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O víkendu proběhly v celé Evropské unii volby do Evropského parlamentu. Tyto volby jsou
především v České republice skutečně druhořadými volbami. Pravidelně mají z celostátních
voleb suverénně nejnižší volební účast, navíc probíhají v době, kdy vláda už nějakou dobu
pracuje. Dělat tak na základě výsledků těchto voleb nějaké velké predikce nebo závěry směrem
k celostátní politice je značně nadnesené a nepřesné. I přesto ale pro některé strany mohou
posloužit jako pomyslný lakmusový papírek. Jak tedy volby dopadly a co některým stranám
ukázaly?
Tabulka 1: Výsledky ve statutárních městech ČR

Zdroj dat: Český statistický úřad, 2019
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ANO
Vítězem voleb se stalo hnutí ANO. Celkem získalo 21,18 % hlasů, což ve výsledku znamenalo
6 zvolených europoslanců. Oproti předcházejícím volbám ANO získalo jak vyšší procentuální
počet hlasů, tak samozřejmě i vyšší počet zvolených poslanců. Hnutí také vyhrálo již šesté volby
v řadě. Nelze ale úplně říci, že by v ANO mohla zavládnout plná spokojenost.
Je pravda, že ANO vyhrálo ve 13 ze 14 krajských měst. Neuspělo jen v Praze, kde se nedaří
dlouhodobě. Kromě toho ANO vyhrálo také ve všech statutárních městech (opět jen s výjimkou
Prahy) a ve 185 městech s rozšířenou působností (z celkového počtu 206 měst). To značí
poměrně jasnou dominanci jak ve velkých, tak v menších městech. Úspěchy ANO sbíralo
i v malých obcích.
Na druhou stranu se v těchto volbách očekávalo výraznější vítězství. Veškeré průzkumy
i predikce ukazovaly, že ANO mělo potenciál získat větší náskok oproti ostatním. Všeobecně se
také počítalo, že čím vyšší bude volební účast, tím lepšího výsledku by ANO mělo dosáhnout.
Navzdory dosud nejvyšší volební účasti (28,72 %) zisk nebyl v porovnání se soupeři o tolik
markantní. Svou roli v tom mohlo hrát několik faktorů. Zcela jistě měly vliv opakované
demonstrace proti ANO, Andreji Babišovi a Marii Benešové. Stejně tak volební zisk ovlivnily
kauzy kolem pěstování řepky, nekvalitních potravin produkovaných firmami z holdingu
Agrofert nebo dotace pro Agrofert.
Celkově vzato může být ANO spokojeno. I přes opakované masové demonstrace se podařilo
vyhrát ve velkých městech. To ale neznamená, že tomu tak musí být i v příštích volbách.
ANO musí počítat s tím, že i před dalšími volbami se mohou konat demonstrace proti jeho
předním představitelům a potřebuje tak najít motivační prvek, kterým přiláká své voliče
k urnám. Mělo by také lépe zformovat své „tvrdé voličské jádro“, které je ze všech sněmovních
stran nejmenší.
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Obrázek 1: Výsledky ANO v obcích

Zdroj dat: Český statistický úřad, 2019

ODS
Na druhém místě skončila ODS s celkovým ziskem 14,54 % hlasů. Oproti volbám z roku 2014
jde o výborný výsledek, díky kterému strana zdvojnásobila počet svých europoslanců. Občanští
demokraté navíc potvrdili poměrně dobré výsledky ze sněmovních a komunálních voleb.
Na druhou stranu byl tento výsledek předními představiteli strany interpretován jako ohromný
úspěch a okamžitě byl vytyčen cíl zvítězit v dalších sněmovních volbách. Ty by v řádném
termínu měly proběhnout v roce 2021. Z tohoto hlediska se zdá cíl značně ambiciózní.
ODS se totiž ani navzdory demonstracím vůči premiéru Babišovi není schopna hnutí ANO
ve volbách přiblížit. A to ani ve volbách druhořadých, kde by jako opoziční strana měla mít
jednodušší pozici. Občanští demokraté navíc nejsou schopni „aňáky“ porazit ani ve velkých
městech. Je sice pravda, že pozice ve velkých městech ODS ztratila, ovšem jak volby
do Poslanecké sněmovny 2017, tak komunální volby 2018 ukázaly, že se důvěra v tuto stranu
ve velkých městech vrací. ODS nicméně stále není schopna výraznějšího výsledku,
a to navzdory příznivým podmínkám (demonstrace proti ANO a Andreji Babišovi).
Nutno brát také v potaz, že v těchto volbách měla ODS mnohem výraznějšího lídra, než tomu
bylo v případě ANO. Jan Zahradil byl dokonce za frakci Evropských konzervativců a reformistů
tzv. spitzenkadidat, tedy kandidát na pozici šéfa Evropské komise. Ani tak se mu ale nepodařilo
přilákat výraznější zájem voličů, byť v rámci preferenčních hlasů získal z celé kandidátky ODS
nejvíce. Z hlediska procentuální úspěšnosti získal Zahradil i o něco více než lídryně ANO Dita
Charanzová.
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Pro ODS tak jde o relativně úspěšné volby, ovšem nějaký výrazný optimismus a představa
výhry v dalších sněmovních volbách je zatím značně přehnanou reakcí.
Obrázek 2: Výsledky ODS v obcích

