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Anotace 

Práce spočívá v analýze stavu České strany sociálně demokratické před volbami do 

Poslanecké sněmovny v roce 2017, které pro stranu skončily neúspěchem. Cílem práce je 

zjistit příčiny volebního výsledku ČSSD, který byl nejnižší od roku 1992. Autor práce se 

zároveň zabývá programovým směřováním České strany sociálně demokratické a ověřuje, 

jestli stále patří do sociálně demokratické rodiny stran podle vymezení stranických rodin od 

Klause von Beymeho. Pro ověření příslušnosti k socialistické a sociálně demokratické 

stranické rodině je využita komparace volebního programu ČSSD a Strany evropských 

socialistů. Metoda je inspirována analýzou Víta Hlouška a Lubomíra Kopečka. V práci je 

testována hypotéza, že se ČSSD odklonila od sociálnědemokratických témat (vybočila ze 

sociálnědemokratické rodiny stran). 

Annotation 

Bachelor thesis contains an analysis of the Czech Social Democratic Party (CSSD) before 

the election to the Chamber of Deputies in 2017. The aim of this thesis is to reveal the factors 

which have led to the worst election result of the party since 1992. Furthermore, the author 

is analyzing program of the Czech Social Democratic Party and makes a comparison with 

the manifesto of the Party of European Socialists (PES). Subsequently, the author is trying 

to place the party into the party family according to the classification of Klaus von Beyme. 

The method used in this thesis is inspired by the Czech authors Vít Hloušek and Lubomír 

Kopeček. A hypothesis tested says that CSSD has deflected from its party family and social 

democratic topics. 
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Úvod 

Bakalářská práce je zaměřená na analýzu stavu České strany sociálně demokratické před 

volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2017. Práce se bude soustředit především na to, v 

jakém stavu se strana nacházela a jakým způsobem se snažila oslovit voliče.  

ČSSD se od roku 2009 potýká s úbytkem straníků (ČTK, 2017a) a nic nenaznačuje 

tomu, že by se měla situace v dohledné době zlepšit. Průzkumy veřejného mínění sociálním 

demokratům v posledních měsících před volbami naznačovaly ještě vážnější problém. 

Straně značně ubylo voličů. Nabízí se tak otázky, co bylo příčinou této ztráty a jaké se 

pokusila ČSSD podniknout kroky, aby dokázala přilákat voliče zpět a udržet krok se svými 

konkurenty. Pokles preferencí byl pozorovatelný již před vládní krizí na jaře roku 2017. 

V roce 2013 vyhrála ČSSD volby s 20,5 % hlasů. Po květnové vládní krizi se v průzkumech 

sociální demokraté pohybovali kolem 14 % a některé jim přisuzovali ještě méně. 

Nepředpokládalo se, že by ČSSD v říjnových volbách zvítězila. Favoritem bylo hnutí 

ANO Andreje Babiše a otázkou nebylo, zda vyhraje, ale o kolik. Průzkumy veřejného mínění 

naznačovaly, že by sociální demokraté mohli skončit druzí. Vedení strany bylo rozhodnuté 

učinit takové změny, aby byl rozdíl mezi ČSSD a hnutí ANO co nejmenší. Navzdory všem 

opatřením dosáhli sociální demokraté nejhoršího výsledku od voleb do České národní rady 

z roku 1992, kdy získali 6,53 % hlasů (ČSÚ, 1992). Zisk 7,27 % hlasů, šesté místo a pouhých 

15 mandátů můžeme označit za debakl. Sociální demokraté přišli o 35 křesel v parlamentu. 

Proti tomu jejich úhlavní rival, hnutí ANO, získalo 78 mandátů, o 31 víc než v roce 2013 

(ČSÚ, 2013), a s výsledkem 29,64 % se stalo jasným vítězem (ČSÚ, 2017). 

Cílem práce je zjistit, jaké byly příčiny nízkého volebního zisku ČSSD ve volbách 

do Poslanecké sněmovny v roce 2017. Autor práce se zároveň zabývá programovým 

směřováním České strany sociálně demokratické a ověřuje, jestli stále patří do sociálně 

demokratické rodiny stran podle vymezení stranických rodin od Klause von Beymeho. 

Za tímto účelem bylo nutné provést analýzu ČSSD v období od březnového 

stranického sjezdu do říjnových voleb do Poslanecké sněmovny. V rámci analýzy byla 

soustředěna pozornost na několik faktorů, které mohly být příčinou neúspěchu strany. Těmi 

jsou teoretická vyčerpanost strany, její volební program, komunikace s voliči a personální 

obsazení vedoucích pozic ve straně. Za vnější faktory můžeme považovat kroky politických 
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konkurentů, především hnutí ANO Andreje Babiše, vztahy s ostatními stranami a 

prezidentem republiky. Příčinou neúspěchu mohl být některý z výše jmenovaných faktorů, 

nebo jejich kombinace. 

Bakalářská práce pracuje s hypotézou, která tvrdí, že se ČSSD odklonila od 

sociálnědemokratických témat (vybočila ze sociálnědemokratické rodiny stran). Na základě 

analýzy volebního programu a následné komparaci s manifestem Strany evropských 

socialistů, by mělo být možné vyhodnotit, jestli se ČSSD svým programem rodině 

sociálnědemokratických stran vzdaluje, či nikoliv. Namísto akcentování tradiční sociální 

politiky se strana možná zaměřila na nesprávná témata, příliš útočila na své konkurenty, či 

byla celkově nesrozumitelná, čímž mohla voliče odradit. 

Práce je případovou studií. Analýza byla prováděna kvalitativní výzkumnou 

metodou. Pro podkapitoly popisující dění na politické scéně byla provedena rešerše pomocí 

databáze Newton Media Search, kde je možné dohledat články a mediální vystoupení 

politiků týkající se nejen ČSSD. Na základě těchto materiálů byly sepsány kapitoly 

v analytické části práce. V některých případech byly také použity stranické dokumenty, 

například volební program strany. Původně autor práce počítal i s využitím programu 

dlouhodobého, ale vzhledem k tomu, že se práce zaměřuje primárně na neúspěšné volby 

v roce 2017, tak nakonec využit nebyl. 

K zjištění, jestli je možné zařadit současnou ČSSD do rodiny sociálně 

demokratických stran, posloužilo srovnání volebního programu ČSSD s manifestem Strany 

evropských socialistů1 (PES Manifesto, 2014). V manifestu jsou vyjmenovány programové 

priority PES. Tyto priority by se měly v nějaké formě nacházet i ve volebním programu 

ČSSD. Manifest obsahuje deset kapitol, stejně jako v podobný dokument, který PES vydala 

v roce 2006 pod názvem „Nová sociální Evropa“ (New Social Europe). Tato metoda 

komparace je inspirována přístupem použitým v knize Politické strany od Víta Hlouška a 

Lubomíra Kopečka (2010). Ti posuzovali, do jaké míry strany, prohlašující se za 

sociálnědemokratické, přísluší do sociálnědemokratické rodiny stran. Kritériem byla právě 

                                                           

1 Party of European Socialists - PES 
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míra korelace mezi programovými dokumenty jednotlivých stran a koncepčním 

dokumentem PES. 

Struktura práce je rozdělená do tří hlavních kapitol. První kapitola je teoretická a 

obsahuje shrnutí teorie stranických rodin dle typologie Klause von Beymeho. Prostor je 

věnován také metodologii, konkrétně podrobnějšímu popsání způsobu komparace programů 

PES a ČSSD. Shody a neshody v jednotlivých tématech jsou zobrazeny ve srovnávací 

tabulce, která je součástí práce. Popsán je v ní také historický vývoj sociálnědemokratických 

stran a také vývoj samotné ČSSD od jejích počátků v Rakousku-Uhersku po působení 

v současné České republice. 

Druhá kapitola je analytická. Jejím cílem je popsat jednotlivé faktory, které mohly 

způsobit volební neúspěch ČSSD. Tato kapitola bude mít několik podkapitol. Pozornost je 

věnována klíčovým událostem posledního půl roku před podzimními parlamentními 

volbami v roce 2017. Popsána je jarní vládní krize, kauza přerozdělování dotací na MŠMT 

nebo spor o Lithium. V těchto událostech sehrál velkou roli Andrej Babiš se svým hnutím 

ANO a také prezident republiky Miloš Zeman. Popsáno je i vedení strany, a to v období od 

39. stranického sjezdu ČSSD do voleb. Především pak vznik triumvirátu Milan Chovanec, 

Lubomír Zaorálek, Bohuslav Sobotka, ale také způsob vedení kampaně. Analyzována je i 

role vůdčích osobnosti ČSSD a jak vystupovaly na veřejnosti. Tyto podkapitoly jsou 

převážně deskriptivní. Společně by však měly vytvořit obraz ČSSD před volbami, se všemi 

vlivy, které na ní působily, ať již zvenčí, či zevnitř a dodat tak argumenty, které bude možné 

použít pro zdůvodnění neúspěchu strany ve volbách. 

Třetí kapitola obsahuje analýzu předvolebního programu ČSSD. Zaměřuje se na 

popis témat, kterými sociální demokraté chtěli oslovit voliče. Program je srovnán 

s manifestem PES z roku 2014. 

V závěru je zaznamenán volební výsledek strany a zhodnoceny již zmíněné vnější a 

vnitřní faktory. Zároveň bylo určeno, které z nich hrály největší roli. Pozornost byla 

věnována i tomu, kam se voliči ČSSD přesunuli a proč. Závěr se zaměřil také na příslušnost 

ČSSD ke stranické rodině a výsledek komparace volebního programu ČSSD a PES. 

Základní literaturou k tématu stranických rodin je kniha od Klause von Beymeho, 

Political Parties in Western Democracies (1985). Beymeho můžeme považovat za autora 

tohoto konceptu. Průkopnickou prací pro koncept stranických rodin byla kniha Daniela 
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Louise Seilera, Partis et familles politiques, která vyšla v roce 1980, nicméně až Klaus von 

Beyme vnesl roku 1982 do problematiky systematizující pohled. 

Situace v zemích bývalého východního bloku byla a je do jisté míry specifická. Jak 

již napovídá název knihy, Beyme se věnuje pouze stranám v západních demokraciích, 

nicméně koncept je v dnešní době s patřičnou opatrností použitelný i pro tuzemské 

podmínky, tedy střední Evropu a Českou republiku. 

S Beymeho pojetím stranických rodin pracují i Vít Hloušek a Lubomír Kopeček, 

kteří v knize Politické strany: Původ, ideologie a transformace politických stran v západní 

a střední Evropě (2010) Beymeho koncept lehce modifikovali a následně využili pro 

postkomunistické země. 

Česká strana sociálně demokratická a její historie je popsána v publikaci Levice 

v České republice a na Slovensku 1989-2009 (Bureš, 2010) a v knize Mezi masovou a 

kartelovou stranou: možnosti teorie při výkladu vývoje ČSSD a KSČM v letech 2000-2010 

(Polášek, 2012). 

Aktuálnější publikace o ČSSD nejsou dostupné a zejména poslední události nemohou 

být zpracovány v knižní podobě. Z toho důvodu jsou v práci využívány články z médií, 

k jejichž vyhledávání bude použita databáze Newton Media Search. Programové priority 

ČSSD i její volební program je možné dohledat na jejích oficiálních stránkách (Česká strana 

sociálně demokratická, 2011-2017), kde je volně dostupný. Dokumenty týkající se PES jsou 

umístěny na webu Strany evropských socialistů (PES, 2016). 
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1. Teoretická část 

1.1 Koncept stranických rodin 

Koncept stranických rodin je vhodný pro vymezení postavení politické strany ve stranickém 

systému. Díky němu můžeme určit, jaké strany k sobě mají blízko a do jaké části politického 

spektra strana patří. 

V 50. letech rozdělil francouzský politolog Maurice Duverger (1954) strany podle 

toho, jaká je jejich vnitřní organizace. Strany dělil na kádrové (elitní) a masové (též jinými 

autory nazývány masově-byrokratické). Na Duvergera navázal Kirchheimer (1966), který 

přidal k původním dvěma kategorii catch-all party (univerzální strany cílící na co nejširší 

spektrum voličů). Nejen Duverger, ale i další známí politologové, například Giovanni Sartori 

(2005), se zabývali politickými stranami. Předmětem jejich zájmu ale byla především vnitřní 

organizace stran a vlastní koncept stranických rodin nevytvořili. S ideovým zařazením sice 

také pracovali, ale málo. Jejich cílem nebylo vytvoření univerzálně platné ideologické 

klasifikace stran. 

Za průkopníka konceptu stranických rodin můžeme považovat francouzského autora 

Daniela Louise Sailera, který v roce 1980 napsal knihu Parties et familles politiques (Strany 

a politické rodiny). Nicméně kniha neměla větší mezinárodní ohlas (Hloušek, 2010, s. 11-

15). Větší vliv měla publikace ze začátku osmdesátých let německého politologa Klause von 

Beymeho s názvem Political Parties in Western Democracies (Strany v západních 

demokraciích) (1985). Beyme rozdělil stranické, nebo též duchovní, rodiny do devíti 

kategorií na: Liberální a radikální; konzervativní; dělnické (sociálnědemokratické a 

socialistické); regionální a etnické; agrární; křesťanskodemokratické; komunistické; 

extrémně pravicové a v neposlední řadě ekologické. 

Beyme svou typologii vytvořil na základě dějinného vývoje. Rodiny vymezoval 

podle toho, jakým způsobem vznikaly a zohledňoval přitom štěpící linie, které identifikoval 

již Stein Rokkan (například centrum versus periferie). Zvláštní důraz přitom kladl na to, 

z jakého důvodu daná rodina vznikla, například vůči čemu se vymezovala a proč. Ještě 

důležitější než geneze strany, bylo pro Beymeho při vymezování stranických rodin jejich 

ideologické vymezení a základní programové principy. Beyme (1985, s. 29) tvrdí, že 

v dlouhodobém horizontu uspěly v Evropě pouze ty strany, které stavěly svůj základ na 
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ideologii. Strany, které spojily svou existenci s hodnotami a normami, se staly nezávislými 

na vedoucích osobnostech, získaly stabilitu a ustálily se na politické scéně. 

Důležitost ideologie pro strany byla často zpochybňována, zejména pak v 70. letech 

minulého století. Úpadek stran se připisoval úpadku ideologií a nástupu moderních catch-all 

stran. Některé strany se uchylovaly ke krátkodobým politikám, které jim mohly zajistit co 

největší počet voličů. Beyme (1985, s. 30-31) analyzuje historii jednotlivých rodin, aby 

odhalil, které kroky byly od stran čistě pragmatické, a které vycházely z jejich ideového 

ukotvení. Právě z dlouhodobého hlediska se totiž nejlépe ukáže, jaká je skutečná povaha 

strany a rodiny, do které patří. 

Na začátku 90. let se Beyme pokusil aplikovat svůj upravený koncept i na země 

střední a východní Evropy. Postkomunistické strany rozčlenil na hnutí/strany fóra, 

křesťanské demokraty, liberály (liberálně-konzervativní strany), sociální demokraty, 

reformní komunisty, ekology, nacionalisty, etnické a regionální strany a poslední kategorií 

byly funkční skupiny. Kategorie velkých hnutí a fór (jako bylo československé Občanské 

fórum) však měla uplatnění pouze ve velmi krátkém historickém období. Podle Hlouška a 

Kopečka  (2010, s. 16-18) by již dnes mělo být možné použít s jistou dávkou opatrnosti 

Beymeho původní koncept pro západní demokracie i na střední a východní Evropu. 

Ke stranickým rodinám je možné přistupovat více způsoby. Jeden takový představil 

Michael Gallagher (2001) se svými kolegy. Strany rozdělili do rodin podle tří kritérií. 

Prvním byl genetický původ, respektive historické podmínky, ve kterých strany vznikaly. 

Druhým kritériem byly transnacionální vazby, kdy Gallagher analyzoval sdružování stran 

do nadnárodních stranických uskupení a federací. Posledním kritériem byly programové 

politiky stran (policies), přičemž autoři předpokládali, že napříč zeměmi mají podobný obsah 

(například politika zahraniční, nebo hospodářská). 

Oproti Gallagherovi Beyme klade důraz především na ideologické kritérium, protože 

si patrně uvědomoval, že programová politika u stran může být velmi proměnlivá. Strany se 

totiž přizpůsobují aktuálním potřebám voličů, což může vést k tomu, že rozdíly mezi 

programy stran jsou relativně nepatrné. Gallagherův koncept může být v aplikaci na střední 

Evropu problematický také v tom, že program strany před volbami a výsledné policies při 

podílu na vládě se mohou značně lišit. 
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Beyme klade důraz především na ideový základ, který se rychle neproměňuje a je 

produktem dlouhého vývoje. Důležité jsou pro něj stranické materiály, včetně programů a 

prohlášení, pomocí kterých se snaží identifikovat hodnotovou bázi stran. 

Hloušek a Kopeček  (2010, s. 19-21) zmiňují ve své knize Guntera Olzoga a Hanse-

J. Liese, kteří rozlišují čtyři roviny stranických programů. Konkrétně se jedná o základní 

programy, akční programy, volební programy a vládní prohlášení. Hloušek s Kopečkem 

pracují při zařazování stran do stranických rodin s programem základním a akčním, přičemž 

připouštějí i možnost využití programu volebního. Při začleňování středoevropských stran 

do stranických rodin je pro ně nejdůležitější dlouhodobý ideologicko-programový profil, 

v čemž se shodují s původní Beymeho prací, ze které vycházejí. Menší význam pro ně má 

historický (genetický) původ stran a jako pomocné indikátory jim slouží členství stran 

v zahraničních nadnárodních strukturách. 

1.2 Metoda ověření příslušnosti ČSSD ke stranické rodině 

V případě ČSSD je cílem zjistit, jestli se strana od socialistické a sociálnědemokratické 

rodiny nezačala odchylovat, což mohlo být jednou z příčin volebního neúspěchu. 

V posledních letech se často probírá ideová vyprázdněnost stran, přičemž s tímto problémem 

se potýkají především tradiční strany, jako je sociální demokracie. ČSSD v posledních letech 

mohla působit jako lehce tápající strana, která si není jistá svou vlastní identitou. To může 

být základem pro mnoho problémů. Strana se pro voliče stává nečitelnou a nedůvěryhodnou. 

Někteří představitelé strany se například vymezovali proti uprchlíkům, přemýšleli nad 

spoluprací s KSČM a celkově se mohlo zdát, že tradiční levicová témata ustoupila do pozadí. 

Chvílemi sociální demokraté působili dojmem, že si nejsou jistí, na jaký druh voliče se chtějí 

zaměřit. Samotné odchýlení od tradičních témat sociálně demokratických stran se nemusí na 

výsledku promítnout zákonitě negativně. ČSSD je však stranou, od které mají voliči jistá 

očekávání a přílišná změna, pokud se udála, se jim nemusela zamlouvat. 

Příslušnost ČSSD ke stranické rodině autor práce ověřuje pomocí metody českých 

autorů Hlouška a Kopečka, která vychází z práce politologa Klause von Beymeho. Hloušek 

a Kopeček postupovali tak, že nejprve nastínili vývoj stranické rodiny v kontextu západní 

Evropy a představili její ideové základy. Následně se zaměřili na země střední Evropy. Pro 

zařazení stran do rodin museli učinit tři kroky. Prvním je popis historického vývoje strany. 

V této práci bude geneze ČSSD a sociálně demokratických stran pouze stručně shrnuta, 
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protože zde nemůže dojít k žádnému překvapivému zjištění. Druhým krokem je popis 

evropských a mezinárodních vazeb, přičemž důraz je kladen hlavně na spolupráci na 

evropské úrovni. Toto kritérium může být problematické například u menších stran, které 

nejsou členy žádné frakce Evropského parlamentu, což není problém ČSSD. Ta je členem 

Strany evropských socialistů i Socialistické internacionály. Spolupráce mezi stranou a 

nadnárodními uskupeními tedy existuje rovněž nezpochybnitelně. Třetím krokem je popsání 

základních ideologicko-programových momentů stranické rodiny v evropském kontextu. 

