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FRANCOUZSKÉ PREZIDENTSKÉ 
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Jana Truchlá, Roman Máca 

Shrnutí 
V druhém kole francouzských prezidentských voleb obhájil svůj post stávající prezident 

Emmanuel Macron. Ten oproti stejné soupeřce z předchozích voleb Marine Le Pen získal 

poměrně pohodlný, byť nižší než v roce 2017, náskok 17 %, a to 58,5 % vs. 41,5 %. Před pěti lety 

byl poměr sil 66,1 % vs. 33,9 %. Rozdíl tak činil přesvědčivých 32,2 %. Současný výsledek 

ve spojitosti s povolebními protesty a s aktuálními výzvami ukazuje, že Macronovo druhé funkční 

období nebude pomyslnou procházkou růžovým sadem. 

Hlavní body 
• Jaká bude Macronova politika v jeho druhém funkčním období? 

• Jaká by byla politika Marine Le Pen, pokud by ve volbách zvítězila? 
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Emmanuel Macron 

Před volbami nejžhavější kandidát na vítězství Emmanuel Macron oficiálně potvrdil svou kandidaturu 

jen měsíc před ohlášeným termínem voleb. Z formálního hlediska tak šlo o jednu z historicky 

nejkratších prezidentských kampaní.  

Macron ji ohlásil netradičním způsobem, a to dopisem distribuovaným do všech titulů regionálního 

denního tisku. V dopise požádal o důvěru na nový mandát a zavázal se racionálně reagovat na výzvy 

tohoto století, ať už na úrovni Francie nebo EU. V dopise prohlásil, že bude chránit hodnoty evropského 

prostoru, které jsou v současnosti ohrožovány světovými nepokoji.  

Přestože Macron vyzdvihl pozitivní stránky svého předchozího mandátu, jako například úspěšný boj 

proti terorismu či zvládnutí pandemie covid-19, zároveň si i nastavil zrcadlo v podobě neúspěchu 

primárně v rámci agendy klimatických změn. V dopise se zaměřil na význam silné ekonomiky, školství 

či zdravotnictví. Rovněž psal o potřebě reformy institucí a poukázal na nebezpečí ruské agrese 

a dopadů války na Ukrajině.1 

Macron je výjimečný ve svém postavení nevyhraněného politického centristy. Sám se totiž pokládá 

za levicového, ale současně se projevuje jako liberál. Zároveň nebývá obvyklé, aby politik měl tak 

vysokou voličskou podporu, aniž by bylo zcela jasné jeho zařazení v rámci typického politického 

spektra.2  

Před vstupem do politiky Macron pracoval v privátním bankovním sektoru v jedné z nejvlivnějších 

investičních bank ve Francii. Později se stal ekonomickým poradcem prezidenta Hollanda a ministrem 

financí. V roce 2016 založil hnutí En Marche! O rok později se stal nejmladším francouzským 

prezidentem, který byl do úřadu zvolen ve svých 39 letech, čímž překonal i legendárního Napoleona. 

Další historicky bezprecedentní zajímavostí Emmanuela Macrona je, že je to první prezident odmítající 

politickou kohabitaci, který získal důvěru voličů na druhý prezidentský mandát.3 

Image modernisty, odvážné vize reforem a silné protesty proti nim jsou atributy, které výrazným 

způsobem poznamenaly jeho první mandát v úřadu prezidenta. Tzv. „Macronův právní zákon“ 

o ekonomickém růstu a rovných ekonomických příležitostech tvoří rozsáhlý seznam reforem 

v oblastech dopravy, důchodového systému či pracovně-právních vztahů. Jeho reformní snahy byly do 

značné míry brzděny krizemi na státní či celosvětové úrovni. Krize žlutých vest, masivní stávky 

pracovníků dopravy kvůli důchodové reformě, zdravotnická krize v podobě pandemie covid-19 

či vypuknutí války na Ukrajině výrazně utlumily reformní potenciál jeho předvolebních slibů.4  

Přestože Francie zvládá pandemii poměrně dobře a francouzské ekonomice se víceméně daří, současný 

prezident Emmanuel Macron by měl více naslouchat francouzské široké veřejnosti a oponovat 