Zdroj dat: Český statistický úřad, 2019

Piráti
Česká pirátská strana nedávno oslavila deset let existence. Výraznější úspěchy nicméně sbírá
teprve od voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2017. I tak si ale Piráti v těchto eurovolbách
poměrně věřili a směle vyhlašovali za cíl porazit ANO a volby vyhrát. Nakonec strana skončila
třetí se ziskem 13,95 % hlasů. Pirátům se navíc nepodařilo zopakovat vítězství v Praze,
kde na podzim 2018, byť těsně, vyhráli komunální volby a obsadili post primátora.
Výraznějšího úspěchu se Pirátům nedostalo ani v ostatních velkých (krajských a statutárních)
městech. Povětšinou strana skončila na třetím místě, což by za normálních okolností bylo
pro relativně novou stranu úspěchem. Ovšem z hlediska deklarovaných cílů to musí být
pro Piráty zklamáním a jakýmsi probuzením. Piráti se totiž podobně jako ODS netají ambicí
porazit ANO a sestavovat vládu. Nicméně úplně stejně, jako v případě ODS, se ani této straně
nedaří zvítězit nad ANO ve velkých městech, byť k tomu právě při těchto volbách měli poměrně
ideální příležitost.
Důvod je jednoduchý. Jak Piráti, tak ODS, ale i TOP 09 a STAN cílí na podobný typ voličů.
Ve výsledku si tak strany kradou voliče navzájem, síly se štěpí a ani jedna z těchto stran pak
není schopna ANO ve velkých a středních městech porazit. Vzhledem ke ztrátám v malých
městech a obcích pak nemá ani jedna z těchto stran vlastně proti hnutí ANO šanci.
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Piráti tak do dalších voleb budou potřebovat výraznější profilaci nejen vůči ANO, ale také vůči
ODS, TOP 09 a STAN.
Vzhledem k určitému vnímání této strany a také vzhledem ke krizi levicových stran by se strana
mohla více posunout doleva a „vysát“ zbytky voličů ČSSD, část mladého elektorátu KSČM
a některé voliče od ANO. V opačném případě by totiž mohli Piráti opět spadnout pod 5%
hranici znamenající úspěch.
Obrázek 3: Výsledky České pirátské strany v obcích

Zdroj dat: Český statistický úřad, 2019

TOP 09 + STAN
Také ve štábu koalice TOP 09, STAN a celé řady dalších menších stran se po vyhlášení výsledků
voleb tvářili všichni spokojeně a výsledek označovali za dobrý. Právě zde ale byl pocit
spokojenosti se ziskem 11,65 % hlasů nejméně pochopitelný.
TOP 09 před volbami pochopila, že tříštit síly a bojovat s podobnými stranami o voliče
je nesmysl. Proto znovu navázala spolupráci s hnutím STAN, ale také s dalšími menšími
a regionálními stranami. Do čela kandidátky se navíc postavil předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.
Koalice tím měla takřka ideální výchozí pozici, navíc podpořenou událostmi na celostátní
úrovni a situací ve velkých městech. Ani tak nedokázala přesvědčit výraznější počet voličů
a dílčího úspěchu dosáhla jen vítězstvím v Praze.
Ve zbylých velkých městech tato koalice povětšinou skončila na čtvrtém, někdy i pátém místě.
To pro lídra kandidátky a předsedu TOP 09 Jiřího Pospíšila není vůbec dobrý výsledek.
Opět se ukázalo, že jako lídr zkrátka řadu voličů nepřiláká. To navíc dokumentuje fakt,
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že ho v zisku preferenčních hlasů výrazným způsobem předčil na kandidátce až třetí Luděk
Niedermayer.
Tím vyvstává otázka, zda bude Pospíšil jako předseda TOP 09 pokračovat. Už dvakrát se jako
lídr postavil do čela kandidátky, ale nikdy to nepřineslo výraznější zisk hlasů. V případě
kandidatury na premiéra by navíc kromě postu prezidenta kandidoval takřka ve všech
výraznějších volbách, což čeští voliči nemají úplně rádi, a těžko by vysvětloval, proč v žádné
funkci, do které kandidoval, nevydržel nikdy dlouho a vždy ji opustil kvůli kandidatuře na jiný
post. Dá se tak očekávat, že pokud sám neodstoupí, bude snaha ho na sjezdu TOP 09 na podzim
tohoto roku nahradit.
Kromě toho musí také TOP 09 a STAN vyřešit otázku dalšího fungování. Nemělo by smysl,
aby dva velmi podobné subjekty kandidovaly odděleně. Na druhou stranu těžko říci, jak by tyto
opakované rozchody a spojení vnímali voliči. V těchto volbách to straně neuškodilo,
ovšem jak již bylo řečeno v úvodu, tyto volby velkou vypovídající hodnotu nemají.
Obrázek 4: Výsledky TOP 09 + STAN v obcích

