
Přinesly výsledky voleb 
změnu politického režimu?
V letošním  roce  se  výrazně
proměnila  tvář  české  politiky.
Nový  prezident,  který  svůj
mandát z přímé volby považu-
je  za silný,  se prosazuje ener-
gičtěji,  než  jak  to  činili  jeho
předchůdci  v úřadě.  Jmenoval
vládu, jež vládne opřena pouze
o jeho důvěru. Poslanecká sně-
movna  se  sama  rozpustila  a
otevřela  cestu  k předčasným
volbám.  Obě  hlavní  politické
strany, ODS i ČSSD, procházejí
krizí,  kterou  volební  výsledky
jen  potvrdily.  Velmi  výrazný
úspěch  naopak  zaznamenaly
nové strany s programem vyja-
dřujícím  nedůvěru  v  možnost
fungování  demokratické  poli-
tiky  jako  takové a  nabízejícím
univerzální jednoduchá řešení.

Diskusní večer na téma Povaha našeho režimu ve světle výsledku voleb, který na začátku listopadu uspořádal Klub na obranu
demokracie ve spolupráci s Občanským institutem a CEVRO institutem, se snažil odpovědět na otázky, co všechny tyto
změny znamenají a do jaké míry natrvalo ovlivní českou politiku? 

V rámci diskusního večera: vystoupili: Bohumil Doležal, publicista, předseda KOD, Petr Holub, redaktor aktuálně.cz, Ale-
xandr Mitrofanov, redaktor Práva, Matyáš Zrno, publicista, pracovník OI. Diskusi moderoval PhDr. Ladislav Mrklas, Ph.D.,
prorektor Vysoké školy CEVRO Institut. 

Z diskuse jsme vybrali významné otázky a požádali její účastníky o odpovědi, které vám v tomto čísle Zpravodaje 
přinášíme. 

Vojtěch Kučera

Přinesly výsledky voleb změnu politického režimu? STRANA 1

Účastníci diskuse (zleva):  Ladislav Mrklas, Matyáš Zrno, Bohumil Doležal,  Petr Holub,
Alexandr Mitrofanov



Zpravodaj Klubu na obranu demokracie PROSINEC 2013

Znamenají události posledního roku zásadní změnu 
politického režimu v České republice? 

Petr Holub

Zatím došlo jen k pokusu o změnu režimu, respektive k něko-
lika pokusům. Protagonistou byl, jak známo, prezident Miloš
Zeman,  který  si  přeje degaullovskou republiku.  Využil  pádu
Nečasovy  vlády  a  zatím  není  zodpovězena  otázka,  do  jaké
míry se na Nečasově pádu podílel nebo jak byl o něm předem
informován. Pak ale utrpěl řadu politických porážek, od neú-
spěchu  při  hlasování  o  důvěře  Rusnokově  vládě  přes  roz-
puštění  sněmovny  a  krach SPOZ  ve  volbách až  k marnému
pokusu o ovládnutí ČSSD.

Změnit režim se snaží i hnutí Úsvit Tomia Okamury, k tažení za
přímou demokracií ale těžko hledá spojence. Rozhodující od-
pověď na otázku po změně politického režimu přinese další
postup hnutí ANO Andreje Babiše. Teoreticky může opakovat
Zemanův pokus o podřízení politické scény dominantnímu jedinci, zatím se ale omezuje na snahu reformovat současný
režim či systém.

Politický převrat roku 2013 v každém případě přinesl ústup stran zavedených v uplynulém dvacetiletí. Minimálně se změni-
lo politické spektrum, jehož těžiště se přesouvá do středu. Hlavní stranou v pravém středu se může stát Babišovo ANO,
také směrem ke středu vytlačují komunisté sociální demokraty, kteří mají šanci přežít, pokud vyjde Sobotkova snaha o re -
formu strany.   

Alexandr Mitrofanov

Změna politického režimu je pro mě zásadní odklon od předchozího uspořádání. V našem případě by to znamenalo od -
chod od demokracie k jiné formě zřízení. Podle mého názoru k tak zásadní změně nedošlo. Mění se ovšem náplň demokra -
cie. Předchozí prioritní postavení demokracie parlamentní záměrně narušil Miloš Zeman, který zjevně chce posouvat zemi
směrem k vládě jednoho muže, v jeho případě prezidenta. Silná pozice hnutí Andreje Babiše, které je též organizací, kde
má hlavní slovo jeden muž, erozi tímto směrem může prohloubit.