 
1 Berdah, A. (3. března 2022). Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron officialise sa candidature. Le Figaro. 

https://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/presidentielle-2022-emmanuel-macron-va-annoncer-ce-soir-

sa-candidature-dans-une-lettre-aux-francais-20220303.  
2 Fonteneau, A. (2. března 2017). Portrait : Emmanuel Macron, l'homme pressé. TV5MONDE. 

https://information.tv5monde.com/info/portrait-emmanuel-macron-l-homme-presse-153980.  
3 Duguet, M. & Parrot, C. (7. března 2022). Présidentielle 2022 : voici la liste officielle des 12 candidats à l'Elysée, 

découvrez leurs portraits. Franceinfo. https://www.francetvinfo.fr/elections/presidentielle/presidentielle-2022-

voici-la-liste-des-12-candidats-a-l-elysee_4977312.html.  
4 Tamtéž. 

https://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/presidentielle-2022-emmanuel-macron-va-annoncer-ce-soir-sa-candidature-dans-une-lettre-aux-francais-20220303
https://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/presidentielle-2022-emmanuel-macron-va-annoncer-ce-soir-sa-candidature-dans-une-lettre-aux-francais-20220303
https://information.tv5monde.com/info/portrait-emmanuel-macron-l-homme-presse-153980
https://www.francetvinfo.fr/elections/presidentielle/presidentielle-2022-voici-la-liste-des-12-candidats-a-l-elysee_4977312.html
https://www.francetvinfo.fr/elections/presidentielle/presidentielle-2022-voici-la-liste-des-12-candidats-a-l-elysee_4977312.html
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krátkozrakým slibům krajní pravice. Jde o to, že obavy z terorismu a krize středopravé politiky ve Francii 

vychýlily diskurz veřejné debaty ve prospěch otázek imigrace a identity na úkor ekonomických 

problémů. Podle politických analytiků může Macron ve své druhém funkčním období uspět jen tehdy, 

prokáže-li, že není jen prezidentem „bohatých“, ale dokáže francouzskou společnost stmelit a dodržet 

své sliby.5 

Vnitropolitické cíle, klimatická agenda a jaderná energie 

Co se týče vnitropolitických kroků, které Macron deklaroval v rámci své kampaně, jednou z hlavních 

linií jeho programu je opětovné pokračování v důchodové reformě či zvyšování platů učitelů. Chce 

pokračovat v ekologizaci Francie a jeho snahy budou vést k vymanění se ze závislosti na uhlí, ropě 

a plynu.6  

V rámci environmentálních přístupů můžeme od prezidenta Macrona očekávat pokračování 

ve snahách o přijímání velkých reforem na urychlení ekologické a energetické transformace. 

Jako příklad můžeme uvést ideu o uhlíkové dani, energeticko-klimatický zákon či občanskou úmluvu 

o klimatu. O jaderných technologiích se Macron vyjádřil, že jednoznačně patří k těm, které bude 

Francie nadále využívat a potřebovat. Je zastáncem dalších investic do vědy a výzkumu v oblasti jaderné 

energie a plánuje nejen prodloužit provoz jaderných reaktorů, ale také spustit výstavbu nových. 

Bezpečnost, obrana a NATO 

Z historické perspektivy je NATO pro Francii jen jedním z mnoha formátů pro prosazování cílů své 

obranné politiky. Z pohledu Emmanuela Macrona by se NATO mělo angažovat výlučně v oblasti s jeho 

nejvyšší přidanou hodnotou, tedy při kolektivní obraně Evropy a při zajišťování interoperability 

spojenců. Tím, že Paříž považuje své vlastní schopnosti za omezené, zejména pokud jde o formování 

mezinárodního pořádku, který je stále více charakterizován čínsko-americkou rivalitou, Emmanuel 