Zdroj dat: Český statistický úřad, 2019

SPD
Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura získala 9,14 % hlasů. Patrně se očekával větší
úspěch, čemuž také odpovídala poměrně masová kampaň. Ta mimo jiné zahrnovala koncert
na Václavském náměstí s účastí zahraničních politických hvězd v čele s Matteem Salvinim
(účastníkům zaslal video zdravici) a Marine Le Pen. Podobizny Le Pen, Salviniho a Okamury
se následně objevovaly na propagačních materiálech SPD spolu s heslem „Česká republika
na 1. místě“.
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V porovnání se Salvinim a Le Pen i v porovnání s jinými pravicově populistickými stranami
v Evropě SPD příliš nezazářila a nezískala výrazný počet hlasů. Výsledek se přesto nedá
považovat za špatný, neboť strana obsadila dva posty eurospolanců. Také porazila řadu
tradičních stran s výrazně masovější členskou základnou. Navíc při pohledu na všechny
kandidátní listiny měla SPD pravděpodobně nejvíce konkurence v podobě celé řady podobných
antievropských populistických stran (zde nutno říci, že se ale v mnoha případech jednalo
o radikální až bizarní marginální uskupení bez reálné šance na úspěch). Po sněmovních
a komunálních volbách se SPD opět podařilo relativně uspět a také přimět svou voličskou
základnu, aby přišla k volbám. Momentálně se tak strana stala etablovanou a musí se s ní
počítat.
Otázkou ale je, zda SPD zůstane vnitřně konsolidovaná. Před volbami z SPD odešel poměrně
výrazný člen Lubomír Volný následovaný dalšími dvěma poslanci. Kromě toho se řešily
problémy v některých krajských organizacích. Nutné je brát v potaz i předchozí zkušenost
z Okamurova Úsvitu.
Při pohledu na výsledek zbylých stran podobného ražení výše zmíněné SPD zřejmě neuškodilo,
ale vnitřní fungování strany je stále velká neznámá. Pokud by tak došlo k nějakým dalším
problémům ve fungování nebo dokonce ke snaze o sesazení Tomia Okamury z čela,
byť se nezdá, že by se k něčemu takovému schylovalo, mohl by další volební zisk strany
povážlivě klesnout.
Obrázek 5: Výsledky SPD v obcích

Zdroj dat: Český statistický úřad, 2019
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KDU-ČSL
Lidovci, kteří před nedávnem prošli poměrně výraznou změnou vedení, získali 7,24 % hlasů
a dva posty europoslanců. Oproti volbám z roku 2014 jde o pokles, ale i tak mohou být relativně
spokojeni. Strana opět dokázala bez větších problémů překonat 5% hranici pro zisk mandátu,
potvrdila si sílu a schopnost mobilizace svého voličského jádra a představila i silné a výrazné
kandidáty, ačkoliv jako jediná ze stran nevyšle do Bruselu svého lídra, ale dvojku a trojku
z kandidátní listiny.
To vše dělá z KDU-ČSL poměrně žádaného partnera pro krajské, ale i například sněmovní
volby. Zejména díky voličské základně v jihovýchodní části republiky by lidovci skvěle doplnili
některou z větších stran, která má úspěchy ve velkých městech, ale ztrácí v malých městech
a obcích. Nabízela by se tak ODS, Piráti, případně TOP 09. Je pravda, že podobný pokus se
relativně nedávno odehrál a skončil málem katastrofálně. To ale neznamená, že by se nový
předseda nemohl pokusit o vytvoření jiné podobné koalice, byť jsou možnosti omezeny
osobními animozitami. Nedá se tak například velmi očekávat spojení KDU-ČSL s TOP 09,
dokud v ní bude působit Miroslav Kalousek, ale koalice s ODS či pokus o znovu spojení se STAN
si lze představit.
Obrázek 6: Výsledky KDU-ČSL v obcích