Tento přístup je výhodnější u velkých frakcí, jako je Strana evropských socialistů (PES) 

nebo Evropské lidové strany (EPP). 

Hloušek s Kopečkem nejprve představují genezi dané rodiny a popisují, jakých 

mezinárodních struktur je strana členem. Následně komparují základní programová 

východiska strany na národní úrovni s nadnárodním (primárně evropským) uskupením a 

zjišťují, nakolik mezi nimi panuje shoda. Účelem komparace je odhalit ideologicko-

programový profil strany. Toto kritérium je v jejich analýze zásadní pro zařazení strany do 

stranické rodiny a bude tomu tak i v této práci. Autor práce nepředpokládá, že by se ukázalo, 

že ČSSD do rodiny sociálně demokratických stran nepatří. Očekává však určité rozpory 

v programu, případně absenci nebo nedostatečnou akcentaci některých témat při srovnání 

s programem PES.  

Analýza pracuje s Beymeho základním rozdělením stranických rodin pro západní 

Evropu. Hloušek a Kopeček  (2010, s. 23-25) provádějí i drobné úpravy terminologie, jako 

je například změna označení extrémní pravice za krajní pravici. Žádná z těchto změn se však 

netýká sociálnědemokratické rodiny. Pro práci je z hlediska hledání odchylek od stranické 

rodiny primární volební program ČSSD, jehož využití je dle původní práce přípustné. 

Vnitřní organizace strany bude spíše na okraji zájmu. Stranické struktury jsou popsány pouze 

tehdy, mají-li souvislost s předvolebním děním a následným neúspěchem ve volbách. 

Pro komparaci programových priorit PES a ČSSD byly vybrány následující 

materiály. V případě ČSSD bude práce využívat volební program „Dobrá země pro život“, 

který byl představen 12. června 2017. Z dokumentů PES byl vybrán nejaktuálnější Manifest 

PES, který je z roku 2014 (příští manifest by měl být vydán v roce 2019). Svou strukturou 

se podobá koncepčnímu dokumentu Nová sociální Evropa 2006, se kterým pracovali 

Hloušek a Kopeček, byť není tak obsáhlý. Manifesty vyjmenovávají programové priority a 

jsou vydávány u příležitosti voleb do Evropského parlamentu. Hodnotové ukotvení PES a 
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jejích členů by mělo být z manifestu jasně patrné, byť se nejedná přímo o koncepční 

dokument.  

Výsledek komparace programů je odůvodněn ve třetí kapitole, zapsán do tabulky a 

následně shrnut v závěru práce. Tabulka bude obsahuje dva sloupce. V prvním z nich je vždy 

uvedeno téma z manifestu PES, kterých je celkem deset. Témata jsou následující: Politika 

zaměstnanosti, Hospodářská politika, Regulace finančního sektoru a daňová politika, 

Sociální stát, Práva žen a menšin, Migrace a azylová politika, Zdravý a bezpečný život, 

Demokracie a lidská práva, Ekologie a Zahraniční politika. 

Stejný počet měli původně i Hloušek s Kopečkem (2010, s. 50), ale nakonec poslední 

dva body škrtli. Jako důvod uvedli, že poslední bod byl pouze shrnutím předcházejících a 

bod číslo devět, který se zabýval ekologií, nepovažovali za primárně profilující prvek 

programatiky sociálnědemokratických stran. Autor práce se domnívá, že téma ekologie je 

pro sociálnědemokratické strany stále důležitější. Z toho důvodu se rozhodl bod Ekologie 

zachovat, byť mu v závěrečném srovnání není přikládána taková důležitost. V době, kdy se 

Evropa ještě stále potýká s důsledky migrační krize, považuje autor práce za důležitou 

rovněž zahraniční politiku. Z toho důvodu jsou obě témata v tabulce ponechána. 

Druhý sloupec obsahuje kolonku pro volební program ČSSD. Do ní jsou umístěny 

tyto symboly: „+“ v souladu s PES; „-“ v rozporu s PES; „N“ neutrální, „0“ program se 

tématu nevěnuje, případně věnuje velice málo. Do podobné tabulky shrnuli své poznatky i 

Hloušek s Kopečkem. 
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Tabulka 1: Srovnání dlouhodobých programových priorit PES a ČSSD podle Hlouška a 

Kopečka 

 Programová priorita PES vyplývající z dokumentu 

Nová sociální Evropa (2006) 

Program ČSSD, zejména 

dlouhodobý* a volební** 

1 Rovný přístup k veřejným službám + 

2 Plná zaměstnanost + 

3 Investice do vzdělání pro všechny + 

4 Inkluzivní společnost + 

5 Veřejně garantovaná péče o děti + 

6 Rovné příležitosti žen a mužů + 

7 Sociální dialog + 

8 Menšinová politika spojená se sociální politikou N/+ 

* Dlouhodobý program ČSSD: Otevřenost novým výzvám – věrnost tradici (2003). 

** Střednědobý program ČSSD: Lidskost proti sobectví – prosperita pro všechny (2002). 

Pozn.: + v souladu s PES; - proti PES; 0 v programu se o tom nemluví; N neutrální stanovisko 

Střednědobý program není na stránkách ČSSD k datu 19.1. 2018 dohledatelný, k dispozici je z tohoto 

roku pouze program volební. Na stránkách sociální demokracie jsou k dispozici pouze programy dlouhodobé 

(základní) a volební. 

Zdroj: (Hloušek, 2010, s. 50); z původní tabulky byly vybrány pouze hodnoty týkající se ČSSD a PES 
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V původní analýze autoři použili program základní (dlouhodobý) a střednědobý 

(akční), nepoužívají volební, ale jeho použití připouštějí. Volební program je zohledněn 

především z toho důvodu, že tato práce analyzuje volební neúspěch ČSSD a volební program 

by měl ukázat případný odklon od současných programových priorit PES. Manifest PES by 

měl být výsledkem shody socialistických stran napříč Evropskou unií, a tedy shrnovat 

aktuální programové priority sociálnědemokratické stranické rodiny. Díky komparaci těchto 

dokumentů by mělo být možné odpovědět na hypotézu stanovenou v úvodu práce. Ve 

výsledné tabulce by měly být patrné rozdíly mezi PES a ČSSD. Zároveň bude zajímavé 

sledovat, jak se lišil program ČSSD s jednáním některých politiků v praxi. 

Samotná shoda nebo neshoda s programem na otázku, co způsobilo porážku ČSSD, 

neodpoví. Jedná se pouze o doplňující faktor, protože primární je dění domácí politické 

scéně. Přesto se autor práce domnívá, že toto srovnání a ověření zařazení ČSSD do sociálně 

demokratické stranické rodiny může odkrýt faktory neúspěchu, které by jinak nevynikly. 

Autor práce pracuje s hypotézou, která tvrdí, že se ČSSD odklonila od 

sociálnědemokratických témat, což stálo za jejím volebním neúspěchem. Pokud tomu tak 

skutečně bylo, mělo by být v programech PES a ČSSD jasné rozdíly. Shoda s manifestem 

PES přesto nemusí být pro ČSSD nutně pozitivní. Od roku 2000 se potýkají 

sociálnědemokratické strany s velkým úbytkem voličů (Pauly, 2017). O to zajímavější bude 

sledovat, ve kterých bodech se program ČSSD a PES liší. 

1.3 Historie sociálnědemokratických stran 

Obecně můžeme říct, že sociálně demokratická a socialistická rodina je nejvýznamnější 

v levicové části politického spektra z hlediska socio-ekonomického dělení. Pozice sociálně 

demokratických a socialistických stran byla dlouho velmi silná napříč celou Evropou. Tyto 

strany dokázaly oslovit až třetinu všech voličů.  

Sociálně demokratické a socialistické strany se začaly objevovat během 19. století, 

zejména v jeho druhé polovině. Mohla za to průmyslová revoluce a sní spojené jevy. 

Vzrůstal počet dělníků, lidé se stěhovali do měst, zvyšovala se gramotnost a postupně se 

rozšiřovalo voličské právo. Strany tohoto typu vznikaly v počátku hlavně mimo parlamenty. 

V některých případech to bylo způsobeno jejich protiparlamentní rétorikou, v jiných zase 

tím, že neměly dostatečnou sílu, aby dokázaly zaznamenat volební úspěch (Beyme, 1985, s. 

60). 
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Ve většině případů se tyto strany hlásily k revolučnímu marxismu. Jejich ideologie 

se tedy upínala ke konfliktu tříd, odmítání kapitalismu, státnímu plánování a znárodňování 

ekonomiky. Jejich cílem bylo vytvoření nové socialistické společnosti, ve které by panovala 

rovnost a neexistovaly by sociální rozdíly. V tomto období bychom je mohli označit za 

strany antisystémové (Hloušek, 2010, s. 27). 

U sociálně demokratických a socialistických stran samozřejmě působilo více vlivů 

než jen samotný marxismus. Typickým příkladem je „lassallovská“ sociální demokracie 

v Německu. Německá sociální demokracie vznikla sjednocením Esenašských socialistů a 

Lassallovců roku 1875 v Gothě. V roce 1890 ji volilo 1,4 milionu lidí a byla nejsilnější 

socialistickou stranou tehdejší Evropy (Beyme, 1985, s. 61). Slučovací sjezd Karel Marx 

nelibě komentoval v Kritice Gothajského programu. Němečtí sociální demokraté se podle 

něj soustředili pouze na národní úroveň a nebyli internacionalisty. Lassalle předpokládal 

spolupráci se státem, podporoval odbory a nepřikláněl se k myšlenkám Marxova pojetí 

revoluce. Po Evropě bychom našli i další strany, které místo marxismu inklinovaly spíše k 

anarcho-syndikalismu, státně-technokratickému socialismu a dalším ideologiím. 

Značně zjednodušeně by se dalo říci, že Marxova myšlenka revoluce byla na přelomu 

devatenáctého a dvacátého století pozvolna nahrazována evolucí a podmínky dělníků byly 

zlepšovány postupně v kooperovaném postupu se státem. Sociální demokraté začali 

pozvolna uznávat liberálně demokratické principy a stali se z nich zastánci parlamentní 

demokracie. Sociálnědemokratické strany díky tomu přestaly být vnímány jako 

antisystémové a začaly se podílet na moci. Následně vždy bránily parlamentní demokracii 

proti nástupu autoritářského nebo fašistického režimu (Beyme, 1985, s. 74). 

Po druhé světové válce přijali sociální demokraté ideu welfare state, ve kterém by 

existoval rozsáhlý veřejný sektor a nízké sociální rozdíly ve společnosti. Věřili rovněž ve 

vládní výdajovou politiku a zajištění plné zaměstnanosti (Hloušek, 2010, s. 29). Ke konci 

20. století sice sociální demokraté stále zdůrazňovali potřebu rovnosti, ale přestávali ji 

chápat jako snahu o odstranění sociálních rozdílů a více se přiblížili pohledu liberálů – tedy 

snaze o vytvoření rovných příležitostí. I přesto ale trvaly na svých základních hodnotách, 

například solidaritě, rovnosti, sociální spravedlnosti, ochraně slabších, menšin a žen. 

Zachovaly se i nástroje, jako progresivní zdanění a státní redistribuce, pomocí kterých chtěly 

sociálně demokratické strany dosáhnout svých cílů (Hloušek, 2010, s. 29). Beyme (1985, s. 

68) podotýká, že pro socialistické a sociálně demokratické strany bylo důležité propojení 
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společnosti a státu. Hovoří rovněž o zásazích státu do ekonomiky a důrazu na plnou 

zaměstnanost. 

Sociálním demokratům na přelomu tisíciletí začala mizet důležitá část voličské 

základny – dělnická třída. Místo ní naopak stále více posilovala třída střední, čemuž musely 

strany přizpůsobit svou strategii. Přestaly být tak úzce spojené s odbory a hledaly, co by 

mohly nabídnout voličům, kteří nebyli zaměření pouze na materiální hodnoty. S takovými 

kroky ovšem ne vždy souhlasili staří voliči sociálních demokratů a často přecházeli jinam. 

Rozpory se odehrávaly i uvnitř samotných stran. Britští labouristé pod Tony Blairem nebo 

německá SPD pod Gerhardem Schroderem se posouvaly více ke středu. Naopak francouzští 

socialisté se pod vedením Mitteranda vyhranili více doleva (Beyme, 1985, s. 30-33). 

V dnešní Evropě můžeme pozorovat obecný úpadek tradičních stran. Velmi dobře je 

tento fenomén pozorovatelný v Německu. V roce 2017 zaznamenala SPD Martina Schulze 

nejhorší volební výsledek od roku 1949, byť skončila na druhém místě (ČTK, 2017b). 

V mnoha zemích narůstá podpora antisystémových a nacionalistických uskupení, což je 

rovněž případ Německa a strany Alternativa pro Německo (AfD). Podobný trend je 

pozorovatelný i v České republice, kde zaznamenala velmi špatný výsledek ČSSD a dařilo 

se antisystémové Svobodě a přímé demokracii Tomia Okamury (SPD). Voliči stran jako je 

AfD nebo česká SPD většinou vyžadují řád a sociální jistoty. Dříve takové voliče dokázaly 

nalákat i sociálně demokratické strany, nyní se jim to však nedaří. 

Pro sociální demokraty byla a stále je typická mezinárodní spolupráce v rámci 

stranické rodiny. Na evropské úrovni je hlavní sjednocující strukturou Strana evropských 

socialistů (PES) a celosvětově zastřešuje socialistické a sociálnědemokratické strany 

Socialistická internacionála. PES vznikla v roce 1992 a v současnosti sdružuje 34 

sociálnědemokratických stran Evropské unie a Norska (PES, 2016). Socialistická 

internacionála vznikla v roce 1951 a sdružuje 140 stran (Socialists International, b.r.). PES 

byla v přijímání nových členů opatrná. ČSSD se stala členem až po vstupu České republiky 

do Evropské unie. Sociálně demokratické strany z některých západních zemí přitom 

vstoupily do PES dříve než do Evropského společenství. Socialistická internacionála byla 

méně nedůvěřivá a většině sociálnědemokratických stran ze střední Evropy přiznala členství 

v roce 1996 (Hloušek, 2010, s. 30-33). 
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1.4 Vývoj české sociální demokracie 

Česká sociální demokracie byla na rozdíl od ostatních podobných stran ve střední a východní 

Evropě silnější, protože v Českých zemích byl rozvinutý průmysl. Její vznik však nebyl 

samozřejmostí. Před rokem 1918 se v Rakousku-Uhersku řešilo, zda ustanovit jednu 

sociálnědemokratickou stranu, nebo jestli by měl mít každý národ svou. Česká sociální 

demokracie byla nejprve po svém vzniku roku 1878 součástí Rakousko-Uherské sociálně 

demokratické strany, pod názvem Sociálně demokratická strana českoslovanská v Rakousku 

(Encyklopedie ČSSD, 2013). Osamostatnila se v roce 1893 pod názvem Českoslovanská 

sociálně demokratická strana dělnická. Prosazovala rovné volební právo a byla aktivní 

například při událostech roku 1905, po kterých bylo přiznáno volební právo všem mužům 

starších 24 let. 

V roce 1918 došlo k přejmenování na Československou sociálně demokratickou 

stranu dělnickou (ČSDSD). V roce 1920 se od ČSDSD odštěpilo radikální křídlo a roku 

1921 vznikla KSČ. Sociální demokraté tím přišli o část voličů, ale jejich koaliční potenciál 

byl vysoký a podíleli se tak na většině vlád v tehdejším Československu. Ve stejné době také 

došlo v k většímu posunu směrem ke středu politického spektra (Hloušek, 2010, s. 33-37). 

Po druhé světové válce se sociálnědemokratické strany pokoušely o obnovu, ale musely čelit 

silným komunistům, kteří se snažili spojit levici a dostat ji pod svou kontrolu. Je paradoxní, 

že Československá sociální demokracie byla po válce pro ještě větší znárodňování než 

komunisté. Ti na svou šanci trpělivě čekali a mezitím se snažili zaujmout co nejširší 

spektrum voličů. Pracovali také na postupné infiltraci ČSSD (a také ČSNS). Ta byla zdařilá 

a 27. června 1948 došlo k jejímu nucenému sloučení s komunistickou stranou. ČSSD tak 

v roce 1948 zaniká a k jejímu obnovení dojde až po roce 1989 (Encyklopedie ČSSD, 2013). 

V České republice byla v souvislosti s procesem transformace v demokratický stát 

dominantní socio-ekonomická štěpící linie. Na základě socio-ekonomických faktorů tak jsou 

v České republice strany rozdělovány na pravici a levici. ČSSD patří do levé části tohoto 

spektra. Tranzici k demokracii v Československu bychom mohli dle typologie Samuela P. 

Huntingtona zařadit do kolonky „replacement“, neboli výměna režimů, kdy dojde ke 

zhroucení starého státního uspořádání (Bureš, 2010, s. 37). To ovlivnilo specifický charakter 

české polistopadové levice. KSČM zůstala nástupnickou stranou KSČ a nekonvertovala 

v sociálně demokratickou stranu, jako se tomu dělo v okolních zemích. Někteří reformě 
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naladění komunisté k sociálním demokratům přešli poté, co ztroskotaly pokusy o reformu 

KSČM (Bureš, 2010, s. 37-45). 

Většině tradičních sociálnědemokratických stran se nepodařilo navázat na svou 

někdejší slávu. Výjimkou byla česká sociální demokracie. ČSSD neměla tak ostrou 

konkurenci, jako strany v ostatních zemích, především díky tomu, že se komunisté 

nereformovali, jak již bylo zmíněno výše. Přesto se prosadila jako hlavní levicová strana 

poměrně pozdě – až ve volbách v roce 1996. Na vládní moci se poprvé od revoluce podílela 

až v roce 1998 (Hloušek, 2010, s. 37-39). Obnovu sociální demokracie totiž provázely 

problémy. Jiří Horák, její první předseda po obnově, se vrátil z exilu. Exilová část ČSSD 

však byla rozdělená a Horáka paradoxně neuznávala. V prvních volbách roku 1990 ČSSD 

nedokázala překročit volební uzavírací klauzuli. V roce 1992 se jí to již podařilo, ale s ne o 

moc lepším výsledkem. V roce 1993 se stal předsedu ČSSD Miloš Zeman. Jeho ostré výroky 

vůči tehdejší středo-pravé koalici měly silný mobilizační efekt na voliče. V té době už bylo 

zároveň jasné, že KSČM nezvládne projít procesem transformace. Od voleb v roce 1996 se 

tak ČSSD stala hlavní levicovou stranou (Hloušek, 2010, s. 37-39). 

ČSSD se podařilo zvítězit v předčasných volbách v roce 1998, po kterých 

následovala takzvaná „opoziční smlouva“ s ODS. Vítězství zopakovali sociální demokraté 

i v roce 2002, předtím však vystřídal Miloše Zemana Vladimír Špidla. Po neúspěchu ve 

volbách do Evropského parlamentu v roce 2004 byl zvolen za předsedu Stanislav Gross. Po 

skandálu s nejasným financováním svého bytu byl nahrazen Jiřím Paroubkem (Hloušek, 

2010, s. 37-39). Paroubek ve volbách v roce 2006 skončil s ČSSD na druhém místě těsně za 

ODS. Následoval posun více vlevo a spolupráce s KSČM na přijímání některých zákonů. 