Bohumil Doležal

V tomto roce se změnily  některé důležité parametry politického systému, aniž by bylo nutné nějak podstatně měnit
ústavu. Přímá volba otevřela cestu k tomu, aby nový prezident výrazně posílil autoritativní povahu té funkce. Najmenoval
si vládu podle vlastního gusta a ta dodnes vládne, obdařena pouze jeho důvěrou. Poslanecká sněmovna se poté sama roz -
pustila, takže byla na určitou dobu (trvá vlastně dodnes) výrazně oslabena kontrolní role parlamentu vůči exekutivě. Před-
časné volby do PS poskytly prostor „nesystémovým“ stranám starého (KSČM) i nového (ANO, Úsvit nové demokracie) typu.
Strany, které dosud ovládaly politickou scénu a hlásily se v demokracii, se nedokázaly proti tomuto dvojímu nebezpečí
domluvit ke společné obraně demokracie a jejich pozice byla i v důsledku toho otřesena. Novou poslaneckou sněmovnu
ovládá nyní neformální spojenectví ČSSD – KSČM – ANO, které má přesvědčivou ústavní většinu a může si podle potřeby
posloužit buď KDU-ČSL nebo Úsvitem nové demokracie. Strany, které lze teď považovat za opoziční (TOP09, ODS) jsou
slabé, bezmocné a v očích veřejnosti zkompromitované. Změna se dá shrnout: od demokracie k oligarchii a autoritářství.
V podstatě se dá říci, že se změnil režim.
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Kde vidíte hlavní příčinu neúspěchu tradičních 
politických stran?

Petr Holub

Jde  o  obecnou  krizi  tzv.  demokratických  stran.  V Česku
existuje  na  městské,  krajské  a  centrální  úrovni  přes  pa-
desát  zastupitelských  sborů  s nejméně  třiceti  a  nejvíce
dvěma sty členy. Zpravidla se nestarají o nic, tedy ignorují
veřejné záležitosti a mandát od voličů využívají jen k vlastní
obživě,  ať  jde o získávání  funkcí  ve veřejné správě nebo
v horším případě korupci. Jejich zbytečnost byla odhalena
ekonomickou  krizí,  která  Česko  zasáhla  relativně  silně  i
z důvodu  nečinnosti  demokraticky  zvolených  zástupců.
Lidé  neměli  důvod  volit,  někteří  však  našli  alternativu
v protestních hnutích.

Alexandr Mitrofanov

V chybách, které udělaly vůči těkavému voliči, který u nich
nehledal  hodnoty,  ale momentální a konkrétní zisk,  tedy
zlepšení  svého  individuálního  života.  Také  v  nezodpo-
vědném chování převážné většiny stranických (často sou-
běžně vládních) funkcionářů, kteří okatě dávali najevo, že
je v politice zajímá výhradně nebo především jejich vlastní
individuální zisk.

Bohumil Doležal

Tyto strany byly po celou dobu existence demokratické ČR
ovládány  myšlenkou  neúprosného  třídního  politického
boje, soustřeďovaly se čím dál tím víc na kompromitaci a
zničení politického nepřítele, daleko menší důraz kladly na
svůj pozitivní vklad do politického zápasu a hlavně na to,
zda je tu nějaký společný zájem, který by všechny politické
nepřátele v podstatných věcech spojoval, zájem vlasti. Ten-
to zájem se nikdo nesnažil formulovat. Politikům se celkem snadno podařilo veřejnost přesvědčit o tom, že jejich oponenti
jsou darebáci, ale ne už o tom, proč by je měli vystřídat právě oni. Politický zápas byl ovládán nihilismem. Odtud všeo-
becná frustrace politikou ve společnosti, která se od loňska zhmotnila v masové „protikorupční“ hysterii a otevřela cestu
falešným politickým spasitelům. 
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Domníváte se, že je možné, že se v dohledné době 
tradiční strany obnoví? Pokud ano, tak jakým 
způsobem. 