Zdroj dat: Český statistický úřad, 2019
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KSČM
Také komunisté se museli smířit s nižším volebním ziskem, a to s 6,94 % hlasů. To je oproti
roku 2014 propad o 4,04 %. I při vyšší volební účasti strana získala o téměř dva tisíce hlasů
méně a místo zisku tří mandátů se musí spokojit jen s jedním mandátem. V řeči čísel tak jde
o poměrně výrazný propad, ovšem ne nezbytně je vše špatně.
Komunisté letos postavili výrazně omlazenou kandidátní listinu ve snaze přilákat mladé voliče.
To se jim dle všeho úplně nepovedlo. Na druhou stranu si dokázali udržet voličskou základnu
z předcházejících voleb (byť vzhledem ke stáří voličské základny byla v těchto volbách o něco
menší). To se jim v předcházejících krajských, sněmovních, ani komunálních volbách
nepodařilo a strana vždy výrazně ztratila. Mohlo by to tak znamenat, že komunisté zastavili
propad, a i když se jim prozatím nepodařilo přilákat mladé voliče, alespoň si udrželi ty staré.
Vzhledem k věku voličské základny ale komunisté stále musí cílit na mladé voliče, jinak bude
tento výsledek jen mezistupněm při pokračujícím pádu. Je nyní samozřejmě na vedení KSČM,
jak se k výsledku postaví a jaká bude jejich další strategie. Pokud si vše vyhodnotí jako
neúspěch a ztrátu pozic v porovnáním s volbami 2014 a zanevřou na strategii, kterou použili
v těchto volbách, bude propad strany pokračovat i nadále bez ohledu na osobu ve vedení.
Pokud ale budou pokračovat a zaměří se na mladé voliče a příznivce například Pirátů, mohla
by KSČM do budoucna opět lehce vyrůst.
Obrázek 7: Výsledky KSČM v obcích

Zdroj dat: Český statistický úřad, 2019
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ČSSD
Poslední sněmovní stranou, která kandidovala ve volbách do Evropského parlamentu,
je Sociální demokracie. Zároveň je také první stranou, které se nepodařilo získat potřebný
počet hlasů k překročení 5% hranice a k zisku mandátů. ČSSD skončila s výsledkem 3,95 %
poměrně daleko za hranicí znamenající zisk mandátu a ještě dál za hranicí, kterou by vedení
strany označilo za úspěch.
Jde tak o další volební propadák strany, a to navíc o několikátý v řadě. Po sněmovních volbách
strana ztratila řadu postů v komunále, nyní i na evropské scéně. Problémem je, že navzdory
snahám a proklamacím o změnách v ČSSD ve skutečnosti k žádným změnám v rámci strany
nedošlo. Stačí porovnat, jakým způsobem se změnila ODS po roce 2013 a jak ke „změnám“
přistupují sociální demokraté.
Namísto opravdu důsledné změny, kdy by do vedení přišla osobnost klidně i mimo stranické
struktury ČSSD, se ve vedení točí stále stejní lidé, kteří v ČSSD působili již před několika lety.
Je pravda, že na posty ministrů se sociální demokracii podařilo přivést poměrně zajímavé
a výrazné osobnosti, které se před nedávnem prosadily i do vedení strany. Mediálně výrazní
jsou ale stále politici, které si voliči spojují se starým vedením. Už samotná postava předsedy
Hamáčka, který je stále v myslích zapsán jako jeden ze členů Lánské schůzky, je v tomto
limitující.
Když situaci porovnáme s ODS, která poměrně rázně změnila vedení a letos se dokonce zřejmě
definitivně vypořádala s přízrakem rodu Klausů, je rozdíl vidět na první pohled. Občanští
demokraté se nyní musí paradoxně potýkat s návratem některých podobných lidí, kteří by
rostoucího úspěchu ODS rádi využili k návratu do vrcholné politiky viz např. Ivan Langer.
Také ČSSD si zřejmě musí projít odchodem některých výrazných tváří, které jsou spojeny
s předcházejícími lety, aby nabrala nové tváře nebo využila dlouholeté starosty a zastupitele,
kteří ale nyní nejsou tolik vidět.
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Obrázek 8: Výsledky ČSSD v obcích