Macron prosazuje koncept evropské suverenity. A tedy navzdory tomu, že Macron vnímá NATO jako 

důležitý aspekt transatlantické bezpečnosti, prosazuje spíše evropský bezpečnostní rámec. V oblasti 

obrany si stanovil tři primární cíle – strategická suverenita Francie, obranná politika EU a posílení vazeb 

mezi armádou a národem jako takovým.7 V rámci rozvoje obranné politiky EU chce Macron posilovat 

koordinaci francouzských operací s evropskými spojenci a navíc ve spojení s národními a velitelskými 

centry NATO.8 Rovněž chce aktivovat tzv. battlegroups a rozmístit je v „terénu“, přičemž plánuje 

podpořit vytvoření Evropského obranného fondu na financování společných programů.9 

 
5 Mestayer, T. (28. února 2022). Emmanuel Macron : un quinquennat de grand écart et d’isolement. Le  

Télégramme. https://www.letelegramme.fr/elections/presidentielle/emmanuel-macron-un-quinquennat-de-

grand-ecart-et-d-isolement-28-02-2022-12929481.php.  
6 Duguet, M. & Parrot, C. (7. března 2022). Présidentielle 2022 : voici la liste officielle des 12 candidats à l'Elysée, 

découvrez leurs portraits. Franceinfo. https://www.francetvinfo.fr/elections/presidentielle/presidentielle-2022-

voici-la-liste-des-12-candidats-a-l-elysee_4977312.html. 
7 Institut Montaigne (srpen 2021). Quinquennat Macron: le grand décryptage. 

https://www.institutmontaigne.org/publications/quinquennat-macron-le-grand-decryptage.  
8 La République En Marche !. Le programme d'Emmanuel Macron pour la defense. https://en-

marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/defense.  
9 Tamtéž. 

https://www.letelegramme.fr/elections/presidentielle/emmanuel-macron-un-quinquennat-de-grand-ecart-et-d-isolement-28-02-2022-12929481.php
https://www.letelegramme.fr/elections/presidentielle/emmanuel-macron-un-quinquennat-de-grand-ecart-et-d-isolement-28-02-2022-12929481.php
https://www.francetvinfo.fr/elections/presidentielle/presidentielle-2022-voici-la-liste-des-12-candidats-a-l-elysee_4977312.html
https://www.francetvinfo.fr/elections/presidentielle/presidentielle-2022-voici-la-liste-des-12-candidats-a-l-elysee_4977312.html
https://www.institutmontaigne.org/publications/quinquennat-macron-le-grand-decryptage
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/defense
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/defense
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Je nutné zmínit, že Emmanuel Macron se až do současné vojenské intervence Ruska na Ukrajinu 

kontinuálně snažil o konstruktivní dialog s Ruskem a inicioval bilaterální kroky ke zlepšení vztahů 

mezi Paříží a Moskvou v otázkách bezpečnosti. 

Evropská unie 

Macron se staví za zvýšení důvěry v EU s odkazem na tradice evropského humanismu, za prohloubení 

evropské sounáležitosti či evropského občanství. Chce posílit evropskou identitu například 

prostřednictvím rozšíření programu Erasmus. Co se týče přistěhovalecké politiky je zastáncem politiky 

integrace imigrantů a Evropy, která si chrání své hranice a zároveň respektuje své hodnoty.  

Marine Le Pen 

Mezi krajně pravicovými kandidáty na postup do druhého kola měli největší šance dva adepti – Marine 

Le Pen a Éric Zemmour. Podle odborníků bylo relativně dlouhé politické působení Marine Le Pen spíše 

na škodu, ale její konečný výsledek nelze vůbec hodnotit jako „propadák“. O francouzské voličské 

základně je známo, že má nejraději těsné a překvapivé politické souboje, ve kterých ani pár dní 

před volbami nemá žádný kandidát garantované vítězství.  

Marine Le Pen se prezentuje jako zástupkyně zájmů hnutí žlutých vest, které svými demonstracemi 

vyvinuly značný tlak na úřad prezidenta Macrona a výsledky jeho dosavadního vládnutí. Vzhledem 

k tomu, že se jedná už o její třetí kandidaturu v prezidentských volbách, Marine Le Pen postrádala 

image a originalitu nováčka, která je pro Francouze důležitá. 

