UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD
Institut mezinárodních studií

Bakalářská práce

2013

Alžběta Rubriciusová

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD
Institut mezinárodních studií

Alžběta Rubriciusová

Politický vzestup Angely Merkelové na
pozadí sponzorské aféry CDU z roku 1999.
Bakalářská práce

Praha 2013

Autor práce: Alžběta Rubriciusová
Vedoucí práce: PhDr. Ondřej Picka

Rok obhajoby: 2013

Bibliografický záznam
RUBRICIUSOVÁ, Alžběta. Vzestup Angely Merkelové na pozadí sponzorské aféry
CDU z roku 1999. Praha, 2013. 36 s. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Karlova,
Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií. Katedra německých a rakouských
studií. Vedoucí práce PhDr. Ondřej Picka.

Abstrakt
Kancléřka SRN Angela Merkelová patří mezi nejvýznamnější politiky současnosti.
V politice se pohybuje již 23 let a od roku 2000 zastává funkci předsedkyně CDU.
Politický start Merkelové počátkem 90. let 20. stol. byl rychlý a vyvrcholil sponzorskou
aférou CDU, která na přelomu tisíciletí otřásla základy CDU. Tato bakalářská práce se
bude zabývat tím, do jaké míry bylo pro Merkelovou toto období stěžejní z hlediska její
budoucí politické kariéry. Finanční skandál vedl k finanční krizi CDU, personálním
změnám ve straně a výrazně poškodil i stranický image. Práce se bude zabývat i
Helmutem Kohlem a jeho odchodem z politiky, který byl aférou do značné míry
ovlivněn a svůj podíl na něm měla i Merkelová. Tento paradox bude zkoumán i proto,
že Kohl byl od počátku vstupu Merkelové do politiky jejím mentorem. Práce se bude
snažit analyzovat politický styl Merkelové na základě jejího jednání v roce 1999. Role
německých médií byla v případě finančního skandálu zásadní, a proto bude také
rozebrána. Na základě reflexe českého tisku z té doby bude doložen význam sponzorské
aféry CDU pro karieru Merkelové.

Abstract
Angela Merkel, the current German chancellor, is one of the most important politicians
of today. She has been involved in politics for 23 years and has held the post of the
leader of CDU since 2000. Merkel’ political start in the early 1990s was fast and had its
climax in the CDU donations scandal which shook the foundations of the political party
at the turn of the millennium. This bachelor thesis examines to what extent was this
period of time crucial for Merkel’s future political career and her steps. The donations

scandal led to the party’s financial crisis and fundamental staff changes. It damaged the
party’s image. This thesis will also deal with Helmut Kohl and his retirement from
politics which was to a large extent provoked by the scandal and Merkel’s role in it.
This paradox, stemming from the fact that Kohl was Merkel’s mentor since she entered
politics, will be investigated. Merkel’s political style will be analysed on the basis of her
conduct in 1999. The role of German media was crucial in regards to the financial
scandal and therefore will be analysed as well. The reflection of Czech media from that
time will exemplify the importance of the CDU donations scandal for Merkel’s career.
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Popsat karierní vývoj Angely Merkelové v 90. letech s důrazem na sponzorskou aféru
CDU v roce 1999. Tato aféra byla stěžejní z hlediska politického vývoje Angely
Merkelové. Do té doby Merkelová v politice působila totiž z velké části pod záštitou
Helmuta Kohla. V důsledku sponzorské aféry CDU Merkelová v prosinci 1999 z vlastní
iniciativy napsala článek pro Franfurter Allgemeine Zeitung a tím se v podstatě od
Kohla oddělila. To bylo mimo jiné zapříčiněno i faktem, že Kohl byl jedním z hlavních
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Úvod
„Tuto ženu lze srovnávat jen s málo ostatními lidmi,“1 řekl Michael Glos, první
zástupce předsedy spolkové frakce CDU/CSU a bývalý ministr ve vládě Merkelové, o
současné německé kancléřce Angele Merkelové. Ta patří mezi nejznámější a
nejvýraznější politiky současnosti. Od roku 2005 je kancléřkou Spolkové republiky
Německo. Dnes Merkelová sehrává základní roli ve vývoji celoevropské politiky a je
jednou ze stěžejních osob dávajících směr Evropské unii, mimo jiné i proto, že
Německo patří mezi tahouny evropské integrace.
Stěžejní kariérní zlom u Merkelové nastal na přelomu tisíciletí, kdy CDU
prožívala personální krizi způsobenou sponzorskou aférou CDU. Merkelová se poté, co
v devadesátých letech působila na několika postech jako ministryně a necelé dva roky
byla generální tajemnicí CDU, stala spolkovou předsedkyní CDU. Tuto funkci převzala
po Wolfgangu Schäublovi, jednom ze zúčastněných ve sponzorské aféře. Pět let nato se
jí podařilo převzít funkci, kterou do roku 1998 zastával další stěžejní aktér sponzorské
aféry CDU, Helmut Kohl. V listopadu 2005 Merkelová tedy jako první žena v historii
Německa usedla na post kancléřky. Vykonává tuto funkci dodnes a z všeobecných
preferencí vyplývá, že jí je většina Němců pozitivně nakloněna, i když úřad zastává již
osmým rokem. V souvislosti s žebříčkem popularity politiků zveřejněným v německém
magazínu Stern Merkelová k únoru 2013 získala 66 z celkových možných sta bodů. Její
popularita se tedy těší ještě většímu úspěchu než v červnu 2009. Oproti tomu obliba
Unie jemně klesla, ze 43 bodů se dostala na 40.2
Z hlediska evropské integrace bývá oslavována jako nejdůležitější žena, občas
dokonce jako nejvlivnější politička světa. Intenzivně se zasazuje o spolupráci s druhým
motorem EU, Francií. Téma Angela Merkelová prozatím zůstává a pravděpodobně ještě
nějakou dobu zůstane na politické světové scéně otevřené. Tato bakalářská práce se
bude v rámci důkladného zpracování tématu věnovat pouze jistému úseku politického
životopisu Merkelové. Bude nastíněn stav německé politiky po sjednocení Německa a
na základě něho bude vysvětlen vstup Merkelové do politického života. Důraz bude
kladen na vztah Angely Merkelové s Helmutem Kohlem a na jeho vývoj. Zvýšená
1

Christoph Schwennicke, „Die Glucke der Nation,“ Cicero: Magazin für politische Kultur, červen, 2012,
24.
2
Amt/DPA, „Die Kanzlerin beliebt wie eh und je,“ Stern, 27.února, 2013.
http://www.stern.de/politik/deutschland/stern-politiker-ranking-die-kanzlerin-beliebt-wie-eh-und-je1977027.html (staženo 29. května, 2013).
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pozornost bude této politické dvojici věnována z důvodu přímé souvislosti se
sponzorskou aférou CDU. Ta se totiž stala milníkem vztahu těchto dvou politiků. Tato
bakalářská práce bude zkoumat vliv sponzorské aféry na vývoj Angely Merkelové a to,
do jaké míry pro ní události na přelomu roku 1999 a 2000 byly přelomové z hlediska
budoucího karierního vývoje. Dále bude zkoumáno, co přesně chování Merkelové
v průběhu aféry vypovídalo o jejím politickém stylu.

Metodologie práce
Z hlediska zvolené metodologie lze tuto práci označit za biografickou studii. Jan
Hendl v knize Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace uvádí, že strategie
biografického výzkumu je vnímána jako určitá verze případové studie. Následně
vysvětluje, že se jedná o případovou studii právě proto, že se práce týká malého počtu
(případů) nebo dokonce jen jedné osoby. Biografii Hendl dále definuje jako „napsanou
historii života jedince. Jde o rekonstrukci a interpretaci průběhu života jedince někým
druhým (na rozdíl od autobiografie). Průběh života znamená posloupnost faktických
událostí během života jedince.“3 Při zpracovávání této bakalářské práce šlo tedy o
případovou studii zaměřenou na malý počet osob, v primární rovině na Angelu
Merkelovou. Interpretace faktických událostí byla u Merkelové zkoumána hlavně
v průběhu devadesátých let 20. století a následně i v prvním desetiletí století 21.
Hendl dále vysvětluje, že biografické zkoumání se v některých případech snaží
srovnat různé biografie a tím dojít k vysvětlení jevů společenských nebo osobních. Dále
dělí zaměření biografického výzkumu na:
a) vnitřní perspektivy jedince
b) interakce jedince v sociálním kontextu
c) zkušenost jedince v různých rolích v průběhu různých okamžiků
života.4
Tato bakalářská práce se zabývala především interakcemi Angely Merkelové a
Helmuta Kohla. Vnitřní perspektivu Angely Merkelové bylo možné zkoumat například
z hlediska, že i přesto, že Merkelová zpočátku v devadesátých letech nepůsobila jako
osoba, která by se dokázala nějak výrazně prezentovat, si systematicky vybudovala svůj
vzestup. Jako specifická interakce byla vyhodnocena snaha Merkelové distancovat se po

3
4

Jan Hendl, Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace (Praha: Portál, 2005), 130.
Ibid., 130.
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sponzorské aféře CDU co nejvíce od Helmuta Kohla. V důsledku této distanční
tendence oba jedinci, tedy Merkelová a Kohl udělali speciální zkušenost v daném
okamžiku svého života.
Jan Hendl dále poukazuje na definice biografického výzkumu dle Normana
Denzina. Ten rozlišovat mezi biografií úplnou, epizodickou a komentovanou. V případě
této bakalářské práce se jedná o biografii epizodickou, protože práce se soustřeďuje
pouze na určitou fázi života Angely Merkelové.5 Práce v podstatě vynechává bližší
informace o životě Merkelové před jejím vstupem do politiky počátkem 90. let. Zabývá
se tedy Merkelovou zhruba až od věku 36ti let a její předchozí život shrnuje pouze pár
větami. Tato etapa byla stěžejní z hlediska budoucího života Merkelové a jejího vložení
se do politiky. Dále autor knihy o kvalitativním výzkumu uvádí, že biografické
zkoumání uspořádáváme dle témat, která se týkají kritických okamžiků života dané
osoby.6 Právě například sponzorskou aféru CDU lze vnímat jako kritický bod
politického života všech tří výše zmíněných politiků.
Při psaní reflexe v médiích byl použit následující výzkumný postup. K rešerši
novinových článků z Hospodářských novin a deníku Právo byla použita databáze
Newton Media Search. Ta se osvědčila právě díky širokému spektru nabídky českého
tisku. Zvoleny byly právě tyto tiskoviny, aby se vycházelo jak z pravicově tak levicově
orientovaných tiskovin. Z Hospodářských novin tedy jako z pravicového a z Práva jako
z levicového deníku. Metodologický přístup při reflexi v tisku byl kvantitativní. Reflexe
se totiž převážně zabývala počtem zmínek o Angele Merkelové v souvislosti s různými
funkcemi, které zastávala. Kvantitativní výzkum byl zvolen proto, aby se na základě
počtu zmínek o Merkelové v tisku dala potvrdit či vyvrátit teze, že od sponzorské aféry
se Merkelová těšila podstatně větší mediální popularitě než před finančním skandálem.