V roce 2009 byla především díky hlasům ČSSD a KSČM vyslovena nedůvěra vládě Mirka 

Topolánka, a to v době, kdy Česká republika předsedala Evropské unii. 

Volby v roce 2010 ČSSD vyhrála, ale vládu se Jiřímu Paroubkovi sestavit 

nepodařilo. V roce 2011 byl ve funkci předsedy strany nahrazen Bohuslavem Sobotkou. Pod 

jeho vedením vyhrála ČSSD volby v roce 2013 a za dramatických okolností se jí podařilo 

sestavit vládu s hnutím ANO a lidovci. Premiér Bohuslav Sobotka ustál „lánský puč“, ale 

neměla to být zdaleka jediná výzva, které musel během volebního období 2013-2017 čelit. 

ČSSD mezi roky 2000-2010 prošla modernizací a přiblížila se západním sociálně 

demokratickým stranám. Co se týče vnitřní organizace, přiblížila se ČSSD stranám 

kartelového typu. Primárním zdrojem finančních prostředků jsou státní příspěvky, nikoliv 
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členské a další poplatky straníků. Kampaně vedou profesionální týmy a stojí velké částky, 

přičemž zapojení členů strany je minimální. Většina rozhodnutí je přijímána v relativně 

úzkém kruhu vedení, kam patří zejména straníci působící na vládní a parlamentní úrovni. 

Strana je tedy centralizována (Polášek, 2012, s. 162-164). U ČSSD začal hrát větší roli 

předseda strany, což také souvisí s českou politickou kulturou, kde je personifikace politiky 

velmi vysoká. Sociální demokraté rovněž zaznamenávají postupné zmenšování členské 

základny. 
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2. Období vlády Bohuslava Sobotky 

2.1 Spory uvnitř koalice 

Vládní spolupráce mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL nebyla zcela ideální. Přesto 

jejich vláda dokázala jako jedna z mála v historii České republiky dokončit celé volební 

období. Většina velkých sporů v koalici se týkala ministra financí Andreje Babiše. Takřka 

všechny kauzy, které vláda musela řešit, měly spojitost s ním. Většinou proti sobě stála 

ČSSD a hnutí ANO. Lidovci byli většinu času v pozadí a zaujímali neutrální stanovisko. 

Jaké rozkoly mohla veřejnost na vládě pozorovat? Bylo jich hodně. Spory o Lex 

Babiš2, policejní reorganizaci, biopaliva, Čapí hnízdo nebo korunové dluhopisy (ČTK, 

2017c). Strany měly odlišný pohled i na otázky, které se netýkaly kauz – příkladem za 

všechny jsou církevní restituce, jejichž zdanění požadovala ČSSD, avšak KDU-ČSL byla 

kategoricky proti (Bělobrádek, 2017, s. 66-73). V případě přijetí takového rozhodnutí by 

lidovci koalici opustili (Brodníčková, 2017). 

Kromě programových neshod si někteří vládní představitelé neseděli ani po osobní 

stránce. Pavel Bělobrádek, předseda lidovců, ve své knize Na život!3 popisuje, jak probíhala 

vládní jednání s Andrejem Babišem. Zdůrazňuje především Babišovu vulgárnost a 

nátlakový přístup (ČTK, 2017e). Babiš podle Bělobrádka nejdřív nasazoval nepřijatelné 

požadavky a následně ustupoval. Údajně postupoval stejně, jako při obchodních jednáních 

(Bělobrádek, 2017, s. 66-73). Babišovu vulgárnost na koaličních radách potvrdil i Milan 

Chovanec (ČSSD) (Kopecký, 2017a). Přesvědčit se o nich mohla i veřejnost, když se na 

anonymním twitterovém účtu s názvem Julius Šuman objevily nahrávky Andreje Babiše, na 

kterých, mimo jiné, velmi vulgárně hovořil o ostatních členech vlády. Sobotku Bělobrádek 

označuje v knize za slušného člověka, se kterým se dá dohodnout. Ve srovnání s Andrejem 

Babišem však premiér nebyl tak výraznou osobností (Bělobrádek, 2017, s. 66-73). 

V Bělobrádkově knize (2017, s. 70) najdeme i kapitolu Úspěch vlády – Stabilita, 

kterou předseda lidovců psal 9. května 2017, což v textu doslovně zmiňuje. V té době 

                                                           

2 Zákon přijatý kvůli střetu zájmů politiků, který nejvíce postihl právě Andreje Babiše. 

3 Kniha byla součástí předvolební kampaně, takže je třeba brát ji s jistou rezervou. Přesto se jedná o zajímavý 

zdroj. 
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vrcholila vládní krize. Při ohlédnutí zpět za téměř uplynulými čtyřmi roky Bělobrádek 

hodnotil vládu pozitivně. Velkou zásluhu na tom, že se vláda nerozpadla, podle něj měl právě 

premiér Sobotka, který zachovával klid a trpělivost i ve vypjatých situacích. O takové situace 

nebyla nouze. 

Nejznámější je nejspíše kauza Čapí hnízdo, kvůli které byla dokonce svolána 

mimořádná schůze sněmovny.  Policie obvinila Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka z hnutí 

ANO a s nimi několik dalších lidí, že se dopustili podvodu4 při čerpání evropských dotací 

na farmu Čapí hnízdo (Vaculík, 2017). Na podzim policie požádala o Babišovo a Faltýnkovo 

vydání k trestnímu stíhání, čemuž sněmovna vyhověla 6. září 2017 (Kotalík, 2017). Vydání 

přišlo krátce před volbami, které se konaly 20. a 21. října, což Andrej Babiš permanentně 

označoval za údajné spiknutí proti své osobě. ČSSD v březnu 2016, kdy se kauza řešila na 

mimořádné schůzi sněmovny, nechtěla položit vládu. Možná, že tehdy promarnila ideální 

příležitost, protože o rok později, kdy se sociální demokraté jednat odhodlali, šlo o kauzu 

pro veřejnost mnohem hůře pochopitelnou. 

K jednomu z větších střetů mezi vládními stranami před jarní krizí patří i reforma 

policie, která vstoupila v platnost 1. srpna roku 2016. Reformu navrhnul a prosazoval ministr 

vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Ve sporu, který následoval5, tak proti sobě stála ČSSD a 

                                                           

4 Částka, kterou měla farma na dotacích neoprávněně dostat, činí 50 milionů korun. Kauza byla hlavním 

politickým tématem v březnu roku 2016, Babiš s Faltýnkem však byli obviněni až v říjnu roku 2017 (Vaculík, 

2017). 

Babiš tvrdil, že v době, kdy farma usilovala o dotaci, s ní neměl nic společného a celou kauzu označil za 

účelovou kampaň vedenou proti jeho osobě. Jeho vyjádření si však často protiřečila. Kauzu musel vysvětlovat 

i před poslaneckou sněmovnou na mimořádné schůzi 23. března 2016. Ta však byla na návrh ČSSD přerušená 

do doby, než Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) zveřejní výsledky svého vyšetřování. Premiér 

Bohuslav Sobotka řekl, že není možné, aby jako předseda vlády suploval vyšetřovatele nebo soudce 

(Stuchlíková, 2016). Do podzimních voleb se nestihla schůze dokončit a OLAF výsledky nezveřejnil. 

5 Na základě policejní reformy byly sloučeny dříve samostatné útvary do jednoho vyšetřovacího „superúřadu“, 

který byl pojmenován Národní centrála proti organizovanému zločinu. To způsobilo zánik protimafiánského 

útvaru, který vedl Robert Šlachta. Ten následně rezignoval a nastoupil na celní správu, která patřila pod 

Babišův resort ministerstva financí. Hnutí ANO reformu kritizovalo jako účelovou. Hlasitým kritikem byl 

například ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Kvůli kauze byla ve sněmovně vytvořena i vyšetřovací komise, 
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ANO, lidovci zvolili pozici mimo konflikt a podle Pavla Bělobrádka (2017, s. 70)  se snažili 

situaci mírnit. Naproti tomu ANO podle Bělobrádka celou situaci záměrně eskalovalo a 

vyhrožovalo opuštěním koalice. Andrej Babiš se nakonec stáhl a celá situace se uklidnila. 

Babiš o rok později řekl, že koaliční smlouva mezi ANO, ČSSD a KDU-ČSL funguje 

velice těžko. „Koaliční spolupráce v podstatě skončila potom, co pan Chovanec zlikvidoval 

jediný elitní policejní útvar, který vyšetřoval korupci politiků“ (Cápová, 2017), prohlásil 

v době, kdy vrcholila kauza korunových dluhopisů. 

2.2 Jarní vládní krize 

Jarní vládní krizi odstartovala další z kauz Andreje Babiše. Tentokrát se jednalo o kauzu 

korunových dluhopisů. Na Babiše bylo v lednu roku 2017 podáno trestní oznámení 

v souvislosti s krácením daní skrze takzvané korunové dluhopisy6. Ty vydala skupina 

Agrofert a Babiš je následně skoupil. Předseda hnutí ANO na trestní oznámení zareagoval 

tím, že si nechal zpracovat dva audity svých příjmů. Jejich důvěryhodnost ale zpochybnil 

například Miroslav Kalousek z TOP 09 nebo Václav Votava z ČSSD (Echo24, 2017a). 

                                                           

která dospěla k závěru, že cílem reformy nebylo odstranění Roberta Šlachty a nebyly prokázány ani jiné 

politické tlaky (Kubištová, 2017). 

6 Dluhopisy vydává firma nebo stát, pokud potřebuje peníze na utrácení. V zákoně existovala do roku 2013 

mezera, díky které se dalo vyhnout placení dani z příjmu z takových dluhopisů. Pokud byla hodnota cenného 

papíru jedna koruna, zaokrouhlilo se směrem dolů na nulu. Tato možnost byla v zákoně uvedená už od roku 

1993, ale nikdo se jí neodvážil využít až do roku 2011, kdy tak učinil tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek 

(TOP 09). Postup tak byl de facto legalizován státem a firmy i banky ho začaly využívat ve velkém, kvůli 

čemuž stát přicházel o příjmy z daní. Znemožnit tento postup měla novela zákona, která měla vstoupit 

v platnost na konci roku 2012. Skupina Agrofert vydala dluhopisy v celkové hodnotě 3 miliardy korun těsně 

před koncem roku 2012, tedy před vstupem novely v platnost a v období, kdy už Česká národní banka emise 

neschvalovala (Koutník, 2017). 
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Pokud firma peníze na něco nutně potřebovala, bylo by jednání Agrofertu legální. 

Zástupci holdingu tvrdili, že vydání dluhopisů bylo nutné7. Otázky vzbuzoval fakt, jestli měl 

Andrej Babiš na nákup dluhopisů za tak vysoké částky v roce 2013 dostatek peněz8. 

Babišovy dluhopisy prošetřovala i Finanční správa. Tu ke kontrole vyzývali poslanci. 

Úřad oponoval s tím, že nemusí jednat podle zadání sněmovny (Trachotová, 2017a).  V 

usnesení z 15. března 2017 sněmovna vyzvala Andreje Babiše, aby do konce dubna 

věrohodně vysvětlil nákup dluhopisů Agrofertu a vyvrátil podezření z daňových úniků. 

Ultimátum dostal Babiš i od předsedy vlády Bohuslava Sobotky (Trachotová, 2017a). ČSSD 

žádala Finanční správu, aby zveřejnila informace o kontrolách korunových dluhopisů. 

Obávala se totiž, že v létě roku 2017 dojde k promlčení případů (ČTK, 2017f). 

Dne 19. 4. 2017 vláda schválila Babišův návrh na dodatečné zdanění výnosů 

korunových dluhopisů. Žádný z ministrů nebyl proti, ale Bohuslav Sobotka pochyboval, 

jestli se stihne návrh projednat do konce volebního období (ČTK, 2017g). Miroslav 

Kalousek z TOP 09 na to reagoval kritikou. Podle něj se Babiš snažil vyvinit z daňového 

deliktu legislativní úpravou. „Je hanbou ČSSD a KDU-ČSL, že tento návrh na vládě 

podpořily" (ČTK, 2017h) uvedl v tiskovém prohlášení.  

Na jednání vlády musel Andrej Babiš vysvětlit postup Finanční správy v případě 

kontroly dluhopisů. Přečetl dopis od jejího generálního ředitele Janečka. Bohuslav Sobotka 

však spokojený nebyl. „Očekával jsem analytický materiál, místo toho jsme dostali politický 

pamflet“ (Cápová, 2017), řekl k tomu premiér Sobotka. Na otázku, jak bude reagovat na 

„neuspokojivou“ zprávu ministra financí Babiše, jestli ho třeba z funkce neodvolá, odvětil 

                                                           

7 V případě, že firma peníze na nic nepotřebuje (například peníze nejsou potřebné na investice sloužící k rozvoji 

firmy), jde o pouhý trik, kterým se dá placení daní vyhnout (Koutník, 2017). 

8 V trestním oznámení zaslaném anonymem bylo naznačeno, že nikoliv. Babiš při vysvětlování nejprve uvedl 

částku, která by na nákup dluhopisů nemohla stačit. Následně tvrdil, že do částky nezapočetl nezdanitelné 

příjmy z akcií a prodeje firem. Poté už se mu podařilo na druhý pokus uvést částku, která by na nákup dluhopisů 

dostačovala (Koutník, 2017). Kauza se těšila velkému zájmu médií. K tomu přispěl i sám Andrej Babiš, který 

k novinářům přistupoval velmi neurvale. Ve známost vešel především jeho rozhovor s redaktorkou pořadu 168 

hodin, kde odpověděl na položenou otázku následovně: „Proč bych vám já mal sdělovat všechny moje příjmy? 

Sorry jako“ (Česká televize, 2017).  
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premiér, že „nemůže vyloučit variantu jakýchkoliv personálních změn“. „Pan vicepremiér 

Babiš má čas do konce dubna, aby vyjasnil informace ve sněmovně. Je třeba respektovat 

čas, který dostal” (Cápová, 2017), dodal. 

Krátce po tomto vyjádření však Jan Birke z ČSSD sdělil médiím, že se ve straně bude 

jednat o odvolání Babiše z vlády, pokud nebude vysvětlení dluhopisové kauzy uspokojující. 

Jedná se o první z mnoha příkladů uvedených v této práci, kdy se sociální demokraté 

názorově lišili ve veřejných prohlášeních. Šlo o jeden z nejzávažnějších problémů, protože 

strana působila nejednotně. 

Babiš reagoval prohlášením, že ČSSD si připravuje atmosféru pro jeho odvolání. 

„Nechápu, proč premiér Sobotka dnes vystupuje a dělá dojem nějaké krize. Platí přece 

usnesení sněmovny, že se mám vyjádřit do 30. dubna. Je to velmi nekorektní a pan premiér 

tím poškozuje vládu,“ (ČT24, 2017b) ohrazoval se Babiš ve čtvrtek 27. dubna. Ve stejný den 

požádal o schůzku s prezidentem Zemanem. Ten Babiše už dřív podpořil, když vetoval 

zákon o střetu zájmů nebo ho navštívil na jeho farmě Čapí hnízdo (ČT24, 2017b). 

Na sociální síť Twitter si Babiš umístil fotografii z ministerstva financí, na které je 

zachycen s krabicemi na stěhování. Fotografii doplnil popiskem: „Bude mi to moc líto, mám 

tady spoustu práce, kterou jsem chtěl dokončit, ale pokud se pan premiér rozhodne mě 

odvolat, jsem připraven“ (Frouzová, 2017a). Ačkoliv se něco takového může zdát 

nepodstatné, tento příspěvek dobře ilustruje styl komunikace Andreje Babiše a celého hnutí 

ANO. Ve srovnání s ČSSD jde o velký rozdíl. Babiš se ze sebe od začátku snažil vytvořit 

mučedníka, kterému je bráněno v práci. 

Pochybnosti panující kolem dluhopisů se Babiš rozhodl rozptýlit dopisem, který 

zaslal předsedovi Poslanecké sněmovny Janu Hamáčkovi v nejzazší možný termín. V něm 

tvrdil, že jednal v mezích zákona. Hamáček s vysvětlením v dopise spokojený nebyl, označil 

ho za nedostatečné a v České televizi řekl, že by měl Babiš odstoupit (ČTK, 2017i). Zároveň 

řekl, že pokud by ostatní ministři za ANO zůstali ve vládě, nemuselo by to znamenat konec 

koalice a dodal, že celou věc musí důkladně vyšetřit Finanční správa (Trachotová, 2017b). 

Situaci na domácí politické scéně sledovala i zahraniční média. Podle slovenského 

Denníku N bylo správné, že ČSSD měla výhrady k majetkovým poměrům Andreje Babiše. 

Na druhou stranu ČSSD Babiše dlouho kryla a k rozšiřování majetku mu dopomohla. Zády 

se k němu sociální demokraté otočili až ve chvíli, kdy jim začal přerůstat přes hlavu. Jejich 
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snaha o poctivost a "očistu veřejného života" tak před volbami nebyla věrohodná (ČTK, 

2017j). 

Situace byla velmi vyhrocená a politici na sebe útočili skrze média. Roli „zlého 

muže“ ČSSD plnil Milan Chovanec. Babiš například označil Chovance za oligarchu s velkou 

mocí a ten na oplátku zareagoval tweetem: „Kolegovi Babišovi by prospělo, kdyby se už 

konečně oženil a přestal kouřit tu řepku“ (Echo24, 2017b). 

Česká televize 30. dubna zveřejnila volební model, podle kterého by ANO vyhrálo 

volby se ziskem 31,5 % hlasů. ČSSD by získala pouze 12 % hlasů. Do krize tak ANO 

vstupovalo s větší podporou veřejnosti než sociální demokraté (Afi, 2017b). 

Svátek práce, který připadl na pondělí, oslavili politici mezi potenciálními voliči a 

přes média si vyměňovali vzkazy. Babiš se rozhodl neodstoupit a premiér Sobotka mu 

vzkázal, aby se zachoval jako chlap (ČTK, 2017k). Tento den odstartoval týden plný obratů. 

Den poté, v úterý, Sobotka na tiskové konferenci překvapivě oznámil, že kvůli Babišovým 

kauzám podává demisi celá vláda a během týdne ji předá prezidentovi. Babiš označil 

Sobotku za zbabělce, zatímco lidovci rozhodnutí považovali za „nejčistší možné“. Jako 

důvod pro neodvolání samotného Babiše Sobotka uvedl, že z něj nechtěl udělat mučedníka. 

Další spolupráci sociálních demokratů, hnutí ANO a KDU-ČSL podmínil tím, že Babiš již 

nebude ministrem financí (Jak, 2017a). 

Začalo se spekulovat i o předčasných volbách, nebo že by premiéra vystřídal někdo 

jiný, případně, že by vláda dovládla v demisi. Hnutí ANO začalo Sobotkův postup 

prezentovat jako snahu rozbít úspěšnou vládu kvůli vlastnímu prospěchu a poukazovalo na 

nízké preference sociálních demokratů. Na druhou stranu, pokud by Sobotka Babiše odvolal, 

skutečně by se mohl postavit do role mučedníka a ANO by následně vládní koalici nejspíše 

opustilo (Jak, 2017a). 

Sobotka byl ve velmi obtížné situaci a demise celé vlády byl odvážný krok. Kdyby 

neučinil nic a Babiše ve vládě nechal po tak ostré kritice, která rozhodnutí předcházela, 

zesměšnil by se. O tom, že oznámí demisi celé vlády nikomu neřekl, ani svým nejbližším 

spolustraníkům. Jan Hamáček uvedl, že se o demisi dozvěděl z televize (Bartoníček, 2017e). 