V roce 2011 Marine Le Pen vystřídala svého otce Jean-Marie Le Pena v čele ultrakonzervativní strany 

Front National (Národní fronta), kterou v roce 2018 přejmenovala na Rassemblement National 

(Národní shromáždění). Podle jejích vlastních slov se jako předsedkyně snažila stranu „oddémonizovat“ 

a postupně se distancovat od sžitého antisemitismu, který stranu do značné míry marginalizoval.10  

S její osobou jsou také spojovány četné skandály, mezi nimi i zneužívání fondů během jejího působení 

na pozici europoslankyně. Zajímavostí je i rozkol mezi podporovateli pravicových kandidátů například 

v případě „zrady“ politicky aktivní neteře Marine Le Pen, která přešla na stranu Erica Zemmoura 

či obvinění mluvčího kampaně Marine Le Pen z politické špionáže pro Zemmoura. Jako problematický 

se mohl jevit i její do značné míry vstřícný vztah vůči Kremlu a ona známá finanční „půjčka“ její straně, 

což během předvolební debaty akcentoval Emmanuel Macron. 

Vnitropolitické cíle, klimatická agenda a jaderná energie 

V rámci vnitrostátní agendy se Le Pen ve svém programu mimo jiné zavázala například nezvyšovat věk 

odchodu do důchodu, ukončit očkovací povinnost a očkování dětí před onemocněním covid-19 

či podpořit prvky přímé demokracie v podobě zavedení referenda. Co se týče postoje Le Pen k jádru, 

v programu deklarovala podporu a oživení jaderného průmyslu. Zároveň navrhla zahájení výstavby 

nových jaderných reaktorů. Politiky na ochranu klimatu by podle ní měly hlavně zohledňovat 

ekonomickou stránku věci. Skeptická je rovněž vůči politikám EU a Zelené dohodě pro Evropu.11 

 
10 France Culture. Biographie de Marine Le Pen. https://www.franceculture.fr/personne/marine-le-pen.  
11 Moussu, N. Le Pen’s climate programme: pro-nuclear and pro-hydrogen, but anti-wind. Euractiv. 

https://www.euractiv.com/section/energy/news/le-pens-climate-programme-pro-nuclear-and-pro-hydrogen-

but-anti-wind/.  

https://www.franceculture.fr/personne/marine-le-pen
https://www.euractiv.com/section/energy/news/le-pens-climate-programme-pro-nuclear-and-pro-hydrogen-but-anti-wind/
https://www.euractiv.com/section/energy/news/le-pens-climate-programme-pro-nuclear-and-pro-hydrogen-but-anti-wind/
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Evropská unie a NATO 

Oproti předchozí prezidentské kampani Le Pen značně pozměnila a zmírnila svůj kurz v rámci otázek 

Evropské unie a eurozóny. Zatímco v minulosti byla radikálně proti setrvání v eurozóně, v současnosti 

preferuje spíše mírnější přístup. Například prosazení ústavního dodatku, který by zaručil, že všechny 

evropské „zákony“, které jsou v rozporu s francouzskou ústavou, nebudou aplikovány na francouzské 

domácí právo. Podle ní by tedy každý vnitrostátní zákon měl být nadřazen vůči právu evropskému.12 

Rovněž chce transformovat Evropu na „sdružení svobodných národů“, jinými slovy jejím cílem je 

přeměnit Evropu na „prostor partnerství mezi svobodnými a nezávislými vizemi“. Evropskou komisi 

v její současné podobě obviňuje z dogmatismu a v případě jejího vítězství ve volbách by se zasazovala 

za okleštění jejích pravomocí. 

Le Pen má rovněž v úmyslu znovu projednat schengenské dohody a obnovit kontrolu hranic 

při zachování zjednodušených postupů pro státní příslušníky členských států Evropské unie.13 

Co se týče NATO, Marine Le Pen chce dostat Francii z jednotlivých struktur Aliance, aby podle ní Francie 

nebyla angažována a vtahována do konfliktů, které se jí existenčně netýkají.14  

Obrana a válka na Ukrajině 

Marine Le Pen deklaruje navýšení rozpočtu na obranu a kompletní přehodnocení stavu armády. Rovněž 

chce iniciovat zvyšování a revidování počtu vojáků působících ve francouzské armádě. Le Pen 

se vymezuje vůči větší francouzské podpoře Ukrajině (např. v podobě dodávek zbraní) a také 

proti ekonomickým sankcím vůči Rusku. Ty podle ní budou mít negativní dopad na kupní sílu obyvatel 

Francie. V polovině února prohlásila, že ambice integrovat Ukrajinu do NATO vytváří určitou formu 

obav ze strany Ruska a jediným řešením deeskalace je podle ní to, aby Ukrajina nevstoupila do NATO. 