Zhodnocení pramenů a literatury
Protože se tato bakalářská práce zabývá tématem již uzavřeným a několik let
starým, nebylo problematické najít dostatek odborné literatury a novinových článků pro
její napsání. Vzhledem k tomu, že téma se odehrává na přelomu tisíciletí, bylo možné
v databázích jako je například Newton Media Search najít velké množství článků.
Snahou ale bylo pracovat i s tištěnými články a hlavně samozřejmě s knihami.

5
6

Hendl, Kvalitativní výzkum ,131.
Ibid., 131.
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Stěžejním titulem pro napsání této práce byla biografie Angely Merkelové,
kterou napsal profesor Gerd Langguth. Ten byl velkým odborníkem na Merkelovou a
právě díky tomu bylo možné, aby jeho biografie Merkelové pomohla utvořit základ
struktury této práce. Kniha Angela Merkel – Biographie byla shledána nejlepším
opěrným bodem pro tuto práci, právě proto že šlo jednoznačně rozpoznat snahu o
možná co největší aktuálnost knihy. Práce by nebyla úplná bez čerpání z knihy Die
CDU – Das politische Leitbild im Wandel der Zeit od Uda Zolleise. Nejvíce prospěšnou
se pro tuto práci stala devátá kapitola, zabývající se stranou CDU po odchodu Helmuta
Kohla, obdobím mezi euforií a stranickou krizí, dobou opoziční vlády CDU mezi lety
1998 a 2005. Kniha Macht und Machtverlust – Die Geschichte der CDU napsaná
Frankem Böschem byla vhodným zdrojem informací o financování CDU a také
o počátcích Merkelové jako předsedkyně CDU.

1. Před sponzorskou aférou CDU
První kapitola této práce se zabývá počátkem politického působení Angely
Merkelové a tím, jak se seznámila s Helmutem Kohlem. Druhá podkapitola se zaměřuje
na personální konstelaci Merkelové, Kohla a Wolfganga Schäubleho, která je stěžejní
z hlediska pochopení sponzorské aféry.

1.1 Politická cesta Angely Merkelové v 90. letech
Karierní vývoj Angely Merkelové jako političky byl neobvykle rychlý. Tento
fakt je ještě zásadnější, když se vzpomene její původní pracovní zaměření a její kariéra
vědkyně. Do roku 1990 totiž pracovala dvanáct let jako diplomovaná fyzička na
Centrálním institutu fysikální chemie v Berlíně.7 V Hospodářských novinách v roce
2002 vědeckou kariéru Merkelové a následný přechod do politiky popsali následovně:
„Ve vědě prokázala špičkovou erudici, když odhalila zákonitosti urychlování částic
jednoduchých uhlovodíků. To bylo v roce 1986. O pouhé čtyři roky později vyměnila
vědu za politiku. Sjednocení Německa raketově urychlilo její vlastní politickou
kariéru.“8

7

Gerd Langguth, Angela Merkel: Biographie (München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2005), 100.
Josef Veselý, „Předsedkyně CDU nemůže volby prohrát,“ Hospodářské noviny, 22. července, 2002.
http://mediasearch.newtonmedia.cz.ezproxy.is.cuni.cz/news.php?uqid=D9F8ECB9-3324-4160-881D9800AA944EA2&q=&qt=&qsmpl=p%F8edsedkyn%EC+CDU&qsr=%28%3D%22Hospod%E1%F8sk%
E9+noviny%22%29&qsc=&qa= (staženo 29. května, 2013).
8
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Jak bude níže podrobněji vysvětleno, mezi hlavní faktory pro dynamiku
politického postupu Merkelové patří tamní politická situace v nedávno sjednocené SRN.
Bylo potřeba nových tváří a osobností na politické scéně, které by doplnili řady politiků
setrvávajících ve funkcích delší dobu. Bylo potřeba oživení politické scény, nové
nápady a i návrhy na jejich prosazení. Cílem bylo obě dvě části Německa
zrovnoprávnit, srovnat ekonomické a sociální rozdíly obou bývalých republik jak jen to
půjde, i když bylo předem jasné, že to bude běh na dlouhou trať. Byla tím pádem
dávána šance i novým osobnostem bez větších předchozích zkušeností, šlo obejít pro
Německo typický postupný žebříček, na kterém se postupuje z funkce do funkce, než se
člověk dostane o příčku dál a léta čeká na kýženou funkci.
Druhým důvodem pro karierní skok Merkelové byl její původ. Merkelová
pocházela z NDR a do nového politického spektra bylo nutné dosadit i lidi z bývalého
východního Německa, aby mohla být zajištěna určitá rovnováha. Třetím zásadním
faktorem pro úspěch Angely Merkelové byl Helmut Kohl, přezdívaný jako kancléř
sjednotitel. On byl tou osobou, která z Merkelové udělala političku. Merkelová byla o
necelou dekádu později tou osobou, která Kohla na oplátku nepodržela, ale naopak
politicky a veřejně zničila. Jako čtvrtý faktor lze vnímat i to, že Merkelová mohla
zpočátku působit nezkušeně a možná i trochu naivně. Pravděpodobně klamala
pohlavím, místem původu, původní profesí i svou mlčenlivostí a nepřítomným výrazem.
Angela Merkelová se začala politicky angažovat až po zásadních a nečekaných
zlomech v NDR. Stejně jako Wolfgang Thierse, viceprezident Spolkového sněmu, který
také pocházel z NDR, vstoupila do politické arény až v okamžiku, kdy byla největší
nebezpečí eliminována. Necelých šest týdnů po otevření Berlínské zdi se Angela
Merkelová rozhodla působit v občanském hnutí Demokratická výzva (Demokratischer
Aufbruch; DA) a od února 1990 byla jeho mluvčí. K pochopení motivů Merkelové pro
začátky jejího politického angažmá je důležité zmapování základních událostí
dramatické situace v měsících zlomu roku 1989. Pravdou je, že se Merkelová vyslovila
pro demokratický převrat, změnu režimu v NDR již 23. září 1989 v soukromém kruhu
v Templíně v teologické škole, v tzv. Templínském pastorském kolegiu.9
Merkelové stačil přesně rok na to, aby se po vstupu do DA stala spolkovou
ministryní. V jejím rychlém politickém karierním vývoji hrál zásadní roli Helmut Kohl.
Ten počátkem devadesátých let zastával názor, že by kabinet měl také regionálně
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zrcadlit politickou scénu ve spolkové republice. Proto se mu do jeho personálněpolitického konceptu ideálně hodila Merkelová, protože byla mladou ženou původem
z východního Německa a k tomu ještě protestantka.10
První setkání Kohla a Merkelové nebylo náhodné, ale iniciovala ho sama
budoucí německá kancléřka. Došlo k němu při sjezdu strany na začátku října 1990
v Hamburku a o seznámení s Kohlem Merkelová požádala Hanse Geislera, budoucího
saského ministra sociálních věcí.11 První společný rozhovor udělal na Kohla
pravděpodobně dobrý dojem, protože Merkelovou pozval v listopadu 1990, ještě před
prvními celoněmeckými volbami do spolkového sněmu, do své kancléřské kanceláře do
Bonu. Gerd Langguth podotýká, že se Kohl s nikým nestýkal bez vedlejších záměrů,
takže lze odhadovat, že již v danou chvíli přemýšlel o tom, jak bude Merkelovou
prezentovat v příštím spolkovém kabinetu jako svůj nový objev. V tu chvíli ale
pravděpodobně nebyl ještě stoprocentně rozhodnut, protože čekal na spisy tajné policie
Stasi, které ho nakonec přesvědčily ve prospěch Merkelové.12
Hned na své první ministerstvo Merkelová mohla nastoupit s nepříjemným
fiaskem, nakonec ale situace dopadla v její prospěch. Koncem prosince 1990 totiž v
interview s bývalým novinářem „Die Welt“ Detlevem Ahlersem lehkovážně Merkelová
prohlásila, že ji témata jako rodina a ženy opravdu nezajímají. Naštěstí byl Ahlers
diskrétní a Merkelovou veřejně nepotopil pár dní před jejím převzetím první ministerské
funkce. Merkelová to okomentovala: „Nebyl jednoduše čas meditovat o takových
otázkách. Události člověka doslova válcovaly. Bylo mi jasné, že konstelace byla
výhodná: Žena z východu a k tomu ještě mladá, to vše mi bylo k dobru. [...] Se
samotným resortem jsem se předtím nijak speciálně nezabývala – témata jako ženy a
mládež totiž v době revoluce neležela v centru mého zájmu.“ 13
Merkelová se tak 18. ledna 1991 stala nejmladší političkou s ministerskou funkcí
v celé Spolkové republice. Kohl její ministerskou funkci – ministryně pro otázky žen a
mládeže – chápal jako čas na zaučení a seznámení se s náročnou prací politické
administrativy. Nepříjemné pnutí začalo ale vznikat poměrně brzy, když Merkelové
začalo být přezdíváno “Kohlovo děvčátko“ a její strmý vzestup do ministerské funkce
byl vnímán jako Kohlova milost. Merkelová sama konstatovala, že musela bojovat o to,
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aby byla vnímána jako samostatná persona.14 Gerd Langguth ale také podotýká, že
právě tato veřejná debata pomohla popularitě Merkelové a díky své biografii měla
náskok v pozornosti oproti ostatním politikům, šplhajících po stranickém žebříčku.15
Tento kontrast výhod a současně nevýhod souvisejících se známostí a spoluprací
s Kohlem se v té době nezdál být ještě tak rozporuplný. V průběhu nastávajících osmi
let se ovšem rozpor Merkelové, zda pokračovat s Kohlem nebo bez Kohla značně
vyostřil a čím dál tím více se Merkelová začala přiklánět k variantě bez Kohla. Právě
sponzorská aféra CDU vyústila v jasné rozdělení tohoto křesťansko-demokratického
tandemu.
Bývalá osobní referentka Katharina Schöllgen na vlastnostech Merkelové
vyzdvihla a kladně hodnotila koncentraci, energickou inteligenci a podchycení toho
podstatného.16 V úvodu této práce zmíněný Michael Glos o Merkelové řekl, že to, co
ona vydrží psychicky i fyzicky, zvládají málokteří ostatní lidé. Jako její vlastnosti
jmenoval sílu bojovat, vůli a inteligenci. Autor článku pro časopis Cicero popsal, že
Glos o Merkelové mluvil, jako by se v něm současně mísila fascinace a na druhé straně
zmatek. Jako silnou stránku Merkelové, kterou má oproti svým mužským rivalům,
jmenuje neješitnost. Zmiňuje také, že tím v podstatě vyhrála nad Kohlem. Merkelová
prý přemýšlí na principu procesů a průběhů. Navíc vždy prý přemýšlí o ještě jeden krok
dál. Merkelové je ale na druhou stranu ve článku vyčteno, že je špatnou řečnicí. Nemá
prý bohatou slovní zásobu a často se nachází prý jen kousek vzdálena od toho, co chce
vlastně říct.17
Werner Hoyer (FDP) vzpomíná na devadesátá léta, kdy Merkelová prošla třemi
různými ministerstvy. Prý občas na zasedáních protiřečila samotnému Kohlovi: „Ona
vždy měla svou vlastní hlavu.“18 Merkelová mimo jiné v devadesátých letech zastávala
funkci spolkové ministryně ochrany životního prostředí, přírody a bezpečnosti
atomových reaktorů.19 Podstatné pro pochopení průběhu sponzorské aféry CDU je
zdůraznit, že Merkelová do roku 1999 nikdy nepatřila mezi otevřené odpůrce Kohla.
Orientovala se v politice, poznávala západ a učila se o CDU a to opravdu hodně rychle.
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Pak se u ní ale navíc začala projevovat emancipace a občas i výbušné a dominantní
nesouhlasy.20