Nekonzultování takto zásadního kroku je poměrně překvapivé a naznačuje, že ve straně 

nepanovaly nejlepší vztahy. Kvůli tomuto Sobotkovu kroku byla také následná komunikace 

s veřejností značně chaotická, protože sociální demokraté sami netušili, co se děje.  
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O odvolání Babiše se měl Sobotka původně snažit, ale prezident Miloš Zeman mu 

údajně během setkání na ČVUT sdělit, že na takový krok nepřistoupí. Mluvčí prezidenta 

informaci popřel. Problém měl být údajně v tom, že na základě koaliční smlouvy by musel 

se svým odvoláním souhlasit sám Babiš (Kundra, 2017). Demise celé vlády tak dala velkou 

šanci prezidentovi Miloši Zemanovi, který dostal do rukou nástroj moci – jmenování vlády 

nové (Mld, 2017a). Někteří novinoví komentátoři upozorňovali, že veřejnost Sobotkův krok 

nepochopí a Zeman ho otočí proti němu (Honzejk, 2017). K tomu nakonec došlo. 

Babiš a jeho tým zareagovali na Sobotkovo oznámení demise vlády velmi rychle a 

již ve středu se objevily inzeráty v médiích patřících do svěřeneckého fondu ministra financí. 

Na fotografii byl vyobrazen Babiš s přelepenou pusou. Obrátek byl doplněn textem „Proč 

nás chce ČSSD dostat z vlády a navrhla demisi? Čeho se bojí? Že toho moc víme?“. 

Následovalo odvedení pozornosti ke kauze OKD a otázka, jestli si lidé přejí, aby se ANO 

nechalo zastavit tradičními politiky. Proti tomu sociální demokraté novinářům nezvedali 

telefony a byli rozpačití. Milan Chovanec, Lubomír Zaorálek, ani Petr Dolínek se k dění 

nevyjadřovali. Sobotky se zastala ministryně školství Kateřina Valachová a později také Jan 

Chvojka. K veřejnosti se ale dostala především Babišova interpretace událostí (Bartoníček, 

2017a). 

Vedení ČSSD se ve středu sešlo k jednání a dospělo k závěru, že nechce předčasné 

volby a navrhuje dovládnutí vlády v demisi. Jan Birke prohlásil, že s Babišem se vládnout 

nedá a ČSSD stojí za Sobotkou (Janáková, 2017). Ve čtvrtek 4. května měl Sobotka navštívit 

Zemana a informovat ho o tom, že zhruba v půlce května bude připraven demisi podat. 

Zeman měl 11. května odletět na státní návštěvu Číny a zpět měl být 18. května. Mezitím 

s prezidentem mezi čtyřma očima jednali Babiš, který už měl schůzku domluveno dříve a 

Chovanec, který o ni požádal s vědomím ČSSD. Babiš po schůzce řekl, že prezidenta 

pochopil tak, že demisi vlády přijme (ČT24, 2017c). ČSSD odmítala být ve vládě, kde bude 

Babiš, ANO trvalo na tom, že bude ve vládě pouze s Babišem a lidovci se vyjádřili, že 

preferují vládu bez Sobotky i bez Babiše (Ver, 2017a). 

Ve dnech, kdy celá republika řešila demisi vlády, přišlo ještě jedno překvapení. 

Twitterový anonymní účet s názvem Julius Šuman začal zveřejňovat nahrávky Andreje 

Babiše. Nahrávek bylo několik. První sestříhaná nahrávka ukázala, jak vulgárně se Babiš 

vyjadřoval o sociálních demokratech a svých zaměstnancích. Druhá sestříhaná nahrávka 
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měla dokazovat, že Andrej Babiš skrze novináře Marka Přibila9 ovlivňuje obsah deníku 

Mladá fronta DNES (Pšenička, 2017a). Babiš měl určovat, kdy mají vyjít texty, které by 

uškodily sociální demokracii. Na nahrávce zaznělo například "Máme na něj, na toho 

Chovance, nabito celkem slušně" (Pšenička, 2017a). Marek Přibil byl následně z MF DNES 

propuštěn (ČTK, 2017d). 

Obsah nahrávek vyeskaloval již tak velice napjatou situaci. Babiš později potvrdil, 

že se s novinářem Přibilem skutečně setkal, ale šlo podle něj o předem zorganizovanou 

provokaci (Brodcová, 2017). Nahrávky označil za kampaň proti své osobě a bránil se 

tvrzením, že veškeré návrhy novináře Přibila „odkopával“ od sebe (Novinky, 2017b). Dále 

tvrdil, že za vším stojí Milan Chovanec, kterého nařkl ze sledování a odposlouchávání 

(Ťopek, 2017a). Kdo za anonymním účtem stojí se zjistit nepodařilo. Poslanecká sněmovna 

kvůli zveřejněným audiozáznamům v květnu přijala usnesení, že Babiš veřejně lhal a 

zneužíval svá média ke kompromitaci politických rivalů. V souvislosti s nahrávkami 

Zaorálek na mimořádném zasedání sněmovny mluvil o ohrožení demokratického systému. 

Babiš mu měl údajně vyhrožovat s tím, že pokud ho ČSSD odvolá, ukáže jí, co umí jeho 

média (Redakce Seznam, 2017c). 

Na Twitteru se později objevila také nahrávka, kde Babiš hovoří o opavské firmě 

FAU10, která skončila po zásahu Finanční správy v konkurzu (IDnes.cz, 2017). Babiš kvůli 

nahrávkám podal trestní oznámení. Zároveň tvrdil, že nahrávku neslyšel a útočil na své 

oponenty i bývalé novináře MF DNES. Kvůli údajnému plánování kompromitujících 

článků na ministra zdravotnictví Ludvíka a ministra vnitra Chovance (oba ČSSD) podalo 

několik novinářů ze společnosti MAFRA výpověď (Zpěváčková, 2017). 

  

                                                           

9 Na facebookovém profilu stránky Newsroom ČT24 se 5. května objevila analýza, podle které byl každý čtvrtý 

článek ze 164, který napsal Marek Přibil, zaměřen proti ČSSD. Z toho 84 článků bylo označeno jako komentáře 

a kritizovaly sociálnědemokratické ministry i kauzy kolem strany (Newsroom ČT24, 2017). 

10 Objevila se podezření, že Finanční správa měla firmu zlikvidovat, aby pomohla koncernu Agrofert, v jehož 

areálu firma sídlila. Agrofert dříve patřil Andreji Babišovi, později byl na základě zákona o střetu zájmů 

převeden do svěřeneckého fondu. 
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2.2.1 Vyvrcholení vládní krize a skandál na ministerstvu školství 

Prezident Zeman skutečně využil příležitost a rozhodl se situaci řešit po svém.  Demisi vlády 

si vyložil pouze jako demisi samotného Sobotky a zbytek vládních činitelů plánoval 

ponechat ve funkcích. Zeman totiž nemohl ČSSD odpustit, že ho nepodpořila 

v prezidentských volbách v roce 2003. Od té doby se snažil sociální demokracii její bývalý 

předseda škodit, jak prohlásil Bohuslav Sobotka, kterého Zeman označil za zrádce. Ostré 

výroky na Sobotkovu adresu a kritika ČSSD nebyly ze strany Miloše Zemana ničím 

výjimečným. Například 23. června 2017 Zeman rozhovoru pro TV Barrandov řekl: „Politici 

mají oslňovat v dobrém slova smyslu, ale když tam máte šedivou bytost, která má charisma 

lahve od okurek, tak těžko můžete oslňovat“ (ČTK, 2017l). Sobotku také nepřímo označil za 

svini, když prohlásil, že pokud někdo vyhazuje svého partnera čtyři měsíce před volbami, 

„tak se chová jako svině“ (ČTK, 2017l). Do Sobotky se trefoval i za jeho postoj k migrační 

krizi, kdy upozorňoval na Sobotkovu váhavost a nerozhodnost. Dokonce vyjádřil lítost, že 

nemá pravomoc premiéra za jeho postoj k migraci odvolat. 

Sobotka prezidenta rovněž kritizoval, například za jeho vystoupení s Martinem 

Konvičkou 17. listopadu na pražském Albertově. Zeman na kritiku Sobotkovi vzkázal, že 

takové klukovské drzosti s úsměvem přehlíží (ČT24, 2017d). Jindy Zeman prohlašoval, že 

by vztahy s premiérem nedramatizoval a už vůbec se za nimi neskrývá nic osobního. Jak 

ukázala vládní krize, tato tvrzení nebyla pravdivá. Kromě vystoupení na Albertově kritizoval 

Sobotka Zemana za vulgární výroky v rozhlase, doporučoval prezidentovi, aby se choval 

profesionálněji v zahraniční politice a diplomacii, nebo řekl, že Zeman v otázce migrační 

krize využívá předsudků a zjednodušování (ČT24, 2017d). Lepší vztah se Zemanem měl 

Milan Chovanec a Lubomír Zaorálek, který dokonce hrál s prezidentem šachy a pravidelně 

se scházeli (Prchal, 2017). I tito dva „spojenci“ ale Zemana během vládní krize kritizovali. 

Sobotka přijel ve čtvrtek na Hrad pouze projednat okolnosti demise vlády, poněvadž 

se dozvěděl o prezidentově plánu odvolat pouze jeho samotného, s čímž nesouhlasil. Demisi 

za těchto okolností premiér podat nehodlal. Samotné jednání dvou nejvyšších státních 

činitelů však bylo velmi nedůstojné. Zeman nechal připravit sál, jako by měl Sobotka přinést 

demisi a pozval novináře. Následovala slovní roztržka. Premiér byl očividně zaskočený a 

nejprve nevěděl, jak má v situaci, kdy na něj prezident mával holí, zareagovat (Novinky, 

2017a). 



  

26 

Zaskočený Sobotka zůstal klidný a řekl, že přišel pouze projednat okolnosti podání 

demise. Prezident na to zareagoval poděkováním Sobotkovi za práci v čele vlády a popřál 

mu mnoho úspěchů. Zeman dodal, že mu Sobotka oznámil, že přijede podat demisi a dohoda 

byla změněna až v 7 ráno, kdy normální lidé podle prezidenta spí. Následovala reakce 

Sobotky, po které Zeman znovu svalil vinu na Sobotkův sekretariát a demisi vlády označil 

za Sobotkovu rezignaci, která zapříčinila celou vládní krizi. Aniž by si doposlechl 

premiérovu reakci, prezident ze sálu odešel (Novinky, 2017a). Podle Petra Pitharta šlo 

Zemanovi hlavně o Sobotkovo ponížení (Procházková, 2017). 

Po tomto vystoupení Zeman označil demisi vlády za akt zoufalství ze strany ČSSD, 

které klesají preference a její odkládání by podle něj bylo zbabělé kličkování. „V politice se 

může hrát tvrdě, ale mělo by se hrát i důstojně. Bylo to velmi překvapivé a moc jsem tomu 

neporozuměl“ (Ver, 2017b), řekl ke konfliktu na Hradě předseda lidovců Pavel 

Bělobrádek. Hnutí ANO se logicky postavilo za prezidenta Zemana: „Prezident počítal s 

tím, že jak premiér ve středu avizoval, donese demisi na Hrad. Následně změnil své 

stanovisko, takže se prezidentovi moc nedivím, že se zachoval tak, jak se zachoval. Je nám 

líto, že premiér těmito svými kroky neustále ničí a devastuje pověst České republiky“ (Ver, 

2017b), řekl České televizi předseda poslaneckého klubu Jiří Faltýnek. Hnutí ANO bylo 

připravené jednat o případném pokračování vlády až po podání demise. Jako o náhradnících 

za Sobotku se spekulovalo o Zaorálkovi nebo Chovancovi. Ministr vnitra se ale za Sobotku 

postavil, byť přiznal, že o oznámení demise celé vlády také netušil (Junek, 2017). 

Sobotka se nechal slyšet, že Babiše a Zemana spojuje mocenský pakt (Brožová, 

2017). Sám Zeman se přitom o Babišovi dříve vyjadřoval nelichotivě, v roce 2011 ho označil 

za nevěrohodného (ČT24, 2017e). S časovým odstupem o určité formě pragmatického 

spojenectví mezi Hradem a předsedou ANO nelze pochybovat. Babiš zareagoval na 

Sobotkova slova na svém Facebooku. Ve zveřejněném statusu čtenářům oznamuje, že 

Sobotka předně uzavřel pakt s ním a že se mu říká koaliční smlouva. Sobotku obvinil, že 

z ní udělal pouhý cár papíru. Ve smlouvě se totiž píše, že premiér musí mít k odvolání 

ministra souhlas předsedy koaliční strany (Kaš, 2017). 

Sobotkovým krokům podle průzkumu pro Českou televizi, který byl zveřejněn 4. 

května 2017, porozuměla většina dotázaných (55,5 %). Ovšem důvody pro podání demise 

za dostatečné považovalo pouze 36,5 % respondentů. Polovina dotázaných by dala přednost 
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řešení, kdy by byl odvolán pouze ministr financí. Přes 60 % lidí v průzkumu odmítlo 

předčasné volby (ČT24, 2017f). 

Premiér pochopil, že Miloš Zeman by odvolal pouze jeho, takže se v pátek vrátil 

k původní variantě, kterou opustil v úterý. Navzdory koaliční smlouvě se rozhodl požádat o 

odvolání ministra financí Andreje Babiše, protože jiná možnost už mu nezbývala. Sobotka 

navrhl pro odvolání Babiše z funkce datum 9. května. Části veřejnosti však nemuselo být 

jasné, proč premiér nepřišel nejprve s tímto řešením. 

Hrad v reakci zpochybnil platnost návrhu, protože obsahuje konkrétní datum (ČTK, 

2017m). Zeman prohlásil, že premiér nemůže úkolovat prezidenta určováním termínu 

odvolání ministra a také řekl, že odvolání je v rozporu s koaliční smlouvou (Ovčáček, 2017). 

Situaci se prezident rozhodl řešit až po návratu z Číny, tedy 18. května. Předchozích sedm 

návrhů na personální změny na ministerských postech přitom konkrétní datum podle 

mluvčího vlády Martina Ayera vždy obsahovalo (ČTK, 2017n). Prezident tak začal klást 

podmínky, které by ještě ztížily Sobotkovu situaci. 

Proti nestandartnímu chování prezidenta republiky se nejprve ohradila třetina 

senátorů. Jednání Miloše Zemana označili za znevažování ústavy a oznámili, že jsou 

připraveni jednat – tedy iniciovat ústavní žalobu na prezidenta republiky. Prohlášení 

podepsalo 27 senátorů z 81 (ČT24, 2017g). Žalobu následně podpořila i senátní ústavní 

komise (ČT24, 2017h). Podporu jí nakonec plánovalo vyslovit 39 senátorů, 14 bylo proti, 

17 nerozhodnuto a 11 na dotaz České televize neodpovědělo (ČT24, 2017i). Senát nakonec 

stanovil prezidentovi ultimátum pro odvolání Babiše do 16. května. K jednání bez 

zbytečného odkladu a k dodržování ústavy vyzvala prezidenta i sněmovna (ČT24, 2017j). 

Proti Hradu se vymezil i předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD), který označil 

prezidentova mluvčího Ovčáčka za trapného a Zemanovo chování za neseriózní (Jak, 

2017d). Reagoval tak na Ovčáčkovy výroky v pořadu Události komentáře, který vysílá 

Česká televize. Ovčáček ve vysílání řekl, že se premiér snaží zachránit preference ČSSD a 

zbavit se před volbami konkurenta, kterým je hnutí ANO. Dále uvedl, že premiér datum 

s prezidentem nekonzultoval, což bylo dříve zvykem. 

Ministři Chovanec, Ludvík a Zaorálek (všichni ČSSD) se proti Hradu rovněž 

vymezili, když oznámili, že s prezidentem nepojedou na plánovanou státní návštěvu Číny. 

Zaorálek i Chovanec přitom měli s prezidentem relativně dobré vztahy, ale tímto gestem se 

postavili za Sobotku. Lidovci vyzývali prezidenta, aby zahraniční cestu odložil (Redakce 
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Seznam, 2017b). Proti krokům prezidenta a chování ministra financí se demonstrovalo i na 

náměstích sedmi měst v České republice. Lidé se sešli na protest s názvem „Proč? Proto!“, 

kde žádali odvolání Babiše z funkce. Podle policejních odhadů jich jen na Václavské náměstí 

přišlo 20 až 30 tisíc (Domácí, 2017a).  

Lubomír Zaorálek zastával názor, že nový ministr financí může být z ANO, ale nesmí 

mít vazby na Agrofert. Zkonkretizoval tak stanovisko ČSSD. Zaorálek nejprve nebyl 

spokojený s kroky, které Sobotka zvolil, ale jeho poslední rozhodnutí, tedy požadovat pouze 

demisi ministra financí, už měl podle Zaorálka v ČSSD silnou podporu (Jak, 2017c). 

Sobotka si uvědomoval, že jím zvolený postup pro většinu lidí srozumitelný nebude. Premiér 

dle svých vlastních slov nestál o mediální aplaus, ale navrhl pragmatické řešení. Poté, co 

bylo prezidentem překrouceno se vrátil k odvolání samotného Babiše, což už mělo být pro 

veřejnost srozumitelnější (Tabery, 2017). 

Předseda ČSSD považoval způsob komunikace s veřejností za chybu a chtěl ji 

napravit. Podle svých slov se nechal příliš vtáhnout do soukolí věcí a na komunikaci mu 

nezbyl čas. Z jeho vyjádření vyplývá, že například komunikaci skrze Facebook a Twitter si 

zajišťoval sám, zatímco Babiš měl tým zkušených správců. Sobotka připouští i to, že se 

Andreji Babišovi podařilo prodat většinu úspěchů vlády, přičemž na vině byla znovu špatná 

komunikace ČSSD (Tabery, 2017). 

V úterý 9. května měl Andrej Babiš skončit ve funkci ministra financí. Místo toho 

oznámila rezignaci ministryně Kateřina Valachová (ČSSD) z Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy kvůli skandálu s přidělováním sportovních dotací. Babiš namísto rezignace 

vyzval Sobotku k vypovězení koaliční smlouvy. Premiér to odmítl a vzal si čas na 

rozmyšlenou. Babiš mezitím představil náhradníka za svou osobu (Redakce Seznam, 

2017c). 

Premiér Sobotka musel den poté odjet na státní návštěvu Lucemburska, čehož využil 

prezident Zeman a svolal na půl osmou večer jednání do Liberce, kterého se měli zúčastnit 

předsedové koaličních stran. Setkání však bylo oznámeno v momentě, kdy už Sobotka 

nastupoval do letadla. Premiér byl zaskočen a žádal přesunutí schůzky, nebylo mu však 

vyhověno. Na schůzce v Liberci byl zastoupen Milanem Chovancem (Redakce Seznam, 

2017c). Je zvláštní, že na schůzku bez svého předsedy ČSSD přistoupila. Prezident se tímto 

krokem pokusil dostat Sobotku mimo hru. Zcela jistě by raději viděl v čele sociální 

demokracie Milana Chovance, nebo Lubomíra Zaorálka. 
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Výsledek schůzky byl následující. Babiš navrhl na ministryni financí náměstkyni ze 

stejného rezortu Alenu Schillerovou a na post vicepremiéra ministra životního prostředí 

Richarda Brabce. ČSSD se nelíbilo, že existovaly pochybnosti, jestli Schillerová nebránila 

vyšetřování kauzy korunových dluhopisů Finanční správou, která pod ní spadala (Ťopek, 

2017b). Návrhy prezidenta Zemana, že by měl odejít i premiér Sobotka, ČSSD označila za 

nepřijatelné. 

Se Schillerovou Sobotka spokojený nebyl a odmítl ji jmenovat. Považoval ji za 

příliš blízkou spojenkyni Andreje Babiše, kterého požádal o jiné jméno a varoval ho, že 

nepřijme ani Richarda Brabce (Mld, 2017b). Prezident Zeman, tou dobou již v Číně, 

vzkázal, že by Schillerovou jako ministryni přijal, na což mu Sobotka odvětil, aby se 

nevyjadřoval k návrhům, které mu nikdo nepředložil (Echo24, 2017c). 