Zdroj dat: Český statistický úřad, 2019

Závěr
Jak již bylo řečeno v úvodu, vyvozovat z těchto voleb něco směrem k celostátní politice
či k postavení stran u voličů, je nesmyslné. Přesto se domnívám, že výsledky budou mít vliv
na chování a počínání jednotlivých stran.
Například ČSSD čeká zcela jistě další vnitrostranická diskuse o směřování strany a stejně jako
v KSČM se bude mluvit o setrvání ve vládě/podpoře vlády. Je samozřejmě možné, že první
či druhá ze stran z vlády odejde, či ji přestane podporovat, ovšem neviděl bych to jako
pravděpodobné. Znamenalo by to totiž pád vlády, následně předčasné volby a na ty by ČSSD
s KSČM jednak neměli peníze a také by jen těžko dosáhli lepšího výsledku než v roce 2017
nebo letos. Pravděpodobnější je varianta zesíleného nátlaku na ANO na plnění levicového
programu ve snaze přilákat voliče. Vzhledem ke komunikačním schopnostem Andreje Babiše
lze těžko říci, zda by takové jednání nepřineslo úspěchy spíše pro ANO.
Jak v případě ČSSD, tak v případě KSČM by se strany měly spíše primárně zaměřit na sebe
samotné, pro jednou ignorovat stranickou hierarchičnost a postup, vytáhnout do popředí
mladé či neokoukané kandidáty a pracovat na svých programech.
Na druhé straně spektra, tedy u ODS, Pirátů a TOP 09 by si strany naopak měly přestat lhát
samy sobě. Volby pro ně nedopadly dobře, byť ANO získalo jen lehce přes 21 % a odstup nebyl
tak velký. Přesto strany nezískaly ve velkých a středních městech výraznější podporu a byly
všude s výjimkou Prahy poraženy hnutím ANO. Z velkých cílů podpořených demonstracemi
a některými průzkumy tak ve výsledku nebyl žádný ohromující výsledek. To je dáno především
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tím, že si strany navzájem kradou voliče. Pokud tedy skutečně chtějí být alternativou, budou
muset odhodit osobní nevraživost a spojit se. Samozřejmě, že v případě voleb se výsledek nedá
jednoduše sečíst, odděleně ale tyto strany mohou zapomenout na to, že by v nejbližších volbách
ANO porazily.
To ale neznamená, že by ve výsledku nemohly obsazovat posty hejtmanů či dokonce ministrů.
Ani ANO totiž nedokázalo dostatečně zmobilizovat své voliče a pokud by nešlo o volby
do Evropského parlamentu, celkový výsledek by znamenal, že i přes vítězství by ANO skončilo
v opozici. Hnutí totiž svým chováním a vystupováním nedává moc záminek pro to, aby se s ním
spojovali občanští demokraté či Piráti. Ukázalo se to již v komunálních volbách a dost
pravděpodobně se to v ještě větší míře stane ve volbách krajských. ANO možná vyhraje volby,
ale nebude mít s kým sestavit koalici. Musí se tak zaměřit na posílení svého tvrdého voličského
jádra, které přijde za všech okolností k volbám nebo musí změnit způsob komunikace
s ostatními stranami.
Jelikož se těžko stane, že by ANO získalo 50 % hlasů ve volbách, bylo by i z dlouhodobějšího
hlediska výhodnější, aby hledalo cestu, jak se s ostatními stranami domluvit a jak obrousit nyní
již poměrně ostré hrany. Vítězství ve volbách je totiž k ničemu, když strana beztak skončí
v opozici a nemůže prosazovat svůj program.
Uvidíme, jak se strany zachovají. Měly by ale pracovat poměrně rychle, neboť již na podzim
2020 tu máme krajské volby. A jelikož v politickém životě všechny změny trvají poměrně
dlouho, je na ně nyní nejvyšší čas. Krajské volby budou totiž pro řadu stran stěžejní, mohou si
v nich otestovat svou připravenost pro volby sněmovní, ale hlavně v nich půjde o výrazný
finanční příspěvek pro stranické pokladny. A pokud by třeba ČSSD, TOP 09 či KSČM opět
propadly, mohly by se dostat do skutečně vážných finančních problémů.
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