1.2 Personální konstelace CDU před sponzorskou aférou
V souvislosti s výše popsaným vývojem Merkelové se začala budoucí německá
kancléřka politicky profilovat jako samostatný politik. Udo Zolleis podotýká, že i přesto
že se v devadesátých letech neuskutečnily základní organizační reformy, byly za dobu
úřadování Angely Merkelové jako generální tajemnice CDU znatelné výrazné změny. O
velké překvapení roku 1998 se postaral nový spolkový předseda strany Wolfgang
Schäuble, když v listopadu Merkelovou představil jako svou novou generální tajemnici;
byl vnímán jako dlouholetý korunní princ Kohla. V Unii ke konci devadesátých let
Schäuble platil bezesporu za číslo jedna. Pod jeho kompetenci spadalo předsednictví
CDU/CSU ve frakci Spolkového sněmu, současně byl i předsedou CDU. Kohl si
prosadil čestné předsednictví, což ho opravňovalo k tomu, aby se účastnil všech
důležitých grémií strany.
Touto konstelací byl dán dualismus mezi předsedou a čestným předsedou, který
stranu v následujících dvou letech zatížil. Konflikt mezi Schäublem a Kohlem se, jak již
bylo naznačeno, s přibývajícím časem musel začít vyostřovat, právě v souvislosti s tím,
že Schäuble měl sehrát svébytnou roli jako předseda strany, aby potvrdil vlastní profil a
vedoucí sílu ve své funkci a aby se nestal pouhým přechodníkem doznívající Kohlovy
éry. Jen tak bylo možné dosáhnout generační změny. Všudypřítomnost Kohla tento úkol
ale čím dál tím více ztěžovala. Mezi pozůstatky Kohlova kancléřství patřil také tzv.
Systém Kohl, který se zakládal na velmi těsné síti členů strany. Díky tomu měl Kohl
dobře vyvinutou informační síť.
Zolleis podotýká, že Kohl mohl využívat ve vlastní prospěch velké množství tzv.
„multiplikátorů“. Tento pojem lze chápat například jako nejrůznější kontakty, jejichž
význam se násobil právě tím, jak nestrukturovaně a spletitě byly propojeny. Systém
Kohl byl specifický svou neformálností. Schäuble takové zázemí samozřejmě
vybudované neměl. Na základě výše zmíněných faktorů byl položen základ tříštivosti
následující sponzorské aféry.21 V konečném výsledku oba dva politiky aféra podstatně
zasáhla a v podstatě by se dalo říct, že vítězem nad nimi oběma se stala Merkelová. Ta
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byla zbavena svého původního mentora Kohla, který jí nebyl delší dobu pohodlný. Se
Schäublem se jí později podařilo najít kompromis ohledně budoucího společného
politického fungování.
Odchod Helmuta Kohla z politiky bývá často definován jako protahovaný a
odsouvaný. Také v článku, který vyšel v novinách Die Zeit, je Helmut Kohl označován
jako ten, kdo nevěděl, kdy odejít. Autor článku a profilu Merkelové Bernd Ulrich
popisuje jako zenit Kohlovy moci německé sjednocení, rozšíření Evropské unie a také
schválení rozhodnutí pro zavedení Eura. V článku je vyjádřen názor, že Helmut Kohl po
těchto počinech měl odejít ze své funkce. Namísto toho se ale roku 1994 rozhodl
kandidovat do dalších voleb do Spolkového sněmu. V rámci Kohlova úspěchů, kterým
bylo právě již výše zmíněné sjednocení Německa, byl opět zvolen kancléřem. V článku
s titulem „Jak dlouho ještě?“ je uvedeno, že Německu v podstatě nic nového nenabídl a
lidem stačil jeho široký úsměv a tvář bez brýlí. Sjednocení Německa bylo německými
občany považováno za velký tlak na to, aby po svém kancléři chtěli ještě něco jiného.
Kohl volby vyhrál a následující 4 roky strávil tím, že bránil zavádění dávno
očekávaných reforem. Bernd Ulrich je názoru, že po prohře roku 1998 Kohl musel
Merkelové vadit právě tím, jak nadále setrvával v politice. Šance pro Merkelovou
politicky se oddělit od Kohla přišla již v následujícím roce. Po Kohlem prohraných
volbách roku 1998 pravděpodobně ještě netušila, že jí samotné se podaří v Německu
politicky dokázat vše, čím lze v této zemi být. 22
Volby do Spolkového sněmu v roce 1998 měly pro obě dvě nadcházející
legislativní období formovat politickou situaci, protože Unie skončila na druhém místě
za sociální demokracií. Unie dosáhla s 35,2 procenty nejhoršího výsledku od roku
1949.23 I Udo Zolleis se v kapitole zabývající se CDU v devadesátých letech vyjadřuje k
výhře Schrödera nad Kohlem. Volební výsledek z roku 1998 Zolleis popisuje jako
výstup rozdílných marketingových strategií zúčastněných stran. V konečném výsledku
vyhrála přesila výkonného a v médiích dobře působícího kandidáta SPD Gerharda
Schrödera, nad Helmutem Kohlem. Ten byl v té době dle veřejného mínění již
opotřebovaný a kriticky byl vnímán i médii.24 Z dnešního hlediska se Kohlovo
rozhodnutí roku 1998 znovu kandidovat jeví jako zarputilé a bylo mu rozhodně spíše na
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škodu. Občas bývá srovnáván s prvním německým poválečným kancléřem Konradem
Adenauerem. Adenauerovo kancléřství oproti tomu Kohlovu trvalo o čtyři roky méně,
tedy dvanáct let.25 Tím, že se Kohl nestáhl z veřejného života a chtěl v něm nadále
setrvávat, byly dopady o rok a měsíc později vypuklé aféry o to více pro CDU zdrcující.

2. Sponzorská aféra CDU
Druhá kapitola této práce se v první podkapitole zabývá průběhem sponzorské
aféry CDU a tím, jaký měla dopad pro vztah Merkelové a Kohla. Druhá podkapitola
analyzuje a stručně shrnuje článek, který napsala Merkelová v prosinci roku 1999 pro
jeden z německých předních deníků a v němž vyzvala stranu CDU, aby nadále
fungovala bez Helmuta Kohla. Pro komplexnější pohled na věc je v této podkapitole
shrnut i Kohlův zápis ze zveřejněného „deníku“ vztahující se k Merkelové a článku,
který o něm napsala. Kapitola je zakončena stručnou reflexí sponzorské aféry ze strany
německých médií. Zdůrazněn je především vliv médií v souvislosti s politickými
skandály.