Andrej Babiš nakonec navrhl do čela ministerstva financí Ivana Pilného (ANO). 

Sobotka se s ním setkal a následně řekl, že Babišův návrh přijímá. Vládní krize tak byla 

zažehnána 19. května 2017, kdy Zeman řekl, že Pilného jmenuje na post ministra financí 

(Domácí, 2017b). O tři dny tak bylo překročeno ultimátum stanovené Senátem. Vzhledem 

k tomu, že krize byla již téměř zažehnána, žaloba podána nebyla. Pilný byl jmenován do 

úřadu 24. května 2017. Prezident nezapomněl pochválit končícího Babiše, který podle něj 

odešel kvůli závisti a neschopnosti druhých (Bartoníček, 2017d). 

Sobotka řekl, že Babiš dodal svými kauzami sociální demokracii munici do 

předvolební kampaně a označil ho za člověka, který lže a má problematickou minulost. Za 

jeden z motivů kampaně označil obranu demokratického státu (Dat, 2017). Tehdejší volební 

manažer ČSSD, Jan Birke, 19. května v pořadu Interview ČT24 řekl, že sociální demokraté 

se před volbami musí vrátit zpět k levicovým tématům. Zda se jim to podařilo alespoň 

v programu bude rozebráno v kapitole tři. Dle Birkeho slov ČSSD proti Babišovi neměla 

vést „brutální kampaň“. Sociální demokraté měli podle něj voliče upozorňovat, že se hraje 

o demokracii v České republice. Tehdy Birke ještě věřil, že jeho strana dokáže ve volbách 

zvítězit. Podle průzkumu CVVM by tehdy sociální demokraté ve volbách skončili na druhém 

místě se ziskem 16 % hlasů, první by bylo hnutí ANO s 33,5 % (ČT24, 2017k). 

Podle průzkumu agentury Median hnutí ANO během vládní krize ztratilo 1,5 

procentního bodu podpory voličů a kleslo tak na 26 %. Sobotka si podle sociologa Daniela 

Prokopa získal především sympatie lidí, kteří volí jiné strany než ČSSD. Sociální demokraté 
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ztratili podle Medianu více. Pohoršili si o 4 procentní body a ve srovnání s dubnovým 

průzkumem by získali pouze 14 % hlasů (ČTK, 2017o). 

Politolog Josef Mlejnek v rozhovoru pro web Českého rozhlasu uvedl, že například 

na pražské demonstraci proti Zemanovi a Babišovi byli lidé, kteří Sobotkovi fandili, 

protože jim vadilo, jak ho Zeman ponížil. Zároveň vyjádřil pochybnost, že by se jednalo o 

voliče ČSSD. Podle Mlejnka měl prezident mezi voliči ČSSD značnou podporu, což mohlo 

pro stranu představovat problém. Většina veřejnosti si situaci vysvětlila tak, že zdrojem 

nestability je premiér (Novotná, 2017). 

Ačkoliv výměna na ministerstvu financí byla nakonec vyřešena, stále nebyla 

odvolána Kateřina Valachová z MŠMT. Příčinou oznámení její rezignace bylo zatčení šéfa 

Fotbalové asociace ČR Miroslava Pelty a náměstkyně ministryně školství Simony 

Kratochvílové. Oba byli zatčeni 3. května. Policie je obvinila z manipulování a zneužívání 

dotačních programů ministerstva školství na sport. Vyslýchán byl rovněž bývalý šéf odboru 

sportu na MŠMT Zdeněk Bříza (Jadrný, 2017). V poutech skončil i kontroverzní pražský 

sociálnědemokratický zastupitel Karel Březina. Za externí poradenství na MŠMT si měl 

přijít na 212 tisíc korun, ačkoliv o jeho práci na úřadě neexistuje jediný záznam. Ministerstvo 

se bránilo argumentem, že Březina poskytoval ústní konzultace (Mazancová, 2017). Hnutí 

ANO situaci hned využilo a upozorňovalo na to, že ČSSD moralizuje, ale sama má vlastních 

problémů dost. Ministryni, kterou mělo pojit úzké přátelství s obviněnou náměstkyní, 

označilo hnutí za Březinovu loutku (Jak, 2017b). 

Okamžitou rezignaci Valachové kvůli provinění její náměstkyně považoval 

Bohuslav Sobotka za velmi odpovědné a správné. Podle premiéra přispěla k politické kultuře 

v České republice. Neopomněl zároveň dodat, že nic špatného neprovedla. Valachová k 

případu řekla, že nechce poskytovat Babišovi záminku k útokům (ČT24, 2017l). V době, 

kdy se Andrej Babiš odmítal vzdát funkce působil takovýto krok dobrým dojmem. Senátní 

podvýbor pro sport však ke konci května žádal Sobotku, aby Valachovou neodvolával. Prý 

by se případný náhradník neodkázal v tak krátkém čase, který zbýval do voleb, v resortu 

zorientovat (ČTK, 2017p). Valachová měla skončit v úřadě k datu 31. května. Ovšem 28. 

května se s ministryní setkal prezident a od složení funkce ji rovněž odrazoval. Řekl jí, že 

má podporu učitelů a sportovců a požádal jí, aby přemýšlela o důvodech této podpory. Senát 

následně 31. května zamítl kariérní řád učitelů, což byla jedna z priorit Valachové při 
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působení v resortu. Chtěla podpořit jeho prosazení na schůzi sněmovny, ale ta se měla konat 

až 27. června (Lipod, 2017). 

Prezident republiky nakonec demisi Valachové nepřijal a dal jí 10 dní na 

rozmyšlenou. Je přinejmenším zarážející, že Valachová na něco takového přistoupila, když 

Sobotka prezidenta vyzýval, aby v Babišově případě konal bez odkladů a Valachovou dával 

za příklad (Lipod, 2017).  Lhůta 10 dní se nakonec protáhla až na 19 a Valachová byla 

vystřídána ve funkci až 21. června, kdy ji nahradil náměstek Stanislav Štěch. Efekt, který by 

mohla mít okamžitá rezignace Valachové, tak nebyl využit. Místo toho ČSSD působila jako 

strana, která má dost vlastních problémů a to, co žádá po jiných, sama nedodržuje. 

Bylo by logické, kdyby podpora prezidenta Zemana v ČSSD poté, co nedůstojně 

přijal Bohuslava Sobotku na Hradě, poklesla, tvrdil ke konci května šéf Sobotkových 

poradců Vladimír Špidla. Podle Špidly přišel Zeman rovněž o politický vliv ve straně 

(Pergler, 2017). Po prezidentských volbách v roce 2018 se ukázalo, že tomu tak nebude – 

spíše naopak. 

Při zpětném hodnocení krize sociální demokraté nešetří kritikou. Lubomír Zaorálek 

označil demisi celé vlády za křeč, kterou voliči nepochopili (Bartoníček, 2017b). Podobně 

situaci viděl i Milan Chovanec. „Když byl Andrej Babiš vyhozen z vlády − a proběhla ta 

demise nedemise −, nebyl jsem schopen ve vedení ČSSD prosadit svůj názor, že máme chtít 

předčasné volby. To si myslím, že byl rozhodující okamžik. Andrej Babiš celou dobu vyprávěl 

příběh já versus oni. My jsme ho vyhnali z vlády, místo toho, abychom řekli, už to je natolik 

velký problém, že chceme předčasné volby. Ale znovu si sednout do Strakovy akademie 

a dovládnout, jak jsme to udělali, byla strašná politická chyba. On mezitím běhal po celé 

republice, dělal ze sebe mučedníka a vyprávěl story, že on je to nové a my to staré“ 

(Bartoníček, 2017c), hodnotí zpětně Chovanec. 

2.3 Kauza lithium 

Kauza lithium byla zřejmě poslední a největší ranou pro ČSSD, která způsobila odliv dalších 

voličů k hnutí ANO. Z průzkumu a plánu na možnou těžbu lithia se stalo hlavní téma, a to 

krátce před volbami. Ministr průmyslu a obchodu Havlíček (ČSSD) podepsal memorandum 

o těžbě s australskou společností European Metals Holdings, která se chystala kov na 

Cínovci těžit. Memorandum bylo podepsáno 17 dní před volbami (Danda, 2017). Havlíček 
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v den podpisu řekl, že by vytěžené lithium mělo být zpracováváno v České republice (ČTK, 

2017q). 

Podle Lubomíra Zaorálka se případná těžba řešila dlouhou dobu a nejednalo se o 

unáhlené rozhodnutí jednoho ministra. KSČM a ANO ale začaly na ČSSD útočit, proti 

čemuž se Havlíček ohradil. Tyto strany tvrdily, že České republice by mohla hrozit arbitráž 

za vypovězení memoranda, které je podle nich pro stát nevýhodné. Havlíček dle svých slov 

konzultoval memorandum s řadou odborníků a žádná arbitráž nehrozila. S podpisem 

memoranda navíc před podpisem souhlasil ministr životního prostředí Richard Brabec z 

hnutí ANO (Danda, 2017). 

„Ministr Havlíček se zachoval politicky nezkušeně, vůbec nepochopil, jaký 

devastační dosah tato kauza může mít. Nepochopil, že vyrobil klacek, který nás praští těsně 

před volbami mezi oči. Díky Babišovi nabrala tato "kauza" obrovskou dynamiku 

a ve volbách nám ubrala možná dvě tři procenta hlasů“ (Bartoníček, 2017c), řekl Chovanec 

v listopadovém rozhovoru pro Hospodářské noviny. 

Andrej Babiš označil podepsání memoranda za „krádež za bílého dne“. Zaorálek 

reagoval, že Babiš je politický plácal a neověřuje si fakta, protože povolení vydalo 

ministerstvo životního prostředí, které spadalo pod Brabce (ČTK, 2017r). Brabec se 

vymlouval, že za jeho údajný souhlas s memorandem mohla chyba úředníka, konkrétně 

ředitele odboru geologie. Ten měl údajně podepsat špatnou verzi dopisu, ve které Brabec 

s memorandem souhlasil. 

ANO se pokusilo memorandum zrušit na vládě, ale nepodařilo se mu to. Nikdo jiný, 

kromě zástupců ANO, zrušení memoranda nepodpořil (Ferebauer, 2017). KSČM, SPD a 

ANO následně požadovaly zrušení memoranda. Kvůli lithiu se sešel i Senát. Ten vyzval, 

politiky z hnutí ANO a KSČM, aby nenadřazovali své politické zájmy a způsob vedení 

volební kampaně nad zájmy Česka. Na žádost KSČM mimořádně v provizorních 

podmínkách zasedala sněmovna (ČTK, 2017s). 

Poslanci po zhruba devítihodinové debatě vyzvali doporučujícím usnesením vládu, 

aby platnost memoranda o lithiu zrušila. Debata byla velmi konfliktní. Babiš označil kauzu 

lithium za „další kšeft sociální demokracie“ a Sobotku nařkl z toho, že způsobil miliardové 

škody. Podle ČSSD se ANO jen snažilo zakrýt vlastní problémy svého předsedy a celou 

kauzu považovali za uměle vykonstruovanou (ČTK, 2017s). Andrej Babiš rovněž obvinil 
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firmu EMH11, že je napojená na Zdeňka Bakalu. Firma to v prohlášení popřela, to však již 

bylo po volbách a o lithium se nikdo nezajímal (Surmanová, 2017). 

Daniel Prokop, sociolog pracující pro agenturu Median, v rozhovoru pro týdeník 

Respekt řekl, že zhruba třetina voličů ČSSD z roku 2013 se přesunula k hnutí ANO. Zároveň 

vyzdvihl fakt, že téměř 40 % lidí nad 60 let volilo ANO. U hnutí Andreje Babiše Prokop 

kladně hodnotil slogan „neblábolit“ a dobře působila i používaná slova zařídit a dělat. 

Prokop dále tvrdí, že úspěch měla i „smlouva s občany“, kterou hnutí ANO distribuovalo 

lidem do schránek o objevila se i jako příloha některých deníků. Podle Prokopa výzkumy 

Medianu ukázaly, že kauza lithium změnila rozhodnutí lidí, komu hodí hlas, u každého 

desátého voliče. Nejčastěji přešli právě k ANO. Staří lidé podle Prokopa reagovali zejména 

na zmínky o tom, že ČSSD chce ukrást „národní bohatství“. Před volbami se také neřešila 

tolik jednotlivá témata, ale spíše politika jako celek. ANO, Piráti a SPD politiky a současný 

systém kritizovali a u voličů tak zabodovali (Šafaříková, 2017). 

S časovým odstupem se vynořily spekulace, že kauza lithium mohla být podpořena 

ze zahraničí, konkrétně z Ruska. Dva dny po podpisu memoranda se na dezinformačním 

serveru Aeronet objevila informace, že z memoranda bude mít zisk ČSSD. Následně byla 

tato informace šířená12 příznivci SPD, poté ji převzal na Facebooku Andrej Babiš, a nakonec 

pronikla i do mainstreamových médií (Ehl, 2017). 

  

                                                           

11 Vládní analýza kritizovala firmu EMH za nedostatečně transparentní vlastnickou strukturu. Firma je 

registrovaná v Austrálii, ale tam má pouze statut takzvané zahraniční společnosti s omezenou právní 

způsobilostí. Memorandum bylo podepsáno pouze s odnoží firmy European Metal Holdings Limited BVI, 

která sídlí na Britských Panenských ostrovech. Ostrovy jsou označovány za daňový ráj. EHM reagovala 

s tvrzením, že se řídí britskými a australskými zákony a neexistuje tak prostor pro korupci (Patria, 2017). 

12 Podle on-line deníku Aktuálně.cz se na rozšíření falešných informací měl podílet i blízký přítel Miloše 

Zemana Zdeněk Zbytek. Ten se hájí tím, že jen rozeslal emaily s informacemi, které mu přišly zajímavé a svou 

roli hodnotí jako okrajovou. Emaily měli dostat například Andrej Babiš nebo Vojtěch Filip (Pšenička, 2017b). 
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2.4 Vedení a členové ČSSD 

2.4.1 Bohuslav Sobotka obhajuje předsednické křeslo 

V pořadí již 39. sjezd ČSSD se uskutečnil ve dnech 10. až 11. března 2017. Jeho heslo znělo 

„Úspěšná budoucnost naší země“ a Bohuslav Sobotka na něm již počtvrté obhajoval post 

předsedy strany. Sjezd měl za cíl připravit stranu na nadcházející podzimní parlamentní 

volby. 

Sobotka na sjezdu hovořil o špatných výsledcích sociálních demokratů ve volbách 

do krajských zastupitelstev a do Senátu v roce 2016. Neúspěch nepřičítal účasti ve vládě, 

protože ANO Andreje Babiše uspělo v regionech a lidovci v Senátu, ale především nedůvěře 

voličů v tradiční strany. Podle předsedy ČSSD se vytratil konflikt levice a pravice a hnutí 

ANO ještě stále těžilo z toho, že bylo vnímáno jako nové uskupení. Předseda strany mluvil 

i o marketingu, který mělo ANO na rozdíl od ČSSD na vysoké úrovni. Vyjádřil odhodlání 

nedostatky odstranit a zlepšit především komunikaci sociálních demokratů směrem k 

voličům. Hnutí ANO si totiž podle Sobotky přivlastňovalo úspěchy celé vlády, a tedy i 

sociálních demokratů (ČT24, 2017m). S odstupem času je patrné, že se tyto nedostatky 

odstranit nepodařilo. 

Bohuslav Sobotka je členem ČSSD od roku 1989. Do sněmovny byl poprvé zvolen 

v roce 1996, v roce 2004 se stal ministrem financí a v roce 2005 vicepremiérem a prvním 

místopředsedou ČSSD. V roce 2011 byl poprvé zvolen předsedou a ve funkci byl potvrzen 

i v roce 2013. Ve stejném roce musel po parlamentních volbách čelit takzvanému „lánskému 

puči“, kdy se část vedení strany nespokojená s volebním výsledkem pokusila za podpory 

prezidenta Zemana o jeho svržení z pozice předsedy. Pokus o puč ve straně Sobotka ustál a 

v roce 2014 se stal premiérem (ČT24, 2017n). 

„Lánský puč“ zcela odhalil dvě rozdílná křídla ve straně. Konzervativní linie 

reprezentovaná především účastníky lánské schůzky – Haškem, Zimolou, Tejcem a 

Škromachem – se soustředila hlavně na národní problémy. Liberální nebo též modernizační 

křídlo ČSSD – reprezentované především Sobotkou a Dientsbierem se stranu snažilo vést 

spíše podle západních vzorů. Tím se paradoxně odklánělo tvrdému jádru voličů ČSSD, na 

které mezitím zacílilo hnutí ANO (Maňák, 2018). 
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V roce 2015 byl Sobotka opět zvolen předsedou strany a post úspěšně obhájil i na 

sjezdu v roce 2017. Pro Sobotku, který neměl protikandidáta, hlasovalo 460 delegátů, proti 

206. Jeho podpora tak činila 67 procent, o 18 procentních bodů méně, než v roce 2015. 

Sobotka přesto svůj mandát označil za silný (ČT24, 2017n). 

O pozici místopředsedy se utkal Milan Chovanec s Jeronýmem Tejcem. Chovanec 

byl značně kontroverzní postavou. Panují například pochybnosti ohledně jeho rychlostudia 

na plzeňské právnické fakultě. Členem ČSSD se Chovanec stal v roce 1997 a od roku 2002 

byl členem plzeňského městského zastupitelstva. V roce 2012 se stal hejtmanem a v roce 

2014 poslancem. Krátce před volbami v roce 2013 se stal řadovým místopředsedou. 

Chovanec patřil také mezi aktéry „lánského puče“. Včas však rozpoznal, na kterou stranu 

bude výhodnější se přiklonit. Ze „zrádce zrádců“, jak Chovance nazval Babiš (Rovenský, 

2016), se stal nepostradatelným spojencem Bohuslava Sobotky a prvním místopředsedou 

strany. Sobotka Chovance využíval jako „zlého muže“ proti Andrejovi Babišovi a přál si ho 

za prvního místopředsedu i v následujícím období. Chovanec má zároveň dobrý vztah 

s prezidentem, kterého podpořil ve volbách v roce 2013 i 2018 (ČT24, 2017o). 

Tejc, lánský pučista, který se na Sobotkovu stranu nepřiklonil, nabízel dle svých slov 

změnu pro stranu. Ve svém volebním projevu položil delegátům otázku, jak chce strana 

oslovit voliče, když není schopná udržet ani vlastní členy a po dvou letech vládního angažmá 

ČSSD opustilo 2 000 lidí. Strana podle něj byla málo srozumitelná. Rovněž byl pro to, aby 

ČSSD věnovala větší pozornost seniorům, kteří jsou pro ni klíčovou skupinou. Jeho výzvy 

však nebyly nic platné. Chovanec zvítězil v poměru 379 ku 280. „Psal mi můj kolega, že 

jsem vyhrál o prsa Jeronýma Tejce“ (ČT24, 2017p), okomentoval výsledek Chovanec. 

Chovanec prohlašoval, že je třeba, aby byla ČSSD srozumitelná, odvážná, úderná a 

efektivnější v komunikaci, v čemž souzněl se Sobotkou (ČT24, 2017p). Michaela Marksová 

se nechala slyšet, že „Pokud chce ČSSD vyhrát volby, nesmí se navenek hádat“ (ČT24, 

2017o). Podle Marksové měli někteří lidé i přes osobní prohry zatnout zuby, polknout 

ješitnost a dělat pro stranu. Tejc podle ní nabízel pouze kritiku, ale žádná uplatnitelná řešení. 

