systému bez 

většího významu klasických štěpných linií. Aliance nového občana naopak 

vstupovala do podmínek neúplné tranzice a do stranického systému, který 

nebyl plně konsolidován a ve kterém zaujímala nemalé místo levicová strana 

HZDS inklinující k povaze politických systémů na východ od Slovenska. 

Profilace stran na štěpné linii levice-pravice, zde byla proto zásadní. V České 

republice naopak, ačkoli se hlavní politické strany na tomto štěpení 

zformovaly, v době vzniku hnutí ANO hrálo již pouze marginální roli. Shodný 

moment v obou zkoumaných zemích tkvěl v negativním hodnocení důvěry ve 

vládní činitele a v nespokojenosti s politickou situací obecně, přičemž zásadní 

problém byla korupce. V této otázce z analýzy vyplynulo, že český příklad má 

jisté shodné rysy s příkladem italským. Stejně jako v Itálii, kde v devadesátých 

letech hlavní téma politické soutěže antikomunismus vyprchalo, nebylo téma 

podobného typu aktuální ani v České republice. Oběma subjektům, jak FI i 

hnutí ANO, se proto nabízelo převzít rétoriku z velké části vágní, 

neideologicky se vymezující, a především rétoriku založenou na tvrdé kritice 

místního politického establishmentu. Nutné je také podotknout, že ani v jedné 

z těchto zemí neprobíhala tranzice a země již po delší dobu fungovaly v rámci 

demokratických struktur. V rámci zhodnocení, lze namítnout, že business-firm 
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strana může vzniknout nejen v podmínkách tranzice či kolapsu stranického 

systému v podobě toho italského, ale troufám si tvrdit, že v podmínkách 

jakékoli politické krize tak, jako tomu bylo v případě českém. Současně lepší 

podmínky pro úspěch strany tohoto typu, za předpokladu jejího upřednostnění 

de-ideologizovaného programu, se mohou spíše nalézat v již etablovaných 

stranických systémech, ve kterých klasické štěpení nehraje významnou roli.  

Zároveň by se proto dalo teorii vytknout, že v podmínkách tranzice politický 

subjekt ne vždy může splňovat všechna autory uvedená kritéria, jak bylo 

naznačeno ve zkoumaném případě Aliance nového občana s ohledem na její 

program.  

Třetí výzkumná otázka se zaměřila na vývoj těchto zkoumaných subjektů, 

zdali se staly „stranami na jedno použití“ a byly odkázané na jepičí život či se 

úspěšně etablovaly a staly se regulérní součástí stranického systému. Na 

základě popsaného, lze konstatovat, že v případě Aliance nového občana se 

jednalo o politickou stranu, která fungovala jedno volební období, během 

kterého si nedokázala vybudovat voličský elektorát. Strana se neetablovala ani 

jako politická alternativa na krajské či místní úrovni, ani ve volbách do 

Evropského parlamentu. Alianci nového občana lze proto považovat za stranu, 

která odpovídá straně na jedno použití. S časovým odstupem se nabízí 

k zamyšlení, zdali Aliance od svých počátků skutečně nesloužila pouze jako 

výtah k moci určitým jedincům, a zároveň tedy pouze pro získání peněz ze 

státního rozpočtu, k čemuž využila slávy komerční zábavné televizní stanice 

Markízy. Nicméně toto je jen spekulace k možnému zamyšlení. Co se týče 

případu hnutí ANO 2011, bylo poukázáno, že se z hnutí postupně vytváří 

politický subjekt, který si vytvořil jistou stabilní pozici v českém stranickém 

systému, tudíž teze o straně na jedno použití v jejím případě neplatí. Od svého 

založení se institucionalizuje v podobě rozšiřování nižší stranické struktury a 

zároveň, i když minimálním, pozvolným nárůstem řadových členů. Současně 

se ve všech dosavadních druzích voleb prokazuje jako strana se svým vlastním 

a poměrně stálým elektorátem, což dokazuje především její volební triumf 

v parlamentních volbách v roce 2017. Parafráze druhé části třetí výzkumné 

otázky pak zní: „Proč se tak stalo, že hnutí ANO 2011 není považováno za 

stranu na jedno použití?“ Odpověď je nasnadě, již byla zmíněna výše. Dle 

analyzovaných principů se lze domnívat, že je to díky postupné 
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institucionalizaci hnutí na nižších úrovních. Dále si troufám tvrdit, že je to 