2.1 Nástin průběhu sponzorské aféry CDU
Angela Merkelová byla generální tajemnicí CDU pouhých 17 měsíců.
V průběhu tohoto období, tedy v roce 1999, CDU prožívala úspěšnou fázi.26 Wolfgang
Schäuble začal vyvážením personálního obsazení vedení strany. Celý rok vyhrávala
Unie volby do zemských sněmů. Volební úspěchy byly ale spíše důsledkem faktu, že
vláda rudo-zelené koalice byla slabá nežli z nové síly strany. Tyto úspěchy stály na
křehkých základech, současně ale stabilizovaly nejistou Unii a posilovaly vedení
strany.27 Například z hlediska zemských voleb v Hesensku byla CDU úspěšná. Straně se
podařilo díky volebnímu úspěchu utvořit koalici s liberály z FDP. Za úspěch byla
považována hesenská výhra Rolanda Kocha ze 7. února 1999. Díky ní nahradil ve
funkci ministerského předsedu Hanse Eichela (SPD). V polovině června roku 1999
slavila CDU opravdový triumf, protože společně s CSU v evropských volbách získaly
dohromady 48,7 procent, zatímco v roce 1994 to bylo pouhých 38,8 procent.28
Všechny tyto počáteční úspěchy roku 1999 byly ale utlumeny a v podstatě
ztratily význam. Udo Zolleis vnitrostranickou krizi roku 1999 podmiňuje třemi faktory:
25
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zaprvé Kohlovým tajným systémem bankovních kont, zadruhé sponzorským darem pro
Schäubleho, který nebyl řádně zaúčtován. Poslední ze tří faktorů byly milionové částky
spolkového sdružení CDU v Hesensku, které byly přesunuty do zahraničí. Ani jednu
z těchto tří záležitostí se nepodařilo úplně objasnit.29 Šťastné období tedy nemělo trvat
dlouho a CDU se od listopadu 1999 musela začít potýkat s tzv. sponzorskou aférou,
která stranou intenzivně otřásla a dlouhodobě ji ovlivnila. Merkelová v té době byla 12
měsíců na pozici generální tajemnice. Aférou pro ni skončilo období dobrých zpráv,
které mohla CDU oslavovat.30
Sponzorská aféra CDU začala 3. listopadu 1999, kdy byl vydán zatykač na
Walthera Leislera Kiepa, bývalého místopředsedu a pokladníka CDU. Funkci
pokladníka Kiep zastával mezi lety 1971 a 1992. Kiep byl obviněn, že v srpnu roku
1991 nezdanil jeden milion Německých marek, které přijal v souvislosti s obchodem s
tanky od obchodníka se zbraněmi, Karlheinze Schreibera.31 Tyto peníze měly údajně
téci v souvislosti s dodávkou tanků do Saudské Arábie, a také s obchodem s airbusy.
Kiep předložil před soudem dokumenty, dle kterých peníze neobdržel on sám jako
osobní provizi, ale dle nichž výše zmíněný milion Německých marek měl být
sponzorský dar pro CDU. V následku obhajoby Walthera Leislera Kiepa se postupně
odkrývalo stále více detailů o praktikách se sponzorskými dary CDU. Postupné
vyjasňování událostí spustilo lavinu, která se promítla na celou CDU a vzbudila velkou
pozornost veřejnosti. Právě v této nepříznivé době Angela Merkelová využila nešťastné
situace a pracovala se špatnými zprávami ve svůj vlastní prospěch.32
V průběhu policejních vyšetřování vyplynulo na povrch, že bývalý daňový
poradce CDU, Hort Weyrauch vedle oficiální účetní evidence CDU vybudoval
rafinovaný paralelní systém kont. To vše věděl Kiep i Kohl. A celý tento systém sahal
až do roku 1971, kdy byl Kiep povýšen na pokladníka CDU. Za finance strany má
hlavní zodpovědnost její předseda. V souvislosti s tímto faktem se po krátké době, kdy
se pozornost věnovala hlavně Kiepovi a Weyrauchovi hlavní pozornost obrátila na
Kohla. Ten zpočátku reagoval stejně jako Kiep a tvrdil, že o tajných účtech nevěděl.33
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Jedním z pramenů použitý v této práci byl i údajný deník Helmuta Kohla Mein
Tagebuch 1998-2000, ve kterém Kohl jakoby otiskl svůj vlastní deník. V podstatě se ale
jedná o knihu, ve které se snaží její autor sám sebe očistit od vlastních pochybení
spojených se sponzorskou aférou CDU. K 23. listopadu 1999 napsal záznam, ve kterém
se od celého dění absolutně distancuje: „Horst Weyrauch dlouhá léta ve spolupráci
s Waltherem Leislerem Kiepem a Uwe Lüthjeovou ukládal peníze na tajná konta. Nyní
je tato na veřejnost vyplynulá praxe Hosrta Weyraucha pro nás všechny, stejně tak jako
pro mě, překvapivá a šokující. [...] O ničem takovém jsem nevěděl. Zaznamenal jsem
ale, jak distancovaný vztah jsem k Horstu Weyrauchovi měl.“34
Sponzorská aféra se stala zlomovým bodem pro vztah mezi Kohlem a
Merkelovou jak na pracovní, tak i na osobní úrovni. 8. listopadu 1999 se generální
tajemnice Merkelová vyjádřila pro kompletní a rychlé vyjasnění situace. Dva dny
předtím bývalý kancléř Helmut Kohl, který zajisté nechtěl přijít o svou image
sjednotitele Německa, zopakoval své tvrzení, že o sponzorském daru nevěděl.35
Netrvalo to ale dlouho a 16. prosince 1999 se Kohl v interview pro ZDF veřejně přiznal,
že v průběhu svého víceletého nakládání se sponzorskými dary údajně udělal „chybu“.
Následně také vyčíslil sumu, kterou mezi lety 1993 a 1998 přijal v rozporu se zákonem
o financování stran a to konkrétně na jeden a půl až dva miliony marek. Současně se
také zdráhal jmenovat sponzory, od kterých dary obdržel.36
Další stěžejní moment aféry na sebe nenechal dlouho čekat a 21. prosince
vyzvala Merkelová skrze článek pro Franfurter Allgemeine Zeitung (dále FAZ) stranu,
aby se distancovala od Kohla.37 Merkelové bývá vytýkáno, že některá důležitá
rozhodnutí nekonzultovala s důležitými osobnostmi vlastní strany. Toto chování se u ní
projevilo poprvé právě v souvislosti s aférou a článkem, který napsala pro FAZ. Bösch
tento případ popisuje jako jeden z těch nejvíce pozitivních. Právě proto, že kdyby
Merkelová předem s někým svůj záměr konzultovala, nemuselo by k otisknutí článku
pro FAZ vůbec dojít.38
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2.2 Článek Merkelové napsaný pro Frankfurter Allgemeine
Zeitung
Ve čtyřech následujících odstavcích jsou shrnuty základní myšlenky článku,
který Merkelová napsala pro FAZ a který vyšel 22. prosince 1999.39
Angela Merkelová v článku pro FAZ hned v první větě píše, že 30. listopad roku
1999 mnoho lidí označilo jako mezník konce Kohlovy éry. Byl to právě tento den,
protože onoho dne Kohl veřejně převzal zodpovědnost za vedení černých kont. Již
v následující větě se Merkelová vymezuje proti Kohlovi, protože píše, že konec
Kohlova politického působení znamená novou šanci. Ve druhém odstavci článku
Merkelová několikrát opakuje slovo „tragédie“ a mluví o jejích rozměrech, které
vztahuje na datum 30. listopadu, na CDU i na Kohla. V podstatě na celou situaci
poukazuje a vyzdvihuje její negativa. Navíc se vrací ke Kohlově prohře v kancléřských
volbách 27. září 1998.
Třetí odstavec začíná větou, že Kohlovo chování poškodilo stranu.
Vyjmenovává finanční ztráty, které jí Kohl způsobil. Merkelová podotýká, že by měl
Kohl ospravedlnit, jak bylo takové jednání možné i po Flickově aféře. Následně píše, že
jde o důvěryhodnost Kohla, CDU a celkově i politických stran. Pro větší efekt slovo
důvěryhodnost opakuje třikrát za sebou v jedné větě. Ve čtvrtém odstavci, tedy části
textu, který se blíží skoro polovině, bere Merkelová svého bývalého mentora na milost a
píše o něm v pozitivním smyslu. Toto pozitivní vyjádření ale vtěsnala do dvou
stručných vět: „Kohl straně sloužil. Byl 25 let předsedou strany, to je období dlouhé
stejně jako polovina dějin CDU.“ Poměrně rychle ale přechází Merkelová ke svému cíli
– distancovat se od Kohla a vyzvat k tomu veřejnost – a píše, že Kohl vyhrál čtvery
volby do Spolkového sněmu, ale na páté již nestačil. Ve zbytku odstavce se věnuje
tomu, že Kohl je už pasé a vyjmenovává zásluhy, za které by si zasloužil mít pomníčky,
např. za roli kancléře sjednotitele Německa nebo roli kancléře evropské jednoty.
Pátý odstavec Merkelová zahajuje tvrzením, že lidi, a především ti ze strany, na
Kohlovi visí. Pak slovíčkaří se slovem fundament a uvádí, že pouze na pravdivém
základě lze budovat budoucnost. V následujícím odstavci je zdůrazněno, že nezáleží
tolik na Kohlovi ale spíše na „nás“, kteří máme nyní ve straně zodpovědnost, jak
uchopíme novou dobu. Jako budoucí perspektivu, která už nebude záviset na Kohlovi,
39
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vidí nastávající volby. Strana se prý musí naučit fungovat, musí se do budoucna odvážit
svést boj s politickým nepřítelem i bez bitevního koně Helmuta Kohla, jak si sám rád
přezdíval. Tuto emancipaci Merkelová přirovnává k pubertě dospívajícího jedince, který
se musí odpoutat od domova a jít vlastní cestou.
V posledních dvou krátkých odstavcích Merkelová naposledy upozorňuje
čtenáře, že tento proces samozřejmě nelze absolvovat bez ran a zranění. Ale současně si
myslí, že Helmut Kohl bude patřit mezi první, kteří by důležitost tohoto kroku
pochopili. Pokud strana tento proces přijme, tak se tato strana prý i změní, ale ve svém
jádru zůstane stejná a bude mít koncept do budoucnosti. Stále bude mít velkolepé
hodnoty, sebevědomé členy, hrdou tradici, kombinaci toho, co stojí zachovat a současně
nové zkušenosti po éře předsedy strany Helmuta Kohla.
I když Merkelové muselo být jasné, jak svým článkem Kohla rozzlobí,
předstírala v něm, že Kohl bude jeden z prvních, který nutnost začátku nové etapy CDU
pochopí. Do svého zveřejněného „deníku“ si Kohl 22. prosince 1999, tedy v den, kdy
článek vyšel, napsal: „Je i mým názorem, že by ti, kteří mají nyní v CDU zodpovědnost,
měli vzít budoucnost do svých rukou. Proč by se ode mě měla strana odlepit a proč chce
Angela Merkelová oddělení ode mě? Na tuto otázku nenacházím žádnou logickou
odpověď.“40