Sociální demokraté přesně věděli, co je třeba, ale nakonec dělali stejné chyby. Zejména 

komunikace s voliči během vládní krize byla velmi špatná. 

Řadovými místopředsedy byli znovu zvoleni Lubomír Zaorálek, Michaela Marksová 

a Jan Hamáček, ke kterým přibyli Jan Birke s Petrem Dolínkem. Neúspěšnými byli kromě 

Tejce také Jaroslav Dvořák a Jaroslav Foldyna. Sjezd tak můžeme označit za vítězný pro 
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modernistické křídlo, respektive pro stoupence Bohuslava Sobotky (ČT24, 2017o). Mezi ně 

můžeme počítat Zaorálka, Chovance i Birkeho. 

Sobotka Andreje Babiše k závěru sjezdu označil za člověka, který nemá rád 

demokracii a je ochoten použít všechny prostředky včetně populismu, aby se stal 

neomezeným držitelem moci (Redakce Seznam, 2017a). Zároveň dodal, že Babiš bude chtít 

vytvořit vládu s ODS snažil se ho vylíčit jako pravicového politika. Ohradil se rovněž proti 

Babišem prosazovaném modelu „řídit stát jako firmu“. Dále vyjádřil přání dokončení 

daňové reformy, která u veřejnosti vzbudila řadu negativních reakcí, především pak část 

týkající se progresivního zdanění. Hovořil rovněž o penzích, růstech platů ve školství a 

zdravotnictví (ČT24, 2017q). 

Na sjezdu došlo také ke schválení dlouhodobého stranického programu, jehož 

autorem byl Lubomír Zaorálek. Řešila se i podpora Miloše Zemana v prezidentských 

volbách, které se měly konat v roce 2018. Zhruba 200 sociálních demokratů se podepsalo 

pod petici za Zemanovu opětovnou kandidaturu. Podpisy sbírali členové kontroverzního 

uskupení Blok proti islamizaci před budovou, kde se sjezd konal. Podpis připojil například 

Jaroslav Foldyna, stoupenec konzervativního křídla. Prezident na sjezd pozván nebyl a 

oznámil, že již deset let není členem ČSSD, takže se do sjezdu nehodlá nijak vměšovat. 

Sjezd k prezidentské volbě stanovisko nepřijal (Kopecký, 2017b). 

Když ne situaci strany, tak alespoň situaci České republiky viděli delegáti sjezdu 

optimisticky. Země podle nich prosperovala, rostly mzdy, nezaměstnanost byla velmi nízká 

a dobře na tom byla Česká republika i z hlediska bezpečnosti. Sobotka sjezd ukončil slovy, 

že se nenaplnily katastrofické scénáře a ČSSD se ukázala jako sebevědomá, zodpovědná 

politická strana. Sjezd označil za pozitivní a silný  (Kul, 2017). O tři měsíce později 

rezignoval na post předsedy strany. 

2.4.2 Změna ve vedení sociální demokracie 

V dubnu, tedy před vládní krizí, důvěřovalo vládě 36 % lidí. O měsíc později již pouze 26 %. 

Jednání Sobotky během krize hodnotilo kladně pouze 18 % lidí, zatímco kroky Andreje 

Babiše a Miloše Zemana vnímalo pozitivně 43 % občanů. Sobotka sice dostal Babiše z 

vlády, ale šlo o Pyrrhovo vítězství (Afi, 2017a). Mezi příznivci ČSSD totiž dosáhl Sobotka 

spíše průměrného hodnocení, kdežto Andrej Babiš měl největší podporu od voličů hnutí 

ANO. U Sobotky byl zřejmě problém v tom, že značná část voličů i členů ČSSD má ráda 
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Miloše Zemana a preferovali ho před Bohuslavem Sobotkou. Tomu paradoxně vyjadřovaly 

podporu lidé, kteří voliči ČSSD nejsou. Sociální demokraté tak během krize ztratili část 

příznivců a preference jim nadále klesaly (Afi, 2017a). 

Volební manažer Jan Birke byl v červnu připraven předat vedení kampaně. Výměnu 

lídra, tedy Bohuslava Sobotky, ale odmítal s tím, že pokud ji někdo chtěl, měla se udělat na 

březnovém sjezdu. Podle Birkeho bylo již na jakékoliv změny ve vedení strany pozdě 

(Frouzová, 2017b).  

Kampaň ČSSD nebyla příliš přesvědčivá, jestli ovšem vůbec můžeme říct, že nějaká 

byla. Ve srovnání s hnutím ANO kampaň sociálních demokratů prakticky neexistovala. 

ČSSD se pokusila dobýt sociální sítě podobně jako Andrej Babiš pomocí videí. Zahájila 

projekt Česko 20+, ve kterém strana představovala své vize pro Českou republiku. Samotná 

forma videí, která se objevila například na sociální síti Facebook, však byla velmi nešťastná. 

Splňovala sice základní technické náležitosti, byla například vysílána živě a v dobré kvalitě, 

ovšem na stránce, která měla zhruba šestkrát méně sledujících než stránka Andreje Babiše 

(přibližně 26 tisíc ku 150 tisícům – 6. 3. 2018). Dosah sdělení byl tedy výrazně nižší. Živá 

vysílání ČSSD, která si autor práce v červnu na Facebooku pouštěl, měla sledovanost v řádu 

desítek lidí. Navíc to vypadalo, že se většina uživatelů nezdržela příliš dlouho. Videa totiž 

měla formát panelových diskuzí, které působily odborně a byly velmi nezáživné. Ve 

srovnání s Andrejem Babišem, který sdílel videa ze zoologických zahrad a návštěv různých 

krajů, to byl obrovský rozdíl. 

Sociální sítě měly šanci oslovit především mladší voliče. Na ty se však ČSSD 

prakticky vůbec nezaměřila. Mladší a liberálně smýšlející voliče mohla naopak odradit 

společným prohlášením čtyř13 nejvyšších ústavních činitelů České republiky, které podepsali 

Štěch, Hamáček i Sobotka (Ovčáček, 2016). 

Pro server Info.cz mluvil Birke o tom, že strana je připravena využívat i moderní 

technologie jako je geotargeting. Zároveň hovořil o tom, že sociální demokraté otočili na 

sjezdu kormidlem doleva a nyní se analyzuje, jestli je strategie návratu k levicovým voličům 

správná (Žižková, 2017). Kampaň tedy neprobíhala zrovna hladce. Bohuslav Sobotka chtěl 

                                                           

13 Prohlášení o respektu k územní celistvosti Čínské lidové republiky. Všichni podepsaní s výjimkou prezidenta 

byli z ČSSD. 
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údajně všechna větší rozhodnutí dělat sám a ohledně mnoha bodů panovaly ve straně 

rozpory. Situaci nepomáhal ani Milan Chovanec, který řekl, že by bylo lepší ukončit vládní 

angažmá (Stuchlíková, 2017a). Podle Lubomíra Zaorálka měla kampaň začít mnohem dříve, 

dokonce již před březnovým sjezdem, který dle jeho mínění přišel rovněž pozdě. Samotný 

obsah programu by však neměnil (Bartoníček, 2017b). 

Poté, co skončila vládní krize, se v ČSSD rozhořel boj o místa na kandidátkách. 

Hádky o posty byly „slyšet“ i mimo stranu, kvůli čemuž sociální demokraté vypadali jako 

nejednotná a rozhádaná strana. Nejvíce to bylo vidět v Jihočeském kraji, kde se místní 

stranická organizaci vzpírala rozhodnutí vedení strany o odstranění Jiřího Zimoly 

z kandidátky. Bývalý jihočeský hejtman a také jeden z účastníků lánské schůzky, musel 

skončit kvůli skandálu se stavbou chalupy na Lipně (Frouzová, 2017c). 

ČSSD se pohybovala v průzkumech mezi deseti až čtrnácti procenty. Sobotka uvedl, 

že odpovědnost se přijímá až za konečný výsledek, nikoliv za výzkumy veřejného mínění. 

Krátce poté však rezignoval na post předsedy strany a nastoupil takzvaný triumvirát. Podle 

Sobotky podpora veřejnosti neodpovídala práci, kterou ČSSD ve vládě odvedla. Ve straně 

cítil neklid, kritiku a malou důvěru v budoucnost. Jednou z posledních Sobotkových porážek 

bylo neprosazení bývalého ministra Ludvíka do čela pražské kandidátky. Lídrem ČSSD 

v Praze se nakonec stal tehdejší místopředseda ČSSD Petr Dolínek (Frouzová, 2017d). 

Sobotka zůstal dál na postu premiéra, ale k 14. červnu se vzdal předsednictví strany. 

Zaorálek se stal volebním lídrem a potenciálním kandidátem na premiéra. Chovancovi bylo 

svěřeno vedení strany, a to až do příštího sjezdu. Jiří Zimola řekl, že Sobotka měl z čela 

strany odejít již dříve. Zároveň dodal, že se obává, že by již změna nemusela mít žádný efekt 

(Žák, 2017). Od Lubomíra Zaorálka si ČSSD slibovala pozvednutí preferencí, protože se 

jednalo o zkušeného politika a zdatného rétora, který se mohl pokusit přiblížit úspěšnému 

stylu Andreje Babiše. Zaorálek také nahradil Birkeho na pozici šéfa volební kampaně. 

Nelíbil se mu styl, ani její estetika. Materiály pro voliče měly být podle Zaorálka 

srozumitelnější (Tománek, 2017). Změnila se například forma videí, ve kterých se Zaorálek 

snažil co nejvíce přiblížit formě, kterou využívalo hnutí ANO. Do konce června představila 

ČSSD i nové logo – růži z horního pohledu vloženou do čtverce. Novinka se však příliš 

neujala a strana používá staré logo i nadále. 
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Na výtky, že triumvirát bude pro voliče nesrozumitelný, reagoval Sobotka s tím, že 

se nejedná o žádné trojvládí. Vedení ČSSD bylo podle Sobotky jasně a srozumitelně 

definováno (Stuchlíková, 2017b). Lubomír Zaorálek v rozhovoru pro Aktuálně.cz z prosince 

2017 s odstupem času přiznává, že rozhodnutí ustavit triumvirát přišlo pozdě a pro voliče 

bylo nesrozumitelné. Změna podle něj měla přijít ještě před březnovým sjezdem 

(Bartoníček, 2017b). Milan Chovanec v rozhovoru pro Hospodářské noviny řekl, že vznik 

triumvirátu se Sobotkou řešili hodiny. Chovanec tehdy zastával pozici, aby se úřadujícím 

místopředsedou stal Zaorálek. „Obával jsem se, že triumvirát nebude srozumitelný pro 

veřejnost, a proto jsem se také mediálně stáhl. Nemohl jsem suplovat Bohuslava Sobotku 

jako premiéra a Luboše Zaorálka jako lídra“ (Bartoníček, 2017c), dodává Chovanec. 

Z dlouhodobého hlediska Sobotkovou chybou mohlo být, že svým spojencům ve 

straně nevytvořil dostatečné politické zázemí a nechával je na pospas ostatním. 

„Sobotkovci“ byli velmi často lidé, kteří se hlásili k expředsedovi sami od sebe, aniž by si 

je on sám vybral. Své okolí ovlivňoval především ideově, nikoliv mocensky. V nejtěžších 

chvílích tak neměl nikdy jistou podporu spolustraníků, kteří kolikrát nevěděli, jaké další 

kroky plánuje učinit a proč. Na nekomunikaci se stoupenci uvnitř strany tak nakonec 

Sobotka doplatil. 

Ačkoliv byl Sobotka obklopen mnoha poradci, například expremiérem Špidlou nebo 

politickým analytikem Novotným, zachovával si od nich odstup podobně jako od 

podporovatelů uvnitř strany. Daleko větší vliv na něj měli přátelé, například advokát 

s pochybnou pověstí Radek Pokorný, kterému se přezdívá Sobotkův Dalík a disponuje 

kontakty na OKD, Škodu Transtopration a ČEZ. Kromě něj bychom mezi podporovateli 

ČSSD našli i podnikatele Miroslava Janstu, který je ovšem kritikem „špidlismu“. ČSSD má 

i své zákulisní hráče, z nichž nejznámější jsou Poche a Březina, o kterém se mluvilo i 

v souvislosti s kauzou přerozdělování dotací na MŠMT. K Milanu Chovancovi má zase 

blízko Miloš Růžička z PR agentury Bison and Rose  (Štetka, 2017). 

2.4.3 Nekonzistentnost a nevhodné mediální výroky sociálních demokratů 

„Musí se učinit jasným naše politické směřování a program. V tom si myslím, že nemůžeme 

váhat. Ten roztříštěný obraz strany se podle mě nepodařilo úplně překonat. Odpověď na to, 

co je sociální demokracie nebyla dostatečně jednoznačná“ (ČT24, 2017a), hodnotil několik 

dnů po volbách v Událostech, komentářích volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek. V již 
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zmíněném prosincovém rozhovoru pro Aktuálně.cz Zaorálek přitom řekl, že strana 

potřebovala změnit jiné věci než program. Zaorálek dále rovněž kritizoval malé nasazení, se 

kterým strana do voleb šla (Bartoníček, 2017b). 

Milan Chovanec za hlavní příčiny neúspěchu označil vyhození Andreje Babiše 

z vlády a kauzu lithium. „Že jsme nebyli schopni prodat svou práci, že jsme špatně 

komunikovali s veřejností. To asi zaznívalo nejčastěji“ (Bartoníček, 2017c), popisoval 

Chovanec v rozhovoru pro Hospodářské noviny zpětnou vazbu od spolustraníků. 

Pro sociální demokraty se stala nešťastná komunikace a nesrozumitelnost pro 

veřejnost skoro poznávacím znamením. Pomineme-li nyní názorové změny během vládní 

krize, které ovšem byly do jisté míry nevyhnutelné a zaviněné jednáním prezidenta, najdeme 

stále ještě mnoho případů, kdy dokázali sociální demokraté doslova popudit veřejnost. 

Názornou ukázkou byly pokusy o spolupráci s KSČM. Předseda komunistů Vojtěch 

Filip si při gratulaci Sobotkovi k obhájení předsednického postu neodpustil kritiku. ČSSD 

podle Filipa zcela opustila a popřela svůj program, zejména zastavení církevních restitucí. 

Levicová politika začala být podle KSČM pro ČSSD neslučitelná s touhou po vládě. 

Komunisté kritizovali také údajnou nespolehlivost ČSSD, která podle nich neplnila sliby a 

dohody (ČT24, 2017n). 

Ještě v únoru roku 2017 Sobotka tvrdil, že Bohumínské usnesení z roku 1995 je 

přežité a případná koalice s komunisty po volbách by podle něj nepředstavovala problém. 

Podle Sobotky se měla strana vrátit ke starostem běžných lidí, které prý nezajímá, jestli 

nějaké usnesení platí nebo ne. Bohumínské usnesení podle Sobotky bylo přijato v určitém 

historickém kontextu a nepovažuje za důležité se k němu vracet (Kreč, 2017). Neuplynul ani 

měsíc a Sobotka své výroky o spolupráci s KSČM mírnil. Znovu zmínil důležitost koaličního 

potenciálu KSČM, ale dodal, že pokud strana setrvává na vystoupení z EU a NATO, zůstane 

v izolaci. S někým takovým podle Sobotky ČSSD vládu vytvořit nemůže (ČT24, 2017q). 

Bohumínské usnesení možná skutečně tolik lidí nezajímalo. O to víc je však zaujal 

výrok ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, kterého si lidé pamatují především pro 

jeho přirovnání živnostníků k parazitům. V době, kdy se řešily vysoké ceny telefonních 

tarifů, Mládek prohlásil, že „v případě českých zákazníků je roaming elitářská záležitost. 

Pokud pro pět procent zákazníků zlevníme cenu dat, doplatí na to zbývajících 95 procent, 

kteří nikam necestují“ (Kopecký, 2017c). Mládkovi nepomohl ani výrok jeho náměstka, 
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který v on-line rozhovoru pro Aktuálně.cz napsal „Chcete služby jako v Polsku - odjeďte do 

Polska“ (ČTK, 2017t). Mládek následně musel z ministerstva odejít. 

Mládkův výrok zazněl v únoru, tedy ještě dost dlouho před volbami, aby se na něj 

zapomnělo. Živnostníkům se ale v červnu připomněl předseda Senátu Milan Štěch.  Ten 

navrhnul, aby se nedostatek pracovníků řešil zvýšením odvodů OSVČ, které mu nepřipadají 

dostatečně efektivně využité. Z „pseudopodnikatelů“, jak živnostníky Štěch označil, by 

tímto způsobem rád udělal zaměstnance. Štěch vzbudil vlnu nevole. Kritika přicházela nejen 

od politických stran, ale také Hospodářské komory nebo Asociace malých a středních 

podnikatelů, která dokonce žádala Štěchovu rezignaci. V souvislosti s výrokem navíc byla 

opět vytažena na světlo stará vyjádření Jana Mládka (Novinky, 2017c). 

Sociálním demokratům Štěchovo vyjádření a následný skandál zjevně nestačilo, 

takže si v polovině srpna přisadil ještě Lubomír Zaorálek, který na setkání s novináři 

prohlásil: „Neplatit zaměstnancům slušnou mzdu je darebáctví. Když někdo říká, že jeho 

byznys by zkrachoval kvůli minimální mzdě, vlastně říká, že není schopen podnikat tak, aby 

zajistil zaměstnancům normální život, a měl by přestat podnikat. To má pro naši zemi nulový 

význam“ (Martínek, 2017). Tento výrok pronesl Zaorálek v době, kdy se ČSSD snažila na 

vládě prosadit zvýšení minimální mzdy z 11 tisíc na 12 200 korun. 

Kromě výrocích o podnikatelích způsobil pozdvižení říjnový sloupek starosty Milana 

Hrdličky v informačním zpravodaji městské části Brno-Bohunice. V něm 

sociálnědemokratický starosta přirovnával muslimy ke slimákům. Reakce strany byla velmi 

vlažná, premiér Sobotka se nevyjádřil vůbec. S podobnou rétorikou přišel již v roce 2014 

náměstek průmyslu a obchodu Karel Novotný, který na Facebook napsal, že „Cikáni jsou 

jako medúzy – otravní a k ničemu“. Hrdlička i Novotný v ČSSD zůstali (Fendrych, 2017). 

Velkou slabinou ČSSD byla i komunikace na sociálních sítích. Nutnost zlepšení 

komunikace zmiňoval Bohuslav Sobotka již na březnovém sjezdu. Krátce poté, 22. března, 

vyšel článek v Lidových novinách o tom, že vyjádření pro sociální sítě sepisuje členům 

ČSSD PR agentura Chm Communications. Poradci z agentury navrhovali poslancům různé 

varianty, jak být na sociálních sítích ostřejší vůči Andreji Babišovi. Uváděli rovněž příklady 

statusů na Facebook nebo Twitter k tématu daňových podvodů ministra financí. Většina 

stran má k dispozici služby PR agentury a není na tom nic špatného. ČSSD však unikl 

vnitrostranický materiál, kvůli kterému sociální demokraté vypadali, že ani nedokáží sami 

napsat vyjádření na sociální sítě (Shabu, 2017). 
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Potenciálně zajímavá témata se zástupcům ČSSD nepodařilo vhodně odprezentovat. 

Například v Praze sliboval čtyřicátník Petr Dolínek starším voličům důstojné stáří. Na ty 

působil důvěryhodnějším dojmem Andrej Babiš, který navíc obratně přebíral témata ČSSD, 

jako bylo například zvyšování penzí (Šafaříková, 2017). Kromě kauzy lithium tak mohla být 

i toto jedna z příčin, proč se starší voliči od ČSSD odklonili. Ve srovnání s Babišem bylo 

nasazení členů ČSSD, se kterým šli do kampaně, mnohem menší. 

