
POLICY PAPER | říjen 2017 

 
 
 
 
 

PRŮNIKY PROGRAMŮ A 
MOŽNÉ KOALICE 

 

 
 
 
 
 

POLICY PAPER | říjen 2017 



POLICY PAPER | říjen 2017 

 

Již tento týden proběhnou volby do 
Poslanecké sněmovny a jak ukazují data, velká 
část voličů stále není rozhodnuta, koho budou 
volit. Řada lidí uvádí, že se rozhodují dle 
programů a prakticky tomu odpovídají i 
výzkumy1. Ovšem těžko si představit, že má 
někdo čas projít si detailně jeden předvolební 
program, natož letošních 31. I z tohoto důvodu 
vznikl tento text, který má porovnat jednotlivé 
programy politických stran a naznačit 
programové průniky pro možné koalice. Jako 
podklady textu byly vybrány strany, které mají 
dle velké části předvolebních průzkumů šanci 
dostat se do Sněmovny.  
  
Pomoci lidem při výběru má například projekt 
volební kalkulačky, ovšem jak sami autoři 
uvádějí, ta je tvořena záměrně tak, aby se od 
sebe strany odlišily. Pokud tedy někdo neví, 
koho volit a chce zjistit, se kterou politickou 
stranou by se nejlépe identifikoval, je tento 
přístup zcela jistě na místě. Pokud si však 
projdete jednotlivé volební programy, pak 
zjistíte, že se nejen některé odpovědi 
v kalkulačce liší od toho, co strany uvádějí 
v programech, ale také to, jak jsou si 
jednotlivé volební programy podobné a liší se 
jen v detailech. 
 
Programové rozdíly? 
Asi nejlépe jsou vidět v případě problematiky 
daní a výše mezd, což jsou shodou okolností 
zatím hlavní témata, na která se strany 
zaměřily. Napříč politickým spektrem totiž 
není strana, která by nechtěla v novém 
volebním období daně snižovat a na platech 
přidávat. Potud bychom našli čistý politický 
průnik od KSČM po SPD, což je u tak 
zásadního politicko-ekonomického tématu, 
jakým jsou daně a mzdy, opravdu vzácné. 
 
Rozdíly jsou však v přístupu, jaký by strany 
zvolily. Příkladem může být návrh, jak docílit 
zvyšování platů, které slibují prakticky  
 

                                                        
1 Výzkum je již poněkud starší, ale ukazuje se, že 
důvody pro volbu strany jsou relativně neměnné 

 
 

všechny strany. ODS, TOP 09 i ANO navrhují 
snížení povinných odvodů, KDU-ČSL či SPD 
zase daňová zvýhodnění pro rodiny s dětmi či 
jiné vybrané skupiny. Sociální demokraté 
spolu s komunisty by oproti tomu zavedli 
progresivní zdanění dle výše příjmu. 
 
Mnohem menší rozpory pak najdeme i v 
navazující problematice, kterou jsou rozdílné 
sazby DPH. Také zde jsou strany v zásadě za 
jedno, sazby DPH je potřeba snížit a ustálit. 
Například ODS chce sazby DPH na potraviny 
a vybrané služby 10 %, u ostatního zboží 19 %. 
Tím se tak prakticky shoduje s TOP 09 (sazby 
10 % a 20 %), ale částečně také s ČSSD a ANO, 
které by do nižší 10 % sazby chtěli přeřadit 
více položek a služeb. Obdobnou shodu s jen 
minimálními rozdíly v číslech lze najít i 
v otázce navýšení platů učitelům. 
 
Větší rozpor v ekonomických částech 
programů tak najdeme prakticky jen u dvou 
témat, a těmi jsou EET a zavedení eura. 
V případě elektronické evidence tržeb asi 
nepřekvapí, že vládní strany, které tuto 
evidenci zaváděly, by povinnost evidovat tržby 
nerušily, naproti tomu opozice je pro zrušení. 
Pokud se však podíváme blíže, jak KDU-ČSL, 
tak ANO, které EET nejvýrazněji prosazovalo, 
chtějí vyhodnocení projektu a následné 
úpravy či pozdržení 2. a 3. vlny. Podobně 
mluví i Starostové či Piráti, kteří sice projekt 
rušit nechtějí, požadují však jeho revizi. To 
pravicové strany TOP 09, ODS a SPD jsou 
výrazně proti EET a celý projekt by chtěly 
okamžitě zrušit. 
 