3. Finance CDU
Tato kapitola stručně referuje o financích CDU a také o některých finančních
nedostatcích, se kterými se musela potýkat. Sponzorská aféra byla specifická a o to i pro
CDU více zničující tím, že se na přelomu let 1999 a 2000 nejednalo o odhalení jednoho
konkrétního finančního skandálu, ale o řadu na sebe volněji navazujících podvodů. Tyto
nelegální praktiky se týkaly financí křesťanských demokratů v průběhu celých
devadesátých let.41 Přímo v Základním zákoně, tedy v ústavě SRN, je v článku 21
odstavci 1 psáno, že politické strany musí původ svých financí, stejně tak i jejich užití
veřejně vyúčtovávat.42 Tím, že CDU neuvedla některé dary nebo je nezdanila porušila
zákon a strana proto také začala být trestně stíhána.
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I dnes, stejně jako v devadesátých letech platí, že sociálně-demokratické strany
jsou ty s největším majetkem.43 CDU se tedy např. na rozdíl od své konkurentky SPD
musela potýkat s většími finančními problémy a nedostatky. Zásadní rozdíl je také
v tom, že CDU byla oproti SPD mladou stranou bez zaběhlých peněžních jistot. To
samozřejmě neomlouvá CDU z toho, že s financemi zacházela nelegálně a zahalila se
do pláště šitého z černých kont. Je ale možná částečně pochopitelnější její motivace pro
takové jednání.
Pro pochopení okolností souvisejících se sponzorskou aférou je důležité
připomenout si způsob, jakým je německý stranický systém a hlavně tedy strana CDU
financován. Založení CDU, jako jednotné strany, bývá datováno do roku 1950 a je úzce
spjato s takzvanými Kolínskými tezemi. První základy ale lze pozorovat od června roku
1945.44 Aby politická strana mohla být úspěšná, potřebuje především dostatek peněz, je
na nich neodmyslitelně závislá. Franz Josef Strauß na spolkovém sjezdu strany v roce
1984 přirovnal předvolební boj a jeho financování k nákladům spojených s vedením
války.45 V podstatě byla období moci a ztráty moci v CDU zpravidla doprovázena
výkyvy ve stranických financích. Finanční dary podporovaly vzestup strany a finanční
skandály naopak urychlovaly její pád. Těžké stranické krize byly zpravidla doprovázeny
velkými finančními krizemi.46 O to více pak byla zdrcující sponzorská aféra, vzhledem
k faktu že se jednalo o krizi a ještě k tomu krizi vyvolanou nelegálním zacházením
s financemi. CDU se pak v důsledku aféry musela potýkat s vlastní finanční krizí.
Zpočátku CDU byla financována hlavně z darů, které obdržela od systému
regionálních podpůrných, dárcovských spolků. Zbytek peněz byl z velké části hlavně od
předplatitelů periodických zpráv určených pro hospodářsko-politicky zainteresované
kruhy. Příjmy z členských poplatků byly pro celkové výdaje prakticky bezvýznamné,
protože byly výlučně poskytovány k dobru oblastních stranických organizací.47
Pováleční politici, takzvaní „politici první hodiny“, byli ovšem častěji ochotni
investovat vlastní majetek. Příspěvky z hospodářského sektoru hrály oproti tomu menší
roli. V současné době se ale tento trend vytratil a spíš se obrátil, tedy jako všeobecně
platný fakt bývá zmiňováno že politici svou prací chtějí zbohatnout a ne politiku
43
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z vlastních zdrojů podporovat. Jak již bylo řečeno, zásadní finanční prostředky Unie
získávala prostřednictvím spřízněných tiskovin. Jednalo se o lukrativní spektrum novin,
které zahrnovalo např. Kieler Nachrichten, Kölnische Rundschau a Schwäbische
Zeitung.
Naopak v padesátých letech došlo k odlivu členů strany a členský pokles byl
doprovázen i poklesem disciplíny při placení členských poplatků. Tou dobou je platila
jen polovina členů. SPD například měla oproti Unii téměř šestinásobné příjmy ze
stranických poplatků. To také vysvětluje výše zmíněný fakt, že sociálně-demokratické
strany dodnes patří k těm nejmovitějším. Nejdůležitějším zdrojem příjmů CDU se staly
velké příspěvky různých svazů a podnikatelů.48 Ty samozřejmě ale nebyly stabilní a na
dobrovolný sponzoring se nedá dlouhodobě spoléhat. Helmut Kohl a Walter Kiep
nevymysleli finanční systém sami. Kohl spíše převzal systém, který byl zaveden za
Konrada Adenauera a který se modifikoval za pokladníka Kurta Schmückera.49
V polovině osmdesátých let bylo financování CDU velmi odlišné oproti tomu
předchozímu a přiblížilo se spíše sociálně-demokratickému modelu financování.
Financování CDU totiž především spočívalo hlavně na členských příspěvcích ze státní
kasy. Sponzorské dary byly méně než pětinovým příjmem CDU. Například účetnictví
z roku 1984 jasně ukazuje, jak málo mělo financování křesťansko-demokratické strany
společného s netransparentním modelem z doby Konrada Adenauera. Po Flickově aféře
v roce 1984 se finanční náskok CDU nad SPD snížil, přesto ale jejich finance byly
vyšší. Od finančního vrcholu roku 1984 se CDU ale začala kontinuálně zadlužovat.50
I když by to tak na první pohled mohlo vypadat, nebyly to pokuty za nelegální
financování CDU, které jí po sponzorské aféře způsobily finanční krizi. Dluh CDU se
prohluboval, jak již bylo řečeno, od konce 80.let a pokuty související s aférou ho jen
zvětšily a současně také umocnily finanční náskok SPD. Díky sjednocení a náhlému
přílivu členu CDU se zdánlivě finanční deficit CDU podařilo zakrýt, ve skutečnosti ale
vyřešen nebyl. Dalším důvodem pro finanční zadlužení CDU byly menší příjmy ze
státní kasy oproti SPD. To nesouviselo pouze s horšími výsledky ve volbách ale také na
nových předpisech stranického financování z roku 1994. Dle nového stranického
zákona o financování totiž nebyly strany odměňovány finančně pouze za získaný hlas,
47
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současně bylo ke každé marce členského poplatku nebo malého dárcovského daru
přispíváno státem v maximální hodnotě 50 feniků. Obě tato nová opatření přišla vhod
především konkurující SPD.51

4. Důsledky sponzorské aféry CDU
V této kapitole jsou shrnuty dopady sponzorské aféry CDU jak na CDU jako
stranu, tak na Angelu Merkelovou jako političku. Zmíněna je výchozí pozice Merkelové
po aféře nebo také odezva, kterou měla aféra pro celou CDU. Uvedeny jsou i teze o
tom, jaký vliv aféry, jako je například ta sponzorská, mají na chování občanů a voličů.