Nejen tyto přešlapy sociální demokracie nakonec způsobily, že k hnutí ANO přešlo 

přibližně 360 000 voličů ČSSD z roku 2013. Mnoho z nich se rozhodlo až na poslední chvíli 

v reakci na kauzu lithium. Přibližně 70 000 voličů z roku 2013 dalo před ČSSD přednost 

novému uskupení SPD. Alarmující je rovněž počet voličů ČSSD z roku 2013, kteří nepřišli 

v roce 2017 k volbám. Jedná se o zhruba 260 000 lidí (Beníšková, 2017). 
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3. Komparace volebního programu PES a ČSSD 

3.1 Preambule 

Srovnávány budou Manifest PES Směrem k nové Evropě, který přijal 1. března 2014 kongres 

Strany evropských socialistů (PES) v Římě a volební program ČSSD pro parlamentní volby 

2017, který se jmenuje Dobrá země pro život. 

 Lubomír Zaorálek v prosincovém rozhovoru pro Aktuálně.cz program hodnotil 

jako dobrý (Bartoníček, 2017b), avšak při svém říjnovém vystoupení na ČT24 krátce po 

volbách uvedl, že program a směřování strany nebylo jasné (2017r). 

„Neuchopili jsme některá klíčová témata, například velmi silné téma podpory rodin 

s dětmi. V tom já vidím obrovskou chybu. Neustále jsme bráni jako strana, která dává 

sociální dávky každému, kdo chce, a to musíme ze sebe setřást. Je to tak, 41 procent seniorů 

volilo Babiše. Oni v něm vidí záruku, že udělá pořádek a zajistí jim standardy pro život“ 

(Bartoníček, 2017c), hodnotil zpětně program Milan Chovanec. 

 PES v preambuli svého manifestu vyjadřuje víru v lepší budoucnost a kritizuje 

vládu konzervativních stran. Slibuje vytváření nových pracovních míst, produktivní 

ekonomiku a respekt pro lidi. Úvod volebního programu ČSSD napsal Lubomír Zaorálek, 

který byl ostatně i jeho hlavním autorem. Zaorálek nejprve zhodnocuje uplynulé čtyři roky 

ve vládě a vyzdvihuje, že se ČSSD podařilo prosadit velké množství programových bodů. 

Šlo například o zrušení poplatků ve zdravotnictví, zrušení druhého důchodového pilíře, 

návrat pevného věku odchodu do důchodu nebo snížení nezaměstnanosti. Zaorálek v úvodu 

připisuje zásluhy na zvýšení minimální mzdy, platů i důchodů právě ČSSD.  

 Nečekaný volební lídr hovoří také o tom, že by strana chtěla posunout Českou 

republiku směrem k vyšší životní úrovni a spravedlivé a soudržné společnosti. Nezapomene 

zkritizovat oligarchii a zdůraznit touhu přiblížit se k Západu. V úvodu se bývalý ministr 

zahraničních věcí proti Andreji Babišovi vymezil ještě jednou, když poznamenal, že Česká 

republika není firma autoritářsky řízená manažery. Opomenuta není ani fráze „řekněme stop 

levné práci“. Zaorálek v srpnu dokonce vyhlásil „válku levné práci“ a ČSSD na sociálních 

sítích používala hashtag #KonecLevnePrace. Boj proti nízkým mzdám se tak stal nosným 

tématem kampaně. 

  



  

44 

 Krátce před volbami, 15. října, dokonce ČSSD uspořádala menší demonstraci, na 

které pochodovali vládní ministři v čele procesí straníků ČSSD, držíce plakát s nápisem 

„ČSSD za vyšší mzdy“ (Novinky, 2017d). Tato akce vzbudila přinejmenším rozpaky, 

protože nezasvěcenému pozorovateli by se mohlo zdát, že ČSSD je opoziční stranou a 

nebyla poslední čtyři roky ve vládě. 

3.2 Politika zaměstnanosti 

Manifest PES zmiňuje politiku zaměstnanosti jako hlavní prioritu. Ženy i muži podle 

evropských socialistů musí mít práci, která jim zajistí dobrou kvalitu života. Zvláštní důraz 

je kladen na zaměstnávání mladých lidí. PES nezapomíná ani na vytváření nových 

pracovních míst a podporu malého a středního podnikání. Opomenuta není ani podpora 

zelených technologií. Evropští socialisté mluví rovněž o potřebě ukončit sociální dumping14 

a zajištění pravidel na ochranu pracovníků. Zmíněna je i minimální mzda a anti-

diskriminační legislativa. 

ČSSD v oddíle „Dobrá práce pro všechny“ rovněž klade důraz na minimální mzdu 

a její růst. Program hovoří i o úpravě daní, která by pomohla lidem s průměrným příjmem. 

Sociální demokraté dále slibují proplácení nákladů na cestu do práce, nárok na nemocenskou 

od prvního dne nemoci nebo rozšíření dovolené. Z aktuálních témat volební program ČSSD 

zmiňuje například regulaci sdílené ekonomiky, nebo právo na nedostupnost mimo pracovní 

dobu. Hovoří i podpoře průmyslu 4.0 a automatizaci služeb. ČSSD v této části ovšem zcela 

opomíjí téma zaměstnanosti žen, mladých nebo znevýhodněných občanů a nezmiňuje ani 

podporu zelených technologií. 

Ve všech podstatných bodech však panuje shoda s manifestem PES. Vzhledem 

k velmi dobré ekonomické situaci v České republice ČSSD neklade důraz na vytváření 

nových pracovních míst, protože těch byl v době vydání programu dostatek.  

  

                                                           

14 Pojem používaný pro situace, kdy korporace ve zpravidla méně rozvinutých zemích mají malé výrobní 

náklady, a tím pádem získávají konkurenční výhodu vzhledem k nízkým výdajům na práci. 
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3.3 Hospodářská politika 

PES zdůrazňuje znovunastartování ekonomiky, čemuž by měla pomoci především podpora 

inovací, výzkumu a reindustrializace. Zde je třeba podotknout, že ČSSD kandidovala do 

sněmovny v době ekonomického růstu, tudíž restart ekonomiky nebyl potřeba. Strana se 

naopak snažila dobré ekonomické situace využít a připsat si na ní zásluhu. Evropští socialisté 

dále upozorňují na nutnost snížení rozpočtového deficitu. Rovněž se vymezují proti 

daňovým rájům a podvodům, kvůli jejichž omezení by rádi zavedli přísnější pravidla. 

ČSSD stejně jako PES zmiňuje v pasáži „Prosperující a moderní hospodářství“ 

omezení daňových úniků a snahu udržet výnosy z podnikání v domácí ekonomice. 

V programu slibuje i založení České investiční banky, která by poskytovala zvýhodněné 

úvěry malým a středním podnikům a investorům. Další institucí, kterou ČSSD plánovala 

založit, byl průmyslově-výzkumný institut. Malým a středním podnikatelům sociální 

demokracie slibovala vytvoření daňově a administrativně přívětivého prostředí. Pro malá 

družstva a OSVČ měla ČSSD nachystáno rozpočtově neutrální sblížení administrativního a 

daňového zatížení. Přesto, že v programu sociální demokracie jsou živnostníci zmiňováni 

velmi často a strana je evidentně považuje za důležitou voličskou skupinu, vyjádření 

vrcholných představitelů vůči nim byla velmi nešťastná a v důsledku je mohla od volby 

ČSSD odradit. Sociální demokraté ve svém volebním programu dále slibovali snahu o 

aktivní ekonomickou diplomacii a vymezili se také vůči neregulované pracovní migraci ze 

zemí mimo EU. V neposlední řadě ČSSD slibuje dodávky energií za přijatelné ceny, rozvoj 

jaderné energetiky a posílení České obchodní inspekce. 

V hlavních ekonomických otázkách, zejména v potřebě boje proti daňovým rájům, 

panuje mezi PES a ČSSD shoda. 
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3.4 Regulace finančního sektoru a daňová politika 

Manifest PES klade důraz na férové rozdělení prostředků do společnosti. Toho chce PES 

docílit především různými regulacemi finančního sektoru, například oddělením komerčního 

a investičního bankovnictví nebo zavedením daní z finančních transakcí. 

O daních se ve volebním programu ČSSD píše v pasáži „Spravedlivé daně = kvalitní 

a dostupné služby“. Navzdory tomu, že se jedná o téma, které je pro sociální demokraty 

důležité, nebyla ČSSD schopná dodat potřebné údaje pro daňovou kalkulačku, kterou 

připravoval internetový server Aktuálně.cz. Znovu tak potvrdila, že komunikace s voliči je 

její slabou stránkou a potenciál tématu dostatečně nevyužila (Hovorka, 2017). 

Daně chtěli sociální demokraté upravit tak, aby se hlavní podíl zdanění přesunul z 

pracujících lidí a malých a středních podnikatelů na velké firmy a vlastníky velkých majetků. 

Stejnou skupinu lidí, tedy malé a střední podnikatele a OSVČ, lákala na spravedlivý systém 

daňových odpočtů a spravedlivé progresivní zdanění, které by menším podnikatelům 

zmírnilo daňovou zátěž a velkým firmám naopak zvýšilo. ČSSD v programu zmiňuje rovněž 

plán zdanit prodeje podílů firem. 

Stejně jako PES, se sociální demokracie zaměřila na banky, pro které připravila 

progresivní zdanění bankovních aktiv. Znovu je zmíněn i boj proti daňovým únikům velkých 

korporací. Progresivní zdanění v podání ČSSD by se týkalo i příjmů fyzických osob. Strana 

v programu tvrdila, že by se příjem zvýšil 98 % zaměstnanců. Sociální demokraté zveřejnili 

návrh progresivního zdanění již v únoru. Vzbudil však vlnu kritiky nejen od opozice, ale 

rovněž i zevnitř strany. Progresivní zdanění se podle něj totiž mělo týkat všech, kdo si 

vydělají více než 50 000 korun před zdaněním (Vilímová, 2017). Volební program již pro 

jistotu konkrétní částky neuvádí. 

Sociální demokraté dále slibují zrušení superhrubé mzdy, obnovení společného 

zdanění manželů, zavedení dědické a darovací daně u větších majetků. Nechybí ani návrh 

na snížení DPH u některých potravin. V závěru tohoto oddílu ČSSD upozorňuje, že 

nedopustí vyšší zadlužování státu, spoluúčast ve zdravotnictví nebo snižování důchodů. 

Můžeme říct, že v otázce daňové politiky a regulací finančního sektoru panuje mezi 

ČSSD a PES rovněž shoda. 
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3.5 Sociální stát 

Evropští socialisté v části nazvané „Směrem k sociální Evropě“ zdůrazňují, že není možné 

nechat nikoho za sebou. Kladou důraz na dostupné a kvalitní vzdělání, bydlení, zdravotní 

péči, sociální služby, péči o děti a seniory. Zaměřují se i na zaměstnanost, vzdělání a sociální 

soudržnost. Důležitá je pro ně spravedlivá a efektivní redistribuce bohatství a příležitostí. 

Dále upozorňují, že není možné, aby ekonomické svobody převážily nad sociálními právy. 

Pro PES je důležité, aby měli lidé šanci rozvíjet svůj potenciál, čehož se podle ní dá 

dosáhnout například investicemi do vzdělání, výzkumu nebo kultury. 

„Podpoříme rodiny a seniory“, deklarovali sociální demokraté v další části jejich 

volebního programu pro rok 2017. Tyto skupiny byly podle ČSSD ohroženy chudobou. 

Rodinám z ní mělo pomoci zvýšení porodného, vyšší přídavky na děti nebo rodičovské 

příspěvky. Další novinkou mělo být zřízení mikrojeslí placených státem, aby bylo pro ženy 

snadnější skloubit práci s péčí o dítě. Pro novomanžele slibovala ČSSD výhodné půjčky a 

pro lidi pečující o nemocné blízké garanci jejich pracovního místa. Na starší voliče cílily 

sliby ohledně zastropování věku pro odchod do důchodu na 65 let nebo růst penzí. ČSSD 

rovněž slíbila rozšíření sítě sociálních služeb, příspěvek na pohřeb nebo nárůst mezd 

sociálních pracovníků. 

V souladu s manifestem v této oblasti byla rovněž část programu ČSSD nazvaná 

„Kvalitní zdravotní péče dostupná všem, žádné nové poplatky“. Sociální demokraté tradičně 

trvají na bezplatném zdravotnictví a sami o sobě hovoří jako o pojistce proti opatřením, která 

by znamenala spoluúčast pacientů. ČSSD slibovala vyšší platy lékařům, sestrám i dalším 

nemocničním pracovníkům. Speciální dotační programy zároveň měly zabránit odchodu 

mladých lékařů do zahraničí. V oblasti zdravotnictví dále ČSSD plánovala digitalizaci, 

zejména zavedení e-receptů a e-objednávání. Kromě podpory technologií nechybí ani 

deklarace podpory zdravého životního stylu a prevence. 

Pod tuto část v programu PES můžeme zařadit i kapitolu z programu ČSSD, 

nazvanou „Posílíme kvalitní a dostupné školství pro všechny“. V ní sociální demokraté 

vyzývají především ke stabilizaci českého školství a kvalitnějším podmínkám pro učitele. 

Zároveň trvají na jeho bezplatnosti a nezapomínají ani na financování sportu. 
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Tematicky do této části patří rovněž pasáže nazvané „Bydlení je základ“ a „Kvalitní 

kultura pro každého“. V nich ČSSD hovoří o potřebě dostupného sociálního bydlení pro 

seniory, zdravotně znevýhodněné a rodiny s dětmi. Tématem jsou také nové obecní byty, 

obnovení Státního fondu rozvoje bydlení nebo dlouhodobé bezúročné půjčky na bydlení pro 

mladé rodiny. 

ČSSD zdůrazňuje, že kultura by měla být dostupná všem. Zároveň slibuje více 

prostředků na kulturu a také navýšení platů zaměstnancům v oblasti kultury. Dále sociální 

demokraté plánovali rozšíření volných vstupů do muzeí, galerií a dalších institucí nebo 

podporu obnov památek. Podle autora práce je také důležitá pasáž, ve které ČSSD hájí 

novináře, a především nezávislá veřejnoprávní média. Nejen v případě sociálních demokratů 

jsou ovšem u podobných prohlášení hlavní činy, a nikoliv pouze sliby ve volebním 

programu. 

Stejně jako PES, tak ani ČSSD nechce nechat nikoho za sebou. Můžeme tedy říct, že 

i v tomto bodě mezi stranami panuje shoda. 

3.6 Práva žen a menšin 

Podobnou tematickou kapitolu autor práce ve volebním programu ČSSD nenašel. Kolem 

otázky práv žen a jejich rovnosti ČSSD našlapuje velmi opatrně. Kromě již zmíněných 

mikrojeslí, které by mohly pomoci matkám v návratu do práce, není této problematice 

věnován žádný prostor. Naproti tomu je manifest PES v tomto bodě velmi podrobný a vedle 

tématu zaměstnanosti jsou ženská práva a rovnost jednou z největších priorit Strany 

evropských socialistů. 

PES v manifestu jasně deklarovala cíl zmenšit nerovnost platů a rozdílů v penzích na 

základě genderu. Rezolutně také odmítla násilí páchané na ženách. V manifestu je kladen 

důraz na skloubení rodinného a profesního života. Tyto dvě složky by měly být podle PES 

v rovnováze a nemělo by v žádném případě jít o nějakou formu sebeobětování kvůli kariéře 

nebo rodině. Evropští socialisté vyzdvihují také svobodu sexuálních a reproduktivních práv 

žen a vymezují se vůči konzervativcům. Dále se striktně vymezují vůči rasismu, sexismu, 

homofobii, transfobii a dalším druhům netolerance. Jasný odpor PES k rasismu je ostře 

v kontrastu s absencí tohoto tématu v programu sociálních demokratů i velmi slabými 

reakcemi vedení ČSSD na výroky svých členů o Romech nebo muslimech (viz kapitola 

2.6.3). 
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Manifest PES odmítá jakékoliv projevy nerovnosti a diskriminace. Muži a ženy by 

podle socialistů měli mít vše spravedlivě rozdělené, od práce po podíl na moci. Nikdo by 

neměl být omezován kvůli barvě kůže, náboženství, orientaci, věku, genderu, postižení, nebo 

politickému názoru. ČSSD se ve svém volebním programu tomuto tématu vyhnula.  

3.7 Migrace a azylová politika 

Manifest PES se tomuto tématu věnuje v bodu, který je nazván „Unie různosti“. Už z tohoto 

názvu se dá vytušit, jaký postoj evropští socialisté zastávají. PES se vymezuje vůči 

vzrůstajícímu extrémismu, předsudkům, nenávisti a zdůrazňuje potřebu respektu k právům 

a povinnostem druhých lidí. V manifestu se hovoří o solidaritě v otázkách migrace a azylové 

politiky, aby se zabránilo dalším lidským tragédiím a utrpení. Není zde nic o povinném 

přerozdělování uprchlíků, avšak celkové vyznění textu je jasně pro zapojení všech členských 

států EU do řešení problému. Kromě sdílené odpovědnosti PES vyzývá i k efektivní 

integraci imigrantů, boji proti pašerákům lidí a pomoci zemím, odkud migranti přicházejí. 

Postoj ČSSD, nebo alespoň některých jejích představitelů, je v této otázce značně 

odlišný. V programu, konkrétně v části „Bezpečná a spravedlivá země v srdci Evropy“, 

hovoří o boji proti terorismu, nebo o tom, že by strana ráda udržela výhody schengenského 

systému volného pohybu osob. Upozorňuje však, že je třeba mít přehled nad tím, kdo do 

zemí Evropy přichází. ČSSD se v programu jasně vyslovuje pro dobudování evropské 

pohraniční a pobřežní stráže a klade důraz na společnou ochranu vnějších hranic EU. 

Zmíněna je i nutnost poskytovat podporu zemím, odkud lidé odcházejí, v čemž se volební 

program ČSSD a manifest PES shodují. Jakékoliv kvóty na přerozdělování utečenců však 

ČSSD odmítá. V této části programu nenajdeme žádnou pozitivní nabídku vůči ostatním 

zemím, které mají v důsledku migrační krize potíže. Neobjevuje se zde ani jakékoliv 

vymezení vůči vzrůstajícím projevům extremismu. 

Paradoxně se někteří členové ČSSD snažili v předvolební kampani využívat strachu 

z migrace. Typickým příkladem je fotografie tehdejšího ministra vnitra a místopředsedy 

strany Milana Chovance s puškou. Chovanec tak chtěl upozornit na změnu unijní legislativy, 

která omezovala práva na držení zbraní. Tehdejší ministr vnitra zastával názor, že v době 

migrační krize je obyvatelům České republiky odepíráno právo na obranu. Sociální 

demokraté nahráli podobnými akcemi například straně SPD Tomio Okamury, která dokázala 

problematiku uchopit mnohem radikálněji a naplno využít její potenciál. 



  

50 

PES a ČSSD se tak shodují pouze v nutnosti pomoci v zemích, odkud migranti 

přicházejí. U ČSSD chybí jakékoliv odmítnutí rasismu a extremismu. Zároveň sociální 

demokraté odmítají aktivně pomáhat zemím, které byly migrační krizí nejvíce zasaženy. 

S manifestem PES se v tomto bodě tedy spíše neshodují. 

3.8 Zdravý a bezpečný život 

PES se vyslovuje pro větší práva spotřebitelů. Do této kategorie patří například bezpečnost 

potravin a dalších produktů. V manifestu rovněž zdůrazňují důležitost ochrany životního 

prostředí. Opomenut není ani rozvoj zemědělství, nebo rozšíření přístupu k internetu. S tím 

souvisí i větší ochrana dat lidí a zajištění přístupu k informacím. V souvislosti s ochranou 

osobních údajů je podle Strany evropských socialistů nutné vyvážit otázky bezpečnosti, 

soukromí a svobody. 