Co se eura týče i zde je situace polarizována, 
štěpící linie však není tak výrazně pravo-levá, 
jako je tomu v případě EET. Jednoznačné 
odmítnutí eura totiž najdeme jak u pravicové 
ODS, tak u levicové KSČM. 
 
Oproti tomu pro euro se mimo jiné vyslovují 
TOP 09 i ČSSD. Navzdory tomuto 
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odmítavému postoji vůči jednotné měně 
nejsou politické strany výrazně proti setrvání 
v EU. V programech napříč vybraným 
spektrem se uvádí, že EU by se měla 
reformovat a že pozice České republiky by se 
měla stabilizovat, ovšem otevřeně o 
vystoupení ze struktur EU se mluví jen 
v programech SPD. 

Obdobně štěpícím prvkem jsou případné 
prvky přímé demokracie, jakými jsou v České 
republice primárně vnímány všeobecná 
referenda a možnost občanů navrhnout zákon 
skrze petici. Proti oběma těmto návrhům stojí 
ODS, TOP 09 a STAN, v případě možnosti 
navržení zákona skrze petici pak ještě KDU-
ČSL. Ostatní strany by tyto prvky chtěly do 
českého právního systému zavést.

 
Tab. č.1: Porovnání programů vybraných politických stran a hnutí 

Oblast Problematika ANO ČSSD KSČM ODS TOP 
09 SPD Piráti KDU-

ČSL STAN 

Daně a 
hospodář- 
ství 

Zrušení EET Ne Ne - Ano Ano Ano Ano Ne Ne 
Zrušení 
kontrolního 
hlášení DPH 

Ne Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ne Ne 

Snižování daní Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Snižování DPH Ano Ano - Ano Ano Ano - - Ano 
Progresivní 
zdanění Ne Ano Ano Ne Ne Ano Ne Ne Ne 

Zrušení 
superhrubé 
mzdy 

Ano Ano Ano - - - - - - 

Snížení daní u 
vybraných 
potravin 

Ano Ano - Ano - Ano Ano - - 

EU a NATO 

Zavedení eura Ne Ano Ne Ne Ano Ne Ano Ano Ano 
Vystoupení z 
EU Ne Ne - Ne Ne Ano Ne Ne Ne 

Vystoupení z 
NATO Ne Ne Ano Ne Ne - Ne Ne Ne 

Přímá 
demokracie 

Celostátní 
referendum Ano Ano Ano Ne Ne Ano Ano Ano Ne 

Návrh zákona 
na základě 
petice 

Ano Ano Ano Ne Ne Ano Ano Ne Ne 

Armáda 
2 % na armádu Ano Ne - Ano Ano - Ne Ano Ano 
Navyšování 
počtu vojáků Ano - - Ano Ano Ano - Ano Ano 

Školství 

Zvyšování 
platu učitelů 

Ano  
(150 % 
stávají

cí 
výše) 

Ano 
(130 % 

stávající 
výše) 

Ano 
Ano 
(35 

000) 
Ano 

Ano 
(130 

% 
prům
ěrné 

mzdy) 

Ano 
(120 % 
stávají

cí 
výše) 

Ano 
(130 % 

průměrn
é mzdy) 

Ano 
(45 000 

Kč) 

Zavedení 
školného na 
veřejných 
vysokých 
školách 

Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne 

Revize 
současné 
podoby 
inkluzivního 
vzdělávání 

- - Ano Ano Ano Ano - Ano Ano 

Doprava 
Zákon o 
liniových 
stavbách 

Ano Ano - Ano Ano - - - - 

Zdravotnic-
tví 

Zpoplatnění 
zdravotní péče - Ne Ne - Ne Ne - Ne - 

Zdroj: Zpracování programů politických stran a hnutí  
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Něco navíc 
 
 
Jak je vidět, některé strany k sobě mají 
programově poměrně blízko. Problém však je, 
že se rozcházejí v poměrně zásadních 
otázkách. Například ODS a TOP 09 jsou si 
v programových bodech velice podobní, 
neshodnou se však v otázce přijetí eura. Tento 
bod je ovšem pro obě strany poměrně klíčový. 
TOP 09 přijetí eura prezentuje jako jeden ze 
základních kamenů programu, ODS proti 
tomu sepsala dvanáctibodovou Vyšehradskou 
deklaraci, kterou musí případný koaliční 
partner splnit a ve které stojí, že případná 
vláda musí odmítnout povinné přijetí eura. 
 