4.1 Angela Merkelová po sponzorské aféře
Hans-Peter Schwarz jednu část biografie Kohla nazval „architekt nové Evropy
(1991-1998)“ a detailně v ní popisuje Kohlovo působení v době po sjednocení
Německa. Autor také uvádí, že veřejnost na Kohlovu image nemá jednoznačný názor.
Mezi Kohlovy odpůrce řadí například bývalý německý prezident Richard von
Weizsäcker. Schwarz analyzuje Kohlovo postavení následovně: sice prý Kohl působil
naoko jako nezlomný kancléř, na druhou stranu to byl ale právě on, kdo na vlastní kůži
poznal lesk a bídu kancléřství natolik, že by to zajisté nikdy neuznal. 52 Merkelová tedy
napomohla sesazení politického velikána, se kterým by se mohlo srovnávat jen málo
ostatních politiků.
Svým článkem z 22. prosince 1999 Merkelová vytlačila nejen čestného předsedu
Kohla, ale současně eliminovala i úřadujícího šéfa CDU Schäubleho. Když Gerhard
Schröder začal s velkým reformováním, měla Merkelová dvě možnosti. Buď že bude
jako vedoucí strany požadovat méně nebo naopak více reforem. A rozhodla se právě pro
druhou zmíněnou variantu.53 Po skandálu Merkelová udělala Schäubleho ministrem,
Lannguth tento čin označuje za usmiřovací akt. Navíc se Merkelová cítila dostatečně
silná na to, aby dělala takhle veliká gesta. Tím že napsala dopis, který poškodil Kohla a
nekonzultovala to s bývalým předsedou, tedy Schäublem, se stala zodpovědnou za
následující konflikt mezi oběma mužskými aktéry. Tento konflikt nakonec vedl
k sesazení Schäubleho.54 Merkelová v této situaci prokázala určitou politickou
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flexibilitu a schopnost uznat vlastní chybu a snažit se ji částečně napravit. Na druhou
stranu Schäubleho jmenování ministrem lze vnímat jako strategický tah pro udobření a
možnost budoucí politické spolupráce.
Kohl se ve svém deníku 21. prosince 1999 zmiňuje o tom, že se k němu večer
donesla informace, že Merkelová napsala článek pro FAZ, který následujícího dne má
vyjít a je již vytištěn. Kohl se ve svém zápise podivuje, že by mu Schäuble, i když spolu
mluvili, neřekl o tom, že článek Merkelové schválil: „Začínám přemítat [...] Vzhledem
k blízkému vztahu předsedy strany a generální tajemnice pochybuji, že by Schäuble o
tomto článku nevěděl. Jsem zděšen.“55 Zůstává ale samozřejmě otázkou, do jaké míry
jsou Kohlovy výpovědi autentické a do jaké míry se jimi snažil manipulovat lidi na svou
stranu.
Merkelová byla zvolena předsedkyní CDU v rámci sjezdu CDU 10. dubna 2000
v Essenu a získala 897 hlasů z celkem 935 platných hlasů.56 Jako předsedkyně strany
měla dle Bösche Merkelová ze strukturálního hlediska dobrou výchozí pozici. Její
potenciální rivalové byli mimo hru a ve Spolkové radě měla Unie většinu. K tomu navíc
CSU oproti předchozí opoziční fázi vystupovala zdrženlivěji. Merkelová tedy dostala
šanci stát se symbolem pokroku a budoucích úspěchů. Poměrně brzy ale ukázala své
slabiny a na schůzích představenstva a předsednictva se projevovala spíše jako osoba se
slabšími vedoucími schopnostmi. V kontrastu s Kohlem sice nabízela možnost
otevřenějších diskuzí, ty ale svou otevřeností bránily dosažení konkrétních závěrů a
výsledků. Mnozí zúčastnění prý pociťovali deficit nějaké vedoucí linie nebo ideje, která
by je pojila. Merkelová nechávala diskutovaná témata příliš dlouho otevřená.57 V tomto
ohledu Merkelové chyběla Kohlova mužská dominance.
Nutno podotknout, že i přes strategicky výhodnou výchozí personální pozici
Merkelové, neměla před sebou budoucí kancléřka lehký úkol. Stranu bylo potřeba
veřejně očistit a to se dalo udělat jen stěží, vzhledem k tomu, že CDU nezneužila
sponzorských darů jednou, ale opakovaně a v průběhu více let. CDU se snažila své
dárce krýt. To se týkalo speciálního daru v hodnotě 2 174 milionů německých marek,
který obdržel Kohl a odmítl jmenovat dárce. Merkelová mu to pravděpodobně nikdy
nepřestala zazlívat. Stejně to platilo i pro hotovost 100 000 marek, kterou Schäuble
obdržel od zbraňového lobbisty Schreibera. Nejvíce se to ale týkalo zhruba 17 milionů
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marek, které byl převeden hesenskému zemskému spolku z tajných švýcarských kont a
částečně byl prezentován jako dědictví. Pro odhalování pravd v rámci finanční aféry
bylo tedy stěžejní, že všechny tyto tři velké dary proběhly nezávisle na sobě. Tím
pádem jednotlivá odhalení společně utvořila celkový dojem, že finanční podvody byly
pro Unii běžnou praxí. K tomu všemu navíc musela CDU čelit obvinění, že velké
finanční dary a příspěvky měly vliv na vládní obchody.58
Bösch dále uvádí, že Merkelová oproti Kohlovi a Schäublemu jen málokdy před
zasedáními vedla telefonní hovory, aby zjistila, jaká panuje atmosféra. Straně pak při
důležitých hlasováních a diskuzích chyběla důležitá pospolitost a sjednocenost, což
odpovídalo přístupu Merkelové, který byl výše popsán. Mnozí zemští předsedové jí její
vedoucí slabiny veřejně vytýkali. Vedle toho si na ni její přívrženci stěžovali interně.
Merkelové se také nepodařilo zprostředkovat užší kooperaci frakce s jejím předsedou
Merzem. Právě pro období po aféře by pro CDU bylo bývalo ideální, kdyby se podařilo
prokázat se jako silná opozice. To by bylo možné ale jen v případě zajištění užší
spolupráce mezi stranou a frakcí.59 Ta se ale nekonala.

4.2 CDU po sponzorské aféře
Hlavně díky odvolání Helmuta Kohla a rozpadu jeho neformální sítě, která byla
díky sponzorské aféře zničena, se ve vnitrostranickém životě prosadily nové elementy.
Sponzorská aféra nejen že v základech otřásla mocenskou a personální strukturou Unie,
k tomu navíc ještě ukončila Kohlovu éru.60 Kohl, Schäuble a několik dalších politiků
CDU ztratilo své úřady a funkce. CDU vznikly značné finanční škody a image strany
jako takový silně utrpěl.61
V devadesátých letech nedošlo v CDU k žádné závaznější programové debatě,
na které by se Schäuble nepodílel. Také jako vůdce opozice se Schäuble projevil jako
ostře analyzující debatér a díky této schopnosti vytvářel rudo-zelené spolkové vládě
dovedně parlamentární protipól. Jeho funkce krizového manažera byla aférou ale zcela
zruinována. Vyklidil tedy své místo a vnímal sám sebe jako oběť stranických intrik. 62
CDU na několik měsíců nebyla schopná vykonávat svou opoziční funkci a to samé
platilo i pro její tvůrčí sílu. Právě to dalo Schröderově vládě prostor ke stabilizaci.
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Současně aféra také pomohla dceřiné CSU, která jako jediná z tábora Unie vzešla jako
nepoškozená síla.63
Sponzorská aféra způsobila křesťanským demokratům velkou finanční krizi. Po
aféře musela být zavedena úsporná opatření, která stranu ochromila a zbavila ji
flexibility. K finančním omezením se přidalo ještě morální zatížení, které překonalo i
tzv. Flickovu aféru ze začátku osmdesátých let. Aféry se zásadně liší tím, že při
Flickově aféře se veřejnost koncentrovala na více stran, které do aféry byly zapojeny.
V případě sponzorské aféry CDU se ale výhradně koncentrovaly oči publika na jediného
hlavního aktéra, tedy CDU.64 Nedostatek financí měl pro CDU další nepříjemný
následek, kvůli tomuto oslabení zůstala před volbami do spolkového sněmu v roce 2002
výchozí pozice Unie těžká.65
Masová média velkou měrou ovlivňují průběh afér a skandálů. Stejně tak tomu
bylo i v případě sponzorské aféry CDU. Článek, který Merkelová napsala, způsobil
velký rozruch a měl samozřejmě značný dopad. K tomu přispěla významně média. Až
do konce dubna roku 2000 se dokonce 77 procent veškerých zpravodajských příspěvků
v Německu věnovalo tomuto tématu. To znamená, že aféra zabírala většinu
zpravodajství téměř půl roku. Touto velkou, místy až nadměrnou, medializací dostala
aféra jistou dynamiku a stala se delší dobu tématem číslo jedna. I proto měla pro CDU
dlouhodobě nejen finanční a personální následky. Vrchol skandálu a současně i vrchol
mediálního zpravodajství byl dosažen polovině ledna 2000, když se Kohl vzdal své
čestné předsednické funkce v CDU. 66
Jürgen Maier uvádí, že nejčastější teze týkající se politických skandálů, jako
například právě sponzorská aféra CDU, jsou škodlivé nejen pro důvěru v politiku, její
reprezentanty a hlavní politické instituce. Tyto skandály také urychlují často zmiňovaný
úpadek akceptovaných společenských norem a hodnot. Další teze podotýká, že politické
ostudy zodpovídají za destabilizaci politického systému a to právě tím, že vyvolávají
mrzutost ohledně voleb. Lidé pak mají tendenci nejít volit nebo naopak volí z podnětu
protestu, často jinou stranu, než by volili v případě, že by k politickému problému či
odhalení nedošlo. Třetí teze, která je méně častá a trochu extrémního rázu, je ta, že

62

Zolleis, Die CDU, 237.
Ibid., 237.
64
Bösch, Macht und Machtverlust, 185.
65
Ibid., 272.
66
Jürgen Maier, „Der CDU-Parteispendenskandal im Spiegel der Massenmedien,“ Bamberger Beiträge
zur Politikwissenschaft, Nr. II-13, 2013,
63