Sociální demokraté v programu zmínili například odhodlání tlačit na mobilní 

operátory, aby snížili ceny svých tarifů. Rovněž slibovali rozvoj zemědělství, kabelových 

sítí nebo digitalizaci státní správy. V této problematice mezi PES a ČSSD panuje shoda. 

3.9 Demokracie a lidská práva 

Manifest PES výslovně zmiňuje rovnost občanů. Klade důraz na transparentnost a boj proti 

korupci. Vymezuje se proti porušování základních lidských práv, pošlapávání demokracie a 

opovrhování vládou práva. 

Této oblasti se volební program ČSSD prakticky nevěnuje. Najdeme v něm pouze 

zmínku v samém závěru, že sociální demokraté ctí pravidla, svobodu a demokracii a odmítají 

dělení na státy nebo občany první a druhé kategorie. Vyjadřují rovněž přání žít v přátelské, 

svobodné a soudržné společnosti. O lidských právech program nehovoří. 

3.10 Ekologie 

Evropským socialistům záleží i na ochraně životního prostředí. Chránit by se podle nich 

měly přírodní zdroje a mělo by se bojovat proti znečišťování a klimatickým změnám. S tím 

souvisí i podpora čistých technologií, využívání obnovitelných zdrojů nebo snaha o redukci 

emisí uhlíku. PES v manifestu akcentuje nutnost změnit produkci i spotřebu obecně. 

Přívětivější k životnímu prostředí by měla být i mobilita obyvatelstva. Manifest hovoří také 
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o recyklaci, snížení tlaku na přírodní zdroje a pomoci občanům ke snížení jejich ekologické 

stopy. 

V části programu „Dobrá země pro život“ se věnuje ekologickým tématům i ČSSD. 

Důraz strana kladla například na problematiku sucha, znečištění ovzduší, nebo kvality vody. 

Stejně jako PES prosazovala ČSSD dopravu šetrnou k ovzduší a kladla důraz na nízkoemisní 

dopravní prostředky, rozvoj cyklistické dopravy a její propojení s veřejnou dopravou. Podle 

ČSSD měla být rovněž postupně snižována závislost České republiky na fosilních palivech. 

V oblasti zemědělství se pak strana vyslovila proti novým záborům zemědělské půdy a pro 

podporu malých a středních zemědělců. Vymezila se rovněž proti používání škodlivých 

hnojiv. S manifestem PES se tak shoduje. 

3.11 Zahraniční politika 

Strana evropských socialistů v manifestu zdůrazňuje, že je potřeba nést univerzální principy 

demokracie, míru a respektu k lidským právům. Evropu vnímají jako silnou alianci a 

globálního hráče. Za nástroje její zahraniční politiky považují obranu, vývoj, obchod a 

diplomacii. PES je pro mír ve světě a klade důraz na obranou spolupráci. Neopomíjí ani 

podporu lidí v nedemokraciích či okupovaných zemích. Rovněž se staví proti globálním 

nerovnostem a chudobě. 

V kapitole „Bezpečná a spravedlivá země v srdci Evropy“ vyjadřují sociální 

demokraté přání dobře vycházet se svými sousedy, ale také světovými velmocemi, jmenovitě 

USA, Čínou a Ruskem. ČSSD pokládá diplomacii za základ obranné i hospodářské politiky 

České republiky. Bezpečnost a mír v Evropě je podle sociálních demokratů zaručen 

Severoatlantickou aliancí a Evropskou unií. Unie zároveň umožňuje České republice růst ve 

stabilním prostředí. Sociální demokraté chtěli podle svého programu Evropu aktivně utvářet 

a měnit. Vyslovili se pro to, aby Česká republika byla v jádru EU. Dále program hovoří o 

ekonomické a vědecké diplomacii, avšak lidská práva zmíněna nejsou. Program zmiňuje i 

modernizaci české armády, posilování NATO, vznik evropské armády, nebo boj 

s terorismem. Podporou lidí v nedemokraciích a lidskými právy se program ČSSD 

nezabývá. 
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Tabulka 2: Komparace manifestu PES (2014) a volebního programu ČSSD (2017) 

 Manifest PES 2014 Volební program ČSSD 2017 

1 Zaměstnanost + 

2 Hospodářská politika + 

3 Regulace finančního sektoru a daňová politika + 

4 Sociální stát + 

5 Práva žen a menšin 0 

6 Migrace a azylová politika N/- 

7 Zdravý a bezpečný život + 

8 Demokracie a lidská práva 0/+ 

9 Ekologie + 

10 Zahraniční politika N 

 

Poznámka: „+“ v souladu s PES; „-“ v rozporu s PES; „N“ neutrální, „0“ program se tématu 

nevěnuje, případně věnuje velice málo. 

Zdroj: Tabulka byla inspirována podobným výzkumem Hlouška a Kopečka. Vychází z volebního 

programu ČSSD pro rok 2017 a manifestu PES 2014 (viz Tabulka 1). 

  



  

53 

Závěr 

Příčin neúspěchu ČSSD v podzimních volbách do sněmovny bylo několik. Prvním důvodem 

byl fakt, že sociální demokraty účast ve vládě značně vyčerpala. Podařilo se jim prosadit 

většinu svého programu, ale nedokázali toho dostatečně využít. Následně to vypadalo, že 

strana již voličům nemá co nabídnout. ČSSD ještě na jaře neměla jasné předvolební téma a 

spíše se vymezovala vůči Andreji Babišovi, což vyvrcholilo jarní vládní krizí. Nápad řešit 

problematiku levné práce, který je podrobněji popsán v podkapitole 3.1, přišel relativně 

pozdě a voliče příliš neoslovil. Straně nepomáhala velmi dobrá ekonomická situace ani nízká 

nezaměstnanost. Tématem voleb byl dopředu pouze volební výsledek Andreje Babiše a jeho 

hnutí. Až velmi krátce před volbami se objevilo téma lithia, viz podkapitola 2.3, které naplno 

díky lepším komunikačním schopnostem využilo hnutí ANO. 

Druhým důvodem je způsob, jakým si hnutí ANO dokázalo připsat podíl na 

úspěšných a veřejností přijímaných krocích vlády. ANO kromě toho těžilo také z jarní vládní 

krize i kauzy lithium. Prakticky neztratilo podporu, navzdory všem kauzám svého předsedy, 

zatímco ČSSD voliči opouštěli. Sociálním demokratům nepomohl ani fakt, že v době, kdy 

se snažili o demisi Andreje Babiše, propukla aféra na Ministerstvu školství mládeže a 

tělovýchovy. V roli bojovníků proti podvodníkům působili sociální demokraté nevěrohodně, 

jak bylo ukázáno v podkapitole 2.2.1. 

Velký podíl na špatném volebním výsledku ČSSD měl prezident Miloš Zeman, 

kterého bychom mohli označit za třetí důvod neúspěchu. Značná část voličů i členů ČSSD 

ho podporovala, a to navzdory tomu, že se vymezoval proti sociálním demokratům, což bylo 

ukázáno v podkapitole 2.2.1 a 2.4.1. Mnoho z jeho podporovatelů z řad voličů i členů ČSSD 

stejně jako on neměli rádi Bohuslava Sobotku a jím reprezentované modernizační křídlo. 

Podporu premiérovi vyjadřovali především lidé, kteří neměli ČSSD v plánu volit. Svou 

podporu Sobotkovi brali také jako možnost vymezit se proti hlavě státu. Sobotkovy kroky 

během krize působily na veřejnost chaoticky. Jeho podporovatelé uvnitř strany se podpory 

od premiéra ve vnitrostranických bojích nedočkali. ČSSD oproti hnutí ANO jednala 

nejednotně a lidé si toho nutně všimli. Rozpory uvnitř strany jsou tak čtvrtým důvodem 

neúspěchu. 
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Pátým důvodem byla špatná komunikace s voliči. Poznatky shromážděné v práci 

ukazují, že se jednalo o faktor nejzásadnější. Za problém ji opakovaně označovali i vrcholní 

představitelé strany. ČSSD se nedařilo srozumitelně komunikovat jako straně, a to samé 

platilo pro jednotlivé představitele. Špatně bylo takřka vše od vyjádření politiků, jak bylo 

ukázáno například v kapitole 2.4.3, po předvolební kampaň. Politici nedokázali veřejnosti 

srozumitelně vysvětlit kauzy Andreje Babiše ani některá svá rozhodnutí, která navíc velmi 

často měnili. Obzvlášť špatně působily odlišné výroky ke stejné problematice od různých 

členů vedení strany. Dobře nepůsobil ani triumvirát Zaorálek, Chovanec, Sobotka, který 

voliči nepochopili. Lidé nevěděli, kdo stranu skutečně vede a kdo je její hlavní tváří. Strana 

byla nečitelná a její sdělení nesrozumitelná. 

Pro starší voliče byl důvěryhodnější Andrej Babiš, který přitom přebíral témata 

ČSSD, jako bylo například zvyšování penzí. Na svou stranu si získal lidi starší 60 let i 

v kauze lithium. Na mladé lidi se ČSSD prakticky vůbec nezaměřila. Kampaň na sociálních 

sítích byla velmi nezáživná a připomínala spíše odborné konference. Nejen mladší voliče 

mohl odradit nový statutární předseda strany Chovanec, jehož minulost je popsána 

v podkapitole 2.4.1, nebo rasistické výroky z úst některých členů ČSSD. Spokojení nemohli 

být ani živnostníci a malí podnikatelé. Ačkoliv na ně ČSSD cílila svým programem, 

vyjádření Mládka, Štěcha či Zaorálka na jejich adresu vzbudila vlnu rozhořčených reakcí. 

Obyvatelům České republiky, které vyděsila migrační krize, nabídla lepší řešení SPD Tomia 

Okamury. Snahy Milana Chovance a dalších politiků přiživit se na strachu z uprchlíků pouze 

podpořily obavy lidí, kteří se nakonec rozhodli zvolit autentičtější protimigrační strany. 

Výsledkem kombinace těchto faktorů byl přechod třetiny voličů ČSSD z roku 2013 

k hnutí ANO, jak bylo popsáno v podkapitole 2.4.3. Mnoho voličů se rozhodovalo až na 

poslední chvíli a jejich rozhodnutí výrazně ovlivnila kauza lithium. Velká část voličů 

sociální demokracie z roku 2013 dala hlas novému uskupení SPD. Téměř třetina voličů 

ČSSD z roku 2013 nepřišla v roce 2017 k volbám. 

Z komparace volebního programu PES a ČSSD vyplývá, že v tradičních tématech 

sociálnědemokratických stran jako je zaměstnanost, regulace finančního sektoru, daňová 

politika nebo v opatřeních podporující sociální stát, platí mezi Stranou evropských socialistů 

a ČSSD shoda. 

Co se týče „modernějších“ témat, která uvnitř ČSSD akcentovalo modernistické 

křídlo, není již shoda tak jednoznačná. Například problematice práv žen a menšin se program 
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ČSSD vůbec nevěnuje, dokonce se místy může zdát, že se s tezemi uvedenými v programu 

PES rozchází. Téma rovnosti pohlaví označila PES v manifestu za jedno z hlavních, zatímco 

ve volebním programu ČSSD autor práce nalezl jedinou zmínku o postavení žen, a to 

v otázce zavedení mikrojeslí, které by umožnily ženám dřívější návrat do práce. 

Čeští sociální demokraté také měli spíše odlišný pohled na migranty přicházející do 

Evropy. PES zdůrazňovala solidaritu se státy, které byly uprchlickou vlnou nejvíce 

zasaženy. PES rovněž odsuzovala projevy extrémismu a nesnášenlivosti. ČSSD se vůči 

vzrůstajícím předsudkům ve společnosti nevymezila. Stejně tak program sociální 

demokracie explicitně nezmiňoval důležitost hájit lidská práva. Ani v otázce zahraniční 

politiky ČSSD nesouzněla ve všech bodech s PES. Její postoj v zahraniční politice by se dal 

označit za značně pragmatický. 

Jediným „moderním“ tématem, ve kterém panovala mezi evropskými socialisty a 

sociálními demokraty shoda, byla ekologie. Volebním lídrem byl Lubomír Zaorálek, kterého 

bychom mohli zařadit do sobotkovského modernizačního křídla. Přesto byl volební program 

spíše neutrální a „moderním“ tématům se vyhýbal. 

V zásadních tématech tedy panovala mezi PES a ČSSD shoda, modernější témata 

sociální demokracie spíše opomíjela, případně se dostávala do mírné neshody. V komparaci 

byl hodnocen primárně program, a nikoliv další výroky politiků. Naprostá shoda panovala 

v šesti z deseti tematických oblastí, konkrétně v politice zaměstnanosti, hospodářské 

politice, v regulacích finančního sektoru a daňové politice, v oblasti sociálního státu, tématu 

zdravého a bezpečného života a rovněž v případě ekologie, která však není pro sociálně 

demokratické strany zásadní. V případě tématu migrace a azylové politiky byl postoj ČSSD 

v mírném rozporu s PES. V otázce zahraniční politiky bylo stanovisko sociální demokracie 

spíše neutrální, dalo by se říci až pragmatické. Dvěma oblastem se program ČSSD na rozdíl 

od PES nevěnoval. Jednalo se o otázku práv žen a menšin a problematiku demokracie a 

lidských práv. V samém závěru volebního programu ČSSD pouze zmínila, že ctí svobodu a 

demokracii. Vyložená neshoda nepanovala v žádné z oblastí. Z komparace manifestu PES a 

volebního programu ČSSD tak můžeme vyvodit, že se Česká strana sociálně demokratická 

od sociálnědemokratické rodiny neodchyluje, protože v klíčových bodech stále panuje shoda 

se Stranou evropských socialistů, která sdružuje socialistické a sociálně demokratické strany 

napříč Evropou. Hypotézu, že se ČSSD odklonila od sociálnědemokratických témat 

(vybočila ze sociálnědemokratické rodiny stran), můžeme zamítnout. 
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ČSSD volby prohrála kvůli špatné komunikaci s elektorátem, vnitřní rozhádanosti a 

absenci atraktivního volebního tématu. Pokud se již sociálním demokratům podařilo 

zajímavé téma vymyslet, převzaly ho ostatní strany. Volební program ovlivnil porážku 

sociální demokracie minimálně. ČSSD chyběl schopný a stranou podporovaný lídr, který by 

voliče dokázalo zaujmout, a kterému by důvěřovali. 

Summary 

Czech Social Democratic Party lost the election because of the bad communication with its 

electorate. Party was also internally divided into the conservative and modernistic wing, 

members very arguing and CSSD was lacking the main topic of its campaign. „Cheap work“ 

theme came too late and wasn’t interesting enough to cover up the other issues. Leader 

Sobotka was weak and didn’t have enough support from the party. The change came too late 

and splitting lead between three persons – Sobotka, Chovanec, and Zaoralek, wasn’t 

understandable for the voters. Party wasn’t able to interest seniors, owners of small and 

medium-sized businesses, nor the young voters. People didn’t trust Czech social democrats. 

After the spring government crisis and the Lithium case, the credibility of the party was lost. 

Andrej Babis, billionaire, and leader of ANO 2011, had better communication and campaign 

at all. Czechs believed his version of the story despite the many accusations and suspicions 

which were linked to him. Babis’s advisors also weren’t hesitating to use the topics of the 

CSSD and present them as their own. 

Election program for 2017 had a minimum impact on the lost in the election. What 

is more, the comparison of the CSSD and the PES program has proved that Czech Social 

Democratic Party still should be considered as a member of social democratic party family. 

There was an accordance in the most important topics and no serious discrepancy. The 

hypothesis that CSSD has deflected from its party family and social democratic topics can 

be denied according to the comparison. 

Almost one-third of the CSSD voters from 2013 went to the main rival Andrej Babis 

and his movement ANO 2011. Another third of the voters from 2013 decided not to vote and 

some voters. Moreover, a lot of CSSD supporters from the polls in 2013 also preferred anti-

Islamic party SPD (Freedom and Direct Democracy) which was led by Tomio Okamura. 
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Teze bakalářské práce 

Zdůvodnění výběru práce 

Sociální demokraté ztratili v posledních měsících před volbami značnou část své členské 

základny a dle průzkumů také voličů. Nabízí se tak otázky, co bylo příčinou této ztráty a 

jaké se pokusila ČSSD podniknout kroky, aby dokázala přilákat voliče zpět a udržet krok se 

svými konkurenty.  

Neodchýlila se ČSSD příliš od tradičních levicových témat sociálně demokratických 

stran? Jak se na jejich preferencích podepsala vládní krize, vztah s vládními koaličními 

stranami nebo vztah s prezidentem republiky Milošem Zemanem? Jaký dopad měly na 

nejsilnější vládní stranu kauzy, jako byla například dotační aféra na MŠMT? Nejen na tyto 

otázky se bude práce snažit odpovědět. 

Předpokládaný cíl 

Cílem bakalářské práce je analyzovat ČSSD před volbami do Poslanecké sněmovny na 

podzim roku 2017. Konkrétně, v jakém stavu se před volbami strana nacházela a jaký vliv 

na ni měly kauzy, vládní krize, vztah s prezidentem nebo například zvažování spolupráce s 

KSČM. Práce se také zabývá tím, jaká je ČSSD uvnitř a jaká navenek, zdali je strana 

jednotná a jestli stojí za svým vedením. V práci bude věnován prostor programu, a to jak 

dlouhodobému, tak předvolebnímu. Na základě jejich analýzy bude možné vyhodnotit, jestli 

se ČSSD vzdaluje sociálně demokratické rodině stran. 

Metodologie práce 

Práce je případovou studií. Její náplní bude analýza ČSSD před volbami do poslanecké 

sněmovny v roce 2017. K získání potřebných informací bude v práci čerpáno především z 

oficiálních materiálů ČSSD, jako jsou tiskové zprávy, program a prohlášení jejích čelních 

představitelů v médiích. Pozornost bude věnována také tomu, jak o ČSSD média informují. 

K vyhledávání potřebných materiálů budou využívány databáze, jako je například Newton 

Media Search nebo archiv ČTK. 

Na základě analýzy dlouhodobého a volebního programu bude možné říci, jestli se 

ČSSD programově vzdaluje rodině sociálně demokratických stran. K vymezení stranické 

rodiny bude využita typologie Klause von Beymeho. 
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Základní charakteristika tématu 

Práce spočívá v analýze stavu České strany sociálně demokratické před volbami do 

Poslanecké sněmovny v roce 2017. Analyzován bude stav, v jakém se strana nachází a jakým 

způsobem se strana snaží oslovit voliče. Součástí analýzy bude také zhodnocení vládní 

spolupráce, vztah s prezidentem republiky nebo KSČM. Pozornost bude věnována také 

volebnímu a dlouhodobému programu a dalším stranickým dokumentům. Analýza bude 

rovněž zahrnovat mediální výstupy čelních představitelů ČSSD a obraz strany v médiích. 

Strana bude zhodnocena v kontextu s jejími politickými soupeři. 

Předpokládaná struktura práce 

Úvod 

1. Teorie: 1.1. Stranické rodiny, 1.2. Strany a stranické systémy 

2. Analytická část: 2.1. Vládní krize - Andrej Babiš jako konkurent, 2.2. Mediální vystoupení 

čelních představitelů ČSSD, 2.3. Vztah s prezidentem republiky, 2.4. Kauzy, 2.5. 

Dlouhodobý a předvolební program, 2.6. Spolupráce s KSČM   
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Stranické materiály: 

Dlouhodobý a volební program ČSSD a další oficiální dokumenty a prohlášení strany 

Média: 
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