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Jak ukázal předcházející text, který zkoumal 

komunální volby v rámci celé České 

republiky, byla první hodnocení poměrně 

zkreslující a vycházela primárně z výsledku 

v Praze. Jak tedy dopadly komunální volby 

v Praze? A jak strany obstály v porovnání 

s rokem 2014? 

 

Zde je již na místě mluvit o tom, 

že za poražené můžeme považovat primárně 

ČSSD, ale také KSČM a ANO. Naopak 

pro Piráty znamenaly komunální volby 

v Praze mimořádný výsledek, stejně tak ODS 

si výrazně polepšila a navzdory rozštěpení 

KDU-ČSL v rámci magistrátních voleb, se 

i lidovcům podařilo v rámci volebních 

uskupení získat velmi solidní výsledek. 

 

Pokud se podíváme na celkový počet zisku 

mandátů, je ODS nesporným vítězem, jelikož 

získala nejvíce mandátů ze sněmovních stran. 

„Skokanem roku“ jsou Piráti, kteří oproti 

předcházejícím komunálním volbám dokázali 

suverénně nejvíce navýšit počet získaných 

mandátů. Nejvíce naopak ztratila ČSSD, 

ANO, KSČM, ztratila ale také TOP 09.

Celkový počet získaných mandátů 2014 a 2018 v komunálních volbách v Praze 

 

 2014 2018 ROZDÍL 

ANO 158 122 -36 

ODS 166 253 87 

ČSSD 84 8 -76 

TOP 09 160 149 -11 

PIRÁTI 31 167 136 

KSČM 34 4 -30 

KDU-ČSL 64 116 52 

SPD 0 2 2 
Zdroj dat: Český statistický úřad  

 
Opět je ale třeba zohlednit, že strany 

nekandidovaly ve stejných městských 

částech. Přesto pokud se podíváme 

na schopnost strany obsadit co možná 

největší počet mandátů v rámci jednotlivých 

obvodů, na pořadí stran se prakticky nic 

nemění. Opět se ukazuje, že ODS dokázala 

výrazně posílit, stejně tak lidovci. Největší 

progres zaznamenali Piráti. Propadla naopak 

sociální demokracie, ANO a komunisté.
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https://www.politikaspolecnost.cz/papers/kdo-skutecne-vyhral-komunalni-volby-2018/
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Úspěšnost stran v procentech dle zisku maximálního možného zisku mandátu 

2014 a 2018 v komunálních volbách v Praze 

 

 2014 2018 ROZDÍL 

ANO 20,55 13,63 -6,91 

ODS 16,89 25,30 8,41 

ČSSD 9,11 0,92 -8,19 

TOP 09 17,70 17,45 -0,25 

PIRÁTI 6,94 23,16 16,23 

KSČM 4,68 0,54 -4,14 

KDU-ČSL 9,58 16,25 6,67 

SPD 0,00 0,33 0,33 
Zdroj dat: Český statistický úřad  

 

Když už jsme u schopnosti stran získat co 

možná největší množství mandátů z celkově 

rozdělovaného počtu, jak se vůbec stranám 

dařilo v případě postavení kandidátky 

probojovat se do zastupitelstva? Ani zde se 

nedočkáme překvapení. Nejúspěšnější byly 

kandidátky Pirátů, případně koalic s účastí 

Pirátů. Ty totiž získaly zastoupení ve všech 

zastupitelstvech městských částí, kde 

kandidovaly. V tomto ohledu se opět dařilo 

ODS, ale také hnutí ANO, ačkoliv oproti roku 

2014 má úspěšnost nižší, stejně jako TOP 09. 

Nárůst úspěšnosti zaznamenaly také 

kandidátní listiny lidovců, kteří opět 

kandidovali ve velké míře v rámci společných 

kandidátek s jinými menšími stranami.

Úspěšnost stran v procentech dle zvolení kandidátů do zastupitelstva 2014 a 2018 

v komunálních volbách v Praze 

 

 2014 2018 ROZDÍL 

ANO 96,55 93,94 -2,61 

ODS 95,35 97,50 2,15 

ČSSD 81,58 9,68 -71,90 

TOP 09 94,74 93,75 -0,99 

PIRÁTI 84,62 100,00 15,38 

KSČM 56,00 8,70 -47,30 

KDU-ČSL 79,17 83,33 4,17 

SPD 0,00 5,88 5,88 
Zdroj dat: Český statistický úřad  