otevřenou de-ideologizovanou programatikou pro každého voliče vyvstávající 

z průzkumů veřejného mínění, silnou osobností a autenticitou předsedy hnutí 

Andreje Babiše, a s tím související podstatnou personalizací strany. Dále prvek 

„opatrnosti“ ve smyslu řádného výběru lidí, kdo bude „vpuštěn dovnitř hnutí“, 

který může zajišťovat předsedovi stabilitu. V neposlední řadě pak shodou 

náhod, nebo velmi dobrým načasováním vstupu do politiky. Mám tím na mysli 

výše zmíněné podmínky, za kterých hnutí uspělo. V podstatě se jedná o prvky, 

které nebyly zaznamenány u Aliance nového občana.  

Čtvrtá výzkumná otázka této práce se dotýkala obecně teorie business-firm 

strany a případně toho, jaký prvek, který teorie neobsahuje, by mohl být do ní 

zařazen. Dle výsledků práce bych vytyčila jeden prvek, který byl nalezen u 

hnutí ANO a o kterém se domnívám, že je pro její úspěch podstatný. Tímto 

prvkem mám na mysli profesionalizaci, nikoli ve smyslu outsourcingu, ale 

spíše v Panebiancově pojetí. Tedy profesionalizaci ve smyslu toho, že jsou 

experti z různých oborů inkorporováni do stranického vedení nebo do 

nevolených ministerských postů, jak bylo uvedeno v analytické části u hnutí 

ANO, ať jsou členy hnutí či nikoli. S tím souvisí také nestandardní proces 

poměrně podrobného prověřování uchazečů o členství v hnutí, které se jeví 

jako systém upřednostňující profesionalitu, efektivnost a konkurence schopnost 

uchazečů pro jejich přijetí, nežli by postačoval tradiční moment „pouhého“ 

jejich ztotožnění se s principy a ideály politického subjektu. V případě hnutí 

ANO to nestačí. Hnutí ANO jakoby reflektovalo na to, na co bylo v teoretické 

části poukázáno, že apel na odbornost, efektivnost a profesionalizaci s ohledem 

na řešení komplexních záležitostí se zdá být pro budoucnost velmi žádoucí, 

žádoucí v podobě vlády odborníků a profesionálů. Nicméně politická strana 

tím dostává opět nový rozměr. Nutné je však dodat, že teorie od Hopkina 

Paolucci byla v práci potvrzena a toto je jen nástin případné nevelké revize, 

který by mohl být součástí jakéhokoli nového typu strany.  

Práce sledovala hlavní úkol provést komparaci dvou politických stran, 

slovenské Aliance nového občana a českého hnutí ANO 2011 pro lepší poznání 

toho, jak fungovaly jako netradiční politické strany a taktéž poukázat na 

možnosti aplikace vybraného teoretického konceptu od Hopkina a Paolucci. 
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Práce se věnovala tomuto tématu, jelikož v posledních letech, i přestože 

Aliance již delší dobu neexistuje, nabírá na mnohem větším významu, než se 

v minulosti zdálo. V případě hnutí ANO lze práci považovat za doplňující text 

k ostatním dosavadním studiím, v případě Aliance nového občana pak za jednu 

z několika mála prací. Práce může posloužit jako jakési zázemí pro zamyšlení a 

výzkum toho, do jaké formy se současná liberální demokracie ubírá a jakým 

způsobem mohou nové politické strany v budoucnu vypadat a fungovat, a 

vůbec jakým způsobem budou potřeby občanů artikulovány a kým. Či s tím 

související zamyšlení se nad tím, zdali tento typ strany vede k nápravě 

„nešvarů“ přítomných v liberálních demokraciích nebo zdali jejich existence 

může v budoucnosti pozměnit základní demokratické instituty.   
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