Podobně tomu je i u stran současné vládní 
koalice, kdy ANO euro odmítá, ČSSD a KDU-
ČSL jsou naopak pro, avšak v případě daní se 
zase na stejné straně nachází ANO s lidovci 
proti ČSSD.  
 
Nechceme samozřejmě tvrdit, že jsou všechny 
programy stejné Každá strana klade důraz na 
jinou kapitolu, v některých navíc najdeme 
něco, co programy jiných stran nezahrnují. U 
hnutí ANO je to například důraz na ochranu 
spotřebitelů, u Pirátů pak konopí a svobodný 
internet. Lidovci opět cílí na rodiny, tentokrát 
však chtějí stavět sociální bydlení, sociální 
demokraté brání zdravotnictví před 
zpoplatněním. TOPka naopak navrhuje 
nadstandard za příplatek či chce vyřešit 
důchodovou reformu a SPD tradičně brání 
před imigrací. Přesto by se dalo říct, že 
v základních názorech není mezi stranami až 
tak propastný rozdíl, který by bránil vytvořit 
koalici. 
 
Kdo s kým do koalice 
Přesto se zdá, že tvorba koalice bude po 
volbách, ať už dopadnou jakkoliv, poměrně 
velký problém a předmětem dlouhého 
vyjednávání. Oblíbenou otázkou novinářů v 
předvolebních debatách je také ta, s kým by 
kdo chtěl, či odmítl, uzavřít koalici. V rámci 
nich je jasné, že žádná ze stran nechce uzavírat 
koalici s KSČM a SPD. Zajímavější je pak 
situace kolem ANO. Případnou koalici 
dopředu odmítla TOP 09 a ODS. Lidovci, 
Piráti či STAN možnost spojení nevyloučili, 
nechtějí však, aby v případné vládě figuroval 
Andrej Babiš. Podobně se vyjádřil i předseda 
ODS Petr Fiala. Samotné ANO sice „tradiční 
strany“ silně kritizuje, nedá se však říct, že by 
(kromě KSČM a SPD) vyloučilo nějakou 
stranu z povolebního vyjednávání. 
 

 
 
 
Zajímavá situace je tak u dříve tradičních 
rivalů. ODS i ČSSD se do kampaně snažily 
vrátit dříve známý konflikt pravice a levice, 
který byl v české politice přítomen po celé 
první desetiletí tohoto století, a který právě 
tyto dvě strany reprezentovaly. I přes snahu 
vymezit se vůči sobě navzájem, však nikdy 
nezaznělo, že by se tyto strany nějak bránily 
případnému spojení, což se od dob Opoziční 
smlouvy považovalo vždy za takřka vyloučené. 
Obdobně nejsou zavřeny cesty ani mezi 
dalšími stranami – KDU-ČSL, Piráty, TOP 09 
a STAN.  
 
Jak politici vždy na otázky případných koalic 
říkají, ukáže se až po volbách. Již nyní je však 
patrné, že se vytvořila jakási skupina stran 
(ČSSD, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN, 
Piráti), které mezi sebou mají sice místy až 
nepřekonatelné programové rozdíly, dokáží si 
však představit spolupráci. Na druhé straně je 
zde také skupina stran, které mají k sobě 
programově blízko (ANO, ČSSD, KDU-ČSL, 
STAN, Piráti), ovšem osobní antipatie by 
mohly být překážkou v případném spojení. 
Ono klišé o tom, že zajíci se počítají až po 
honu, je tedy na místě a skutečně až výsledek 
voleb ukáže, zda strany hodí za hlavu 
programové priority či osobní nevraživost. 
 