Na margo ukrajinských uprchlíků se ale vyslovila pro jejich přijetí ve smyslu Ženevských úmluv 

o válečném právu.15 

Imigrace a islám 

Nekontrolovaná imigrace je podle ní dlouhodobým problémem a je nutno zavést roční imigrační 

stropy. Je pro zákaz šíření „islamistické ideologie“, což v praxi znamená například odebírání 

francouzské národnosti jednotlivcům, kteří projevují nebo šíří tuto „islamistickou ideologii“. Prostředky 

věnované boji proti islamistickému terorismu by podle ní měly být posíleny doplněním aparátu 

 
12 Le Point (19. ledna 2022). Marine Le Pen souhaite remettre « l’Union européenne à sa place ». 

https://www.lepoint.fr/politique/marine-le-pen-souhaite-remettre-l-union-europeenne-a-sa-place-19-01-

2022-2461141_20.php.  
13 Le Monde (14. února 2022). Le programme de Marine Le Pen à la présidentielle 2022. 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/02/14/le-programme-de-marine-le-pen-a-la-presidentielle-

2022_6113605_823448.html.  
14 BFM.TV (5. února 2022). Marine Le Pen: "Nous sortirons du commandement intégré de l'Otan". 

https://www.bfmtv.com/politique/marine-le-pen-souhaite-faire-sortir-la-france-de-l-otan-pour-ne-plus-etre-

entraines-dans-des-conflits-qui-ne-sont-pas-les-notres_VN-202202050292.html.  
15 Le Monde (14. února 2022). Le programme de Marine Le Pen à la présidentielle 2022. 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/02/14/le-programme-de-marine-le-pen-a-la-presidentielle-

2022_6113605_823448.html. 

https://www.lepoint.fr/politique/marine-le-pen-souhaite-remettre-l-union-europeenne-a-sa-place-19-01-2022-2461141_20.php
https://www.lepoint.fr/politique/marine-le-pen-souhaite-remettre-l-union-europeenne-a-sa-place-19-01-2022-2461141_20.php
https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/02/14/le-programme-de-marine-le-pen-a-la-presidentielle-2022_6113605_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/02/14/le-programme-de-marine-le-pen-a-la-presidentielle-2022_6113605_823448.html
https://www.bfmtv.com/politique/marine-le-pen-souhaite-faire-sortir-la-france-de-l-otan-pour-ne-plus-etre-entraines-dans-des-conflits-qui-ne-sont-pas-les-notres_VN-202202050292.html
https://www.bfmtv.com/politique/marine-le-pen-souhaite-faire-sortir-la-france-de-l-otan-pour-ne-plus-etre-entraines-dans-des-conflits-qui-ne-sont-pas-les-notres_VN-202202050292.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/02/14/le-programme-de-marine-le-pen-a-la-presidentielle-2022_6113605_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/02/14/le-programme-de-marine-le-pen-a-la-presidentielle-2022_6113605_823448.html
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bezpečnostních složek a vytvořením teritoriální sítě pod vedením národního protiteroristického 

prokurátora.16 

Závěr 

I přes Macronovo vítězství nehází Le Pen pomyslnou flintu do žita. Dle jejích slov se nyní bude 

soustředit na červnové parlamentní volby. V nich se dotyční de facto utkají znovu prostřednictvím 

„svých“ stran.  

Na každý pád lze Macronovo vítězství považovat za dobrou zprávu pro Evropskou unii i pro Českou 

republiku. A to zejména v současné době, kdy je jednota kolektivního Západu tolik potřebná. 

Byť Marine Le Pen byla před volbami ve své rétorice vůči Putinovu Rusku zdrženlivější, otázkou je, 

co by nastalo, pokud by byla zvolena.  

 

 

  

 
16 Tamtéž. 
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