23

politické skandály zastávají v demokracii funkční roli, protože demokratický systém
potvrzují.67 Celkově lze říci, že sponzorská aféra se zajisté výrazně zapsala do
povědomí občanů a mohla na ně mít opravdu odrazující účinky, co se následujících
voleb týče. Nutno ale podotknout, že nebýt jí, pravděpodobně by politická dráha
Merkelové vedla trochu jiným směrem. Nebo by Merkelová šla alespoň jinými cestami.
Souhrnně se dá říci, že mediální odezva na aféru byla převážně negativní, což
není překvapivé, vzhledem k tomu, že v průběhu skandálu byly poškozeny společenské
normy. Po analýze německých médií došel Jürgen Maier k závěru, že jak pravicová tak
levicová média hodnotila sponzorskou aféru podobně, tedy ne zásadně odlišně.68 Vliv
médií na postoje obyvatel je jak známo o to větší, pokud rozhlas, televize a tisk danou
událost hodnotí podobně. V důsledku toho musela sponzorská aféra CDU a její
publicistická odezva zanechat výrazné stopy v politické orientaci a ve volebním chování
občanů.69 To znamená, že jejich volební chování mohlo být zásadně ovlivněno.
Frank Bösch se také zabývá následky, se kterými se CDU musela po sponzorské
aféře potýkat. Například diskuze o nastávajícím německém kancléři v roce 2001, které
se účastnila hlavně Merklová se Stoiberem, byla odsunuta zcela do pozadí. Merkelové
bývá vyčítáno její prohlášení, že o kandidatuře rozhodli sami ona a Edmund Stoiber.
Tato výpověď se setkala s nevolí. Stejně to tak bylo i s programovým prohlášením
z června roku 2001, které Merkelová nekonzultovala s grémii.70
Bosch tvrdí, že největší úspěchy po odchodu Kohla CDU zaznamenávala tehdy,
pokud apelovala na prosté národní emoce. Ve veřejné diskuzi byl velmi populární
pojem Friedricha Merze tzv. „dominantní kultura“. A mezi jednu z nejúspěšnějších
kampaní patřila ta z roku 1999, která byla namířena proti dvojitému občanství. Bösch to
vnímá jako projev toho, že lidé chtěli především vlastní bezpečnost. Bezpečnost měli
Němci jako prioritu na žebříčku kladenou víše, než např. potřebu se osvědčit na
mezinárodních trzích. Úspěch Unie vycházel především ze zajištění pocitu bezpečí.
Spektrum před kterým chtěla Unie chránit bylo široké, zahrnovalo ochranu před inflací,
protekci před hrozbou z východu, anebo také podporu nesouhlasu se změnou
východního školního systému.71
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Reflexe v médiích
Vzhledem k tomu, že pro karierní a politický vývoj Merkelové, a cestu do
kancléřského úřadu byly zásadní funkce generální tajemnice CDU a spolkové
předsedkyně CDU, bude se jimi zabývat tato reflexe médií. Generální tajemnicí, jak již
bylo uvedeno výše, byla Merkelová mimo jiné i v průběhu sponzorské aféry CDU. Tuto
funkci Merkelová zastávala od listopadu 1998 do dubna roku 2000. Spolkovou
předsedkyní CDU se stala v dubnu 2000 a je jí dodnes. Obzvlášť funkce předsedkyně ji
částečně přiblížila funkci německé kancléřky, kterou převzala po Gerhardu Schröderovi
22. listopadu 2005.
Reflektována budou česká média, a to proto, že v této bakalářské práci se jedná o
ryze německé téma a určitá stručnější reflexe týkající se zrcadlení sponzorské aféry v
německých médiích již byla poskytnuta v předchozích kapitolách. Porovnávány budou
následující tiskoviny: Hospodářské noviny (HN) a deník Právo. Reflexe bude
strukturována chronologicky, tzn. nejprve se bude zabývat Merkelovou jako generální
tajemnicí a následovně Merkelovou jako spolkovou předsedkyní. Zaměřena bude
především na to, do jaké míry její vstup do zmíněných funkcí reflektovaly HN a Právo a
v kolika příspěvcích byla k jejímu jménu přiřazena daná funkce.
Metoda užitá při reflexi bude kvantitativní, tedy zkoumán bude hlavně počet
zmínek zabývající se Merkelovou. V reflexi bude nakonec celkově porovnáno, kolik
zmínek o ní bylo v HN a v Právu od začátku roku 1996 do konce roku 2005. Snahou
bude dojít k závěru, zda lze říci, že by jeden z výše zmíněných deníků o Merkelové psal
častěji a zda by to mohlo být zapříčiněno pravicovou či levicovou tendencí dané
tiskoviny.
Reflexe se bude také soustředit na počet článků, které vyšly ve výše zmíněných
novinách, v nichž Merkelová k funkci generální tajemnice a spolkové předsedkyně byla
přiřazena. Samozřejmě v průběhu práce s médii jasně vyplynulo, že se o Merkelovou
české tiskoviny začaly podstatně více zajímat, když se stala kancléřkou SRN na podzim
roku 2005. Časový úsek, který rešerše bude zahrnovat, je v případě funkce generální
tajemnice CDU od 1. listopadu 1989 do současnosti, konkrétně do začátku dubna 2013.
V případě funkce spolkové předsedkyně CDU se bude jednat o stejný časový úsek.
V Hospodářských novinách lze ve výše zmíněném období najít 21 záznamů
k heslu „generální tajemnice CDU“. Pouze jeden záznam sahá do roku 1998. V roce
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1999 dochází k pozvolnému nárůstu a záznamy lze najít celkem čtyři. V roce 2000 se v
HN objevil nejvyšší počet záznamů o Angele Merkelové v souvislosti s funkcí generální
tajemnice, celkem třináct. To lze vysvětlit snadno: mediální zájem o Merkelovou se
samozřejmě zvýšil v okamžiku, co se o ní začalo hovořit jako o spolkové předsedkyni
CDU. Po roce 2000 o ní v HN byly pouze tři zmínky v souvislosti s funkcí tajemnice a
to konkrétně dvě zmínky v roce 2005 a jedna v roce 2012. Menší pozornost věnovaná
funkci tajemnice českými médii je snadno pochopitelná, od roku 2005 je Merkelová
celosvětově známá především svým kancléřstvím.
V deníku Právo lze pod pojmem „generální tajemnice CDU“ najít za stejné
časové období o pouhé 4 záznamy méně. Celkově tedy 17 záznamů. Rozdíl lze vidět
hlavně v tom, že deník Právo na výše zmíněnou funkci odkazuje až v roce 1999 a
celkově čtyřikrát. Stejně jako v HN se v Právu v roce 2000 nejčastěji vyskytnul pojem
tajemnice CDU, celkem desetkrát, tedy o tři záznamy méně než v HN v témže roce. Od
roku 2000 stejně jako v HN lze najít tři články, ve kterých je zmíněna funkce generální
tajemnice CDU. Jeden záznam spadá do roku 2004 a dva do roku zvolení Angely
Merkelové kancléřkou SRN.
Jen pro zajímavost lze doplnit, že při zadání okleštěného výrazu „tajemnice
CDU“, tedy bez přídavného jména „generální“, do vyhledávače databáze Newton Media
Search, je výsledný počet nalezených článků identický s tím, co byl v deníku Právo
výše zmíněn, tedy celkem 17 záznamů. U HN jde o rozdíl jednoho záznamu navíc,
pokud se odebere slovo „generální“. Na tento trend je zajímavé poukázat právě proto, že
o Merkelové se v těchto dvou českých tiskovinách téměř vždy píše jako o „generální
tajemnici CDU“, tedy česká média se drží plného názvu této funkce, který vychází
z německého

pojmu

„Generalsekretärin“.

V případě

názvu

funkce

„spolkové

předsedkyně CDU“ bylo od používání přídavného jména „spolková“ naopak úplně
upuštěno.
Stejný postup jako při rešerši funkce generální tajemnice CDU byl v této reflexi
použit i v případě funkce spolkové předsedkyně CDU. V německém jazyce se totiž
funkce, kterou Merkelová v dubnu roku 2000 převzala, nazývá „Bundesvorsitzende der
CDU“. Doslovný a kompletní překlad by tedy zněl „spolková předsedkyně CDU“.
Vzhledem k tomu, že při zpracovávání této bakalářské práce bylo pracováno hlavně
s německými zdroji, byla i v tomto ohledu projevena snaha pracovat a vycházet hlavně
z německých názvů. Při zadání pojmu „spolková předsedkyně CDU“ do vyhledávače
databáze Newton Media Search, samozřejmě v kombinaci s dvěma výše zmíněnými
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periodiky, nebyl nalezen žádný výsledek. Proto byl pojem zkrácen na „předsedkyně
CDU“ a následně bylo vyhodnoceno, že toto heslo se jeví jako to správné a vhodné pro
tuto mediální reflexi.
V případě vyhledávání pojmu „generální tajemnice CDU“ bylo v HN nalezeno o
4 záznamy více, než v deníku Právo. Při rešerši pojmu „předsedkyně CDU“ byl
výsledek rozdílný. V HN bylo záznamů méně než v Právu. Konkrétně se jednalo o
rozdíl třinácti zmínění. V HN byla Angela Merkelová v souvislosti s funkcí
předsedkyně CDU zmíněna celkově pětapadesátkrát. 20 záznamů lze přiřadit k roku
2000, kdy volba proběhla. V roce 2001 došlo k poklesu na pouhé 4 zmínky. V roce
20002 následoval vzestup téměř srovnatelný s rokem 2002, tedy 10 záznamů. Rok 2003
se stal s jedním záznamem zanedbatelným, oproti tomu rok před zvolením Merkelové
do funkce kancléřky SRN došlo ke vzrůstu zmínek na 5. V roce 2005 došlo k vzestupu,
který ale s počtem třinácti záznamů nepředčil rok zvolení do funkce předsedkyně CDU
a zůstal u čísla 13, tedy o 7 zmínek méně. Od doby, kdy Merkelová usedla na
kancléřské křeslo, byla v HN označena do dubna roku 2013 jako předsedkyně CDU
pouze dvakrát. Jendou v roce 2009 a podruhé v roce 2010. Tento trend se zdá být
pochopitelný z hlediska důležitosti jejího kancléřství. Na druhou stranu se naskýtá
otázka, kolik lidí v České republice si je dnes vědomo faktu, že Merkelové dodnes
zastává ve funkci předsedkyně CDU.
Jak již bylo řečeno, v Právu byla Merkelová pro svou funkci předsedkyně CDU
vyzdvihována více, celkem 68krát od počátku roku 2000. Paradoxně byl její vstup do
funkce předsedkyně CDU v Právu méně reflektován v roce 2000, k tomu lze najít
celkově jen 7 záznamů. Oproti tomu v roce 2001 počet zmínění mírně vzrostl na číslo 8.
V roce 2002, stejně jako v případě HN v Právu počet zmínění vzrostl a to na číslo 14.
V roce 2003 lze najít 9 zmínek. O rok později, tedy rok před zvolením do funkce
kancléřky, se počet záznamů v deníku Právo rovná počtu v HN z roku 2005, tedy číslu
13. V Právu v následujícím roce, tedy roce 2005, se nachází méně pojítek s funkcí
předsedkyně CDU. Celkem jich je 9. Stejně tak jako v HN se v deníku Právo k roku
2009 datuje pouze jeden záznam. Oproti HN ale právo na předsednictví CDU
Merkelové odkazuje v průběhu let 2006-2008 celkem šestkrát. Tato tendence je
vzestupná, tedy jednou v roce 2006, dvakrát v roce 2007 a třikrát v roce 2008. V HN
záznamy o předsednictví Merkelové končí rokem 2010, zatímco Právo o ní v této
souvislosti napsalo ještě v předchozím roce, tedy 2012.
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To, že se o Merkelové psalo často mezi lety 2004 a 2005, se dá samozřejmě
snadno vysvětlit z důvodu kancléřských voleb. Nutné je ale vysvětlit, proč se její jméno
v obou výše zmíněných denících více frekventovaně vyskytovalo i v roce 2002. V druhé
polovině září roku 2002 se totiž konaly německé federální volby, volby do Spolkového
sněmu. Po nich zůstal na postu kancléře Gerhard Schröder, nadále pokračovala rudozelená koalice a Angela Merkelová setrvala na pozici předsedkyně CDU. V souvislosti
s touto volbou tedy bylo jméno Merkelové frekventovaněji skloňováno v českých
médiích.
Pro celkový přehled lze také zmínit celkový počet zmínek o Merkelové v období
ledna 2005 do 2. června 2013. Vyhledávány byly v HN a deníku Právo tři následující
pojmy: kancléřka Angela Merkelová, kancléřka Merkelová a Angela Merkelová.
Celkově o Merkelové bylo více psáno v HN. Pojem „kancléřka Angela Merkelová“ lze
v daném období v HN najít 985krát a v deníku Právo 769krát, rozdíl je tedy 216
zmínek. Pod pojmem „kancléřka Merkelová“ v HN vyšlo 238 a v deníku Právo 155
článků. V Právu tedy se tedy nabízí o 83 zmínek méně. Pod pojmem Angela Merkelová
lze od začátku roku 2002 do současnosti, tedy poloviny roku najít v HN 1374 zmínek a
v Právu 1007. HN tedy Právo v tomto ohledu překonalo o 367 záznamů. Na základě
těchto tří hledaných pojmů by se dalo říci, že o Merkelové více psaly HN, což by
odpovídalo případné domněnce, že pravicově orientovaný deník v České republice by se
o pravicovou političku zabýval více. Tento trend se ale začal projevovat až od roku
2005. Lze tedy vyvodit, že zvolení pravicové političky do role kancléřky SRN vzbudilo
větší zájem HN o Angelu Merkelovou.
Na grafu (viz příloha č. 1) jsou opět porovnávány HN a Právo. Jde o celkový
počet zmínek o Merkelové od roku 1996 do roku 2005. Celkově lze na základě tohoto
grafu říci, že jak spíše levicově zaměřené Právo tak pravicově orientované HN jevily o
osobu Merkelové podobně velký zájem a v podstatě se nejednalo o veliké rozdíly.
Pouze v roce 2000 lze sledovat větší odchylku. Merkelová byla v daném roce v HN
zmíněna 39krát zatímco v právu jen 25krát. Z tohoto jednoho většího rozdílu ale nelze
vyvozovat nějaký zásadní závěr týkající se levicově a pravicově orientovaného tisku.
Souhrnně lze ale říci, že zájem o Merkelovou ze strany Práva a HN od roku 2000 stoupl
a že sponzorská aféra CDU se i právě proto zdá být mezníkem z hlediska odstartování
kariéry současné německé kancléřky. I když Merkelová v devadesátých letech zastávala
několik ministerských funkcí, tak jí nebyla věnována v českých médiích větší
pozornost. Teprve sponzorská aféra a s ní spojené jmenování do funkce generální
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tajemnice CDU jí zajistily větší pozornost tisku v České republice. Jak bylo již
zmíněno, tak tato pozornost byla větší ze strany HN než ze strany deníku Právo.

