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Abstrakt
Tato bakalářská práce je případovou studií třináctých parlamentních voleb
v Lotyšsku, které se konaly 6. října 2018. V první kapitole představuje politický
a stranický systém Lotyšska a jeho vývoj po pádu Sovětského svazu; zároveň
se zabývá výsledky parlamentních voleb v letech 1993 až 2014. V navazující kapitole
je představeno všech šestnáct politických stran, které roku 2018 v parlamentních
volbách kandidovaly. Práce se věnuje jejich volebním programům, preferencím
i zásadním kandidátům. V další části studie je popsán volební proces, tedy otázka
kandidatury, volebního práva, volebních regionů, pravidel kampaně, možností volit
v zahraničí a procesem sčítání hlasů. Poté následuje přehled výsledků samotných
voleb a jejich konfrontace s výsledky voleb předchozích. Práce uvádí reakce
některých zahraničních médií, která vyjádřila obavy z vysokého počtu hlasů
pro proruskou stranu Shoda. Dále se zabývá povolebním vyjednáváním o podobě
vládní koalice, která se výsledně skládá z pěti parlamentních stran. Studie na závěr
v rámci Lotyšska řeší otázku menšinové politiky a zejména ruské propagandy – uvádí
přehled prokremelských dezinformačních webů, představuje možnosti boje proti
lživým zprávám a analyzuje, zda v Lotyšsku došlo k ovlivnění voleb.

Abstract
This bachelor thesis is a case study of the thirteenth parliamentary election in Latvia
that took place on October 6, 2018. The first chapter introduces political and party
system of Latvia and its development after the breakdown of the Soviet Union.
At the same time, it observes the election results since 1993 until 2014. The following

chapter introduces all sixteen political parties that took part in 2018 parliamentary
election. The text is concerned with their election promises, preferences
and important candidates. The next part describes the election process or, more
specifically, rules of candidacy, voting rights, electoral districts, campaign rules,
possibility of voting abroad and vote counting. The following chapter shows results
of the election itself and confronts them with the previous election results. The thesis
includes reactions of several foreign media that worried about high number of votes
for a pro-Russian party Harmony. Next chapter follows negotiations about the shape
of new government that now consists of five parties. In the end, the study solves
the problem of minority politics and, particularly, Russian propaganda in Latvia.
It offers a list of pro-Kremlin disinformational websites, suggests ways how to
counter fake news and analyzes whether Latvian election was affected by such media.

Klíčová slova
Lotyšsko, Rusko, Baltský region, volby, parlament, ruská propaganda, dezinformace

Keywords
Latvia,

Russia,

Baltic

region,

disinformation

Rozsah práce: 73 995 znaků

election,

parliament,

Russian

propaganda,

Prohlášení
1.

Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jen
uvedené prameny a literaturu.

2.

Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu.

3.

Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.

V Praze dne 10. května 2019

Jan Hvězda

Poděkování
Na tomto místě bych rád poděkoval panu doktoru Kamilu Švecovi za jeho pomoc
a cenné rady při vedení této práce a paní doktorce Editě Hvězdové za zejména
morální podporu.

Institut politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
Projekt bakalářské práce

Teze bakalářské práce
Jan Hvězda
Tématem bakalářské práce jsou parlamentní volby v Lotyšsku 2018. Lotyšský
parlament je jednokomorový, volby do něj probíhají poměrným systémem.
Dominantní vliv