Petr Holub

Strany jako ČSSD a ODS mohou teoreticky získat část ztra-
cených  pozic,  svou  dominantní  roli  v politice  však  už  ne-
obnoví. Posílit mohou jen za předpokladu, že se reformují a
že  otevřou  prostor  pro  nové  členy.  Stejně  dobře  je  však
možné,  že  definitivně  skončí,  v případě  ODS  se  brzy  roz-
hodne na komunální úrovni. Jestli jejich starostové zvolí ve
volbách na podzim 2014 vlastní cestu bez značky ODS, ztratí
občanští demokraté jakýkoli potenciál k obnově.

Reformě stran by prospělo omezení  počtu  zastupitelů na
všech  úrovních,  od  sněmovny  po  velká  města.  Tím  by  se
omezila nabídka politických postů jako prostředků k ekono-
mickému zajištění a zvětšila odpovědnost konkrétních politi-
ků. 

Alexandr Mitrofanov

V zásadě ano. Ale s vědomím, že už nebudou catch-all par-
ties. Musely by si zvyknout na postavení maximálně 20pro-
centních stran. Souvisí to se způsobem, který je podle mě
pro jejich renovaci perspektivní: musely by se vrátit ke svým
skutečným  základním  hodnotám  a  naplňovat  je  ve  větší
pokoře vůči poslání politiků. Nedomnívám se, že se těkavý
volič vrátí, když jednou odešel. Proto vidím variantu renova-
ce tradičních stran ve spolupráci s menším množstvím voli-
čů, zato voličů kvalitnějších.

Bohumil Doležal

Jednak by se i v nových, ztížených podmínkách měla zformovat nějaká politická opozice, parlamentní i mimoparlamentní,
která by se dokázala shodnout aspoň na nějakém elementárním společném politickém programu v nových poměrech. A za
druhé,  měly  by  se  oživit  základní  politické aktivity na úrovni  např.  spolkového života  s úkolem pokoušet  se o  nějaký
„program pro tuto dobu“, pro každodenní politický život. A obojí by měly spolu komunikovat: k tomu je zapotřebí za -
chovat prostor pro svobodnou veřejnou výměnu názorů v médiální sféře. 
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Našli byste příklad země, která by procházela 
obdobným vývojem jako Česká republika? Co z 
takového srovnání pro ČR vyplývá? 

Petr Holub

Obdobný  vývoj  je  třeba  hledat  ve  státech  střední  a  východní  Evropy,  které  v uplynulých  sedmdesáti  letech  prošly
podobnou historickou zkušeností. 

Rozpad stran, které se ustavily po pádu komunismu a úspěchy „podnikatelských“ hnutí zažily například Bulharsko, Lotyš -
sko, Litva, Slovinsko. V žádné z těchto zemí nevedl úspěch nových hnutí ke vzniku vlivné vůdcovské strany, v  Lotyšsku a
Slovinsku se úspěchem hnutí inspirovali politici tradičních stran, kteří dnes s větším či menším úspěchem model hnutí za-
čali používat.

Cestou z politických krizí může být v případě zmíněných států integrace politických sil kolem nových dominantních stran,
které se víc než dříve tlačí ke středu. Zatím se v tomto souboji o střed neprosadila žádná strana založená na silném vůdci.   

Alexandr Mitrofanov

Napadá mě Maďarsko a Rusko. Rozumní politici by měli udělat všechno, aby se vývoji jako v těchto zemích vyhnuli. Otázka
je, zda je to reálné s přihlédnutím k politické a občanské negramotnosti velké části obyvatelstva. 

Bohumil Doležal

Upřímně řečeno, nepovažuji za důležité hledat takovou zemi. Byl by to podle mého názoru alibismus. Jako bychom chtěli
říci: není to nic moc, co tu zažíváme (a co jsme sami svou indolencí zavinili, tentokrát opravdu jen my sami, nemáme se na
koho vymlouvat), jako bychom to chtěli svádět to na nějaké „trendy“, které se uplatňují všude ve světě. Ve skutečnosti
podstata je v tom, že jsme selhali při budování demokracie, kterou jsme v roce 1989 dostali vlastně zadarmo. Dost jsme si
ji nevážili a dost jsme o ni nepečovali. Měli bychom se stydět a pokoušet se polepšit. Bude to dost těžké.

Zpravodaj KOD vydává Klub na obranu demokracie
IČO: 017 588 37
www.klubOD.cz, info@klubOD.cz
Pokud si přejete dostávat informace KOD v elektronické podobě, napište nám na 
novinky@klubOD.cz
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