Závěr
Zda by se Angela Merkelová probojovala přes funkci spolkové předsedkyně
CDU až do kancléřského úřadu bez toho, aby CDU zasáhla sponzorská aféra, je otázka,
na kterou zpětně samozřejmě nelze odpovědět. Je možné, že by se jí to díky její
vytrvalosti a orientaci na cíl podařilo i bez výše analyzovaného finančního skandálu. Na
druhou stranu je ale nutné zopakovat, jak důležitou roli aféra sehrála a jak zásadně
otřásla personálním složením v CDU. Nové personální složení poskytlo prostor pro
realizaci politických cílů Merkelové, leč, jak bylo již zmíněno, měla občas problém
s vhodným chopením se dominantní funkce předsedkyně a diskuze při zasedáních
strany, oproti Helmutu Kohlovi, vedla spíše rozvleklou formou a občas působila
rozpačitě. Navíc lze také předpokládat, že sponzorská aféra CDU dala na konci
devadesátých let do pohybu dění, které by se jinak mohlo odehrát až za delší dobu a tím
pádem by její následky mohly dopadnout i na jiné osoby a projevit se v době, kdy by se
z ní nedalo osobně profitovat, jak bylo ukázáno na příkladu Merkelové.
Důležité je si také připomenout, s jakým důrazem Angela Merkelová vyzývala
CDU, aby se přestala řídit Kohlem. To jak intenzivně apelovala na fakt, že existuje doba
s Kohlem a po Kohlovi. Že budoucnost je jednoznačně ta doba bez Kohla a že to tak
celá strana musí vnímat. Výše analyzovaný článek, který napsala pro FAZ, byl
stěžejním politickým rozhodnutím, kterého by nebyl schopen každý politik. Jeho dopad
byl o to větší, že Kohl by nic takového od Merkelové pravděpodobně nečekal, vzhledem
k předchozímu vývoji událostí. Nelze ale na Merkelovou pohlížet pouze jako na
statečnou hrdinku, která se chtěla zbavit tohoto kancléře sjednocení, který zpronevěřil
miliony marek. To je pouze jedna z možných perspektiv a spíše ta povrchní. Merkelové
se tento tah sice povedl, druhý úhel pohledu ale spíše ukazuje egoistický přistup
z hlediska jí samé. Velmi se jí hodila skutečnost, že by se svého mentora mohla zbavit
ona sama. Odtrhnout Kohla od CDU byl jednoznačně velký, radikální a dobře
promyšlený tah. Druhá perspektiva a pohled na článek Merkelové ale prozrazují, že
tehdejší tajemnice CDU nebyla loajální k člověku, který jí do politického života
integroval, což lze jednoznačně nazvat jako projev nevděku. Na jaké pozici by byla
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dnes Merkelová, kdyby si onoho října roku 1990 nevyžádala od Heinera Geißlera
seznámení s Kohlem a ten se jí pak neujal?
Jak dlouho Merkelová setrvá do budoucna v politice, je dnes samozřejmě
nejasné. Výše zmiňovaný novinový profil Merkelové z die Zeit nedošel k jasnému
závěru, protože to dopředu předvídat nelze. Zajímavé na tomto profilu bylo ale právě to,
že roli Merkelové dělil na tu kterou zastává pro Německo a na tu, která je celoevropská
až celosvětová. O té celoevropské a celosvětové totiž bylo ve výše zmíněném profilu
napsáno, že je zásadní a z hlediska evropské integrace velmi důležitá. Podstatná
myšlenka byla i ta, že tyto dvě role, tedy tu německou a evropskou od sebe lze
separovat a Merkelovou si lze představit v jedné z těchto rolí bez té druhé.
Stejně tak je nepředvídatelné, zda na rozdíl od svých velkých předchůdců
Adenauera a Kohla Merkelová vytuší, kdy je vhodný moment odejít z politiky a
stáhnout se z očí veřejnosti. A zda to zvládne s nadhledem, například díky ženskému
instinktu vytuší ten správný moment, nebo zda ji někdo bude muset umlčet podobně
jako Kohla a Adenauera. Pokud totiž tyto tři politické osobnosti mají něco společného,
tak je to fakt, že se účastnili přelomových událostí a budovali německou politickou
budoucnost zásadním způsobem. Ať už šlo o počátky CDU za Konrada Adenauera nebo
slavnostní podepsání Elysejské smlouvy s Charlesem de Gaullem počátkem roku 1963.
Bylo tomu právě letos, tedy počátkem roku 2013, padesát let od slavnostního podepsání
této Smlouvy o německo-francouzské spolupráci. Také když se jednalo o Kohlovu
zásluhu při sjednocení Německa a zavádění Eura nebo o neúnavné a trvalé nasazení
Merkelové z hlediska fungování EU.
Díky sponzorskému skandálu CDU se opět projevilo, jak velkou moc a sílu mají
necenzurovaná a svobodná média. Jejich působení se pro celou aféru jeví jako opravdu
směrodatné a určující. Pro CDU by bez výše popsaného mediálního ohlasu měla aféra
sice nadále dopad z finančního hlediska zdrcující, rozhodně by ale tolik neotřásla
důvěrou občanů v CDU a v její hodnoty. Na druhou stranu je ale nutné podotknout, že i
přes sponzorskou aférou je CDU dnes společně ve vládě s FDP a celému Německu velí
žena, která své následující kroky od aféry odrazila. Z určitého úhlu pohledu tedy platí
teze, že finanční skandály patří mezi jeden z prvků demokracie.
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Summary
If Angela Merkel had fought her way through the position of the leader of CDU
into the chancellor’s office without the CDU donations scandal, is a question which
cannot be answered. It is possible that it would have happened even without the
mentioned scandal thanks to her persistence and goal orientation. Still, it is important to
stress how important role this scandal played and how fundamentally it changed the
party’s staff. The new staff provided the needed space for the realisation of Merkel’s
political goals. However, she sometimes had difficulties in performing the dominant
role of a leader and in discussions at the party’s sessions where she came across as
being tentative as opposed to Helmut Kohl.
It is important to mention how vigorously Angela Merkel appealed to CDU that
they should stop following Kohl. She stressed the distinction between the time with and
without Kohl and emphasized that the future is definitely the time without Kohl.
Merkel’s article for the FAZ newspaper was a crucial political decision not every
politician is capable of. Its great impact lies in the fact that Kohl probably did not expect
anything like that from Merkel in regards to the previous course of events. Nevertheless,
Merkel cannot be viewed as a brave heroine who wanted to get rid of the reunification
chancellor who defalcated millions of Deutschmarks. This is just one of the possible
perspectives, the superficial one. This Merkel’s particular manoeuvre can be deemed
successful. Still, from a different perspective it looks more like an egoistic move.
Merkel saw an opportunity to free herself from her mentor. To pull Kohl and CDU apart
was indeed a radical and a well plotted manoeuvre. The other point of view on Merkel’s
article reveals that the then secretary of CDU was not loyal to the person who
introduced and integrated her into politics. This could be seen as an expression of
ingratitude. What post would Merkel hold today if she had not asked Heiner Geißler in
October 1990 to introduce her to Helmut Kohl who took care of her?
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Seznam zkratek
CDU Christlich Demokratische Union Deutschlands, Křesťanskodemokratická unie
CSU Christlich-soziale Union Bayern, Křesťansko-sociální unie Bavorska
DA

Demokratischer Aufbruch, Demokratická výzva

FAZ

Frankfurter Allgemeine Zeitung

FDP

Freie Demokratische Partei, Svobodná demokratická strana

HN

Hospodářské noviny

NDR Německá demokratická republika
Socialdemokratische Partei
Německa
SRN Spolková republika Německo
SPD

Deutschlands,

Sociálnědemokratická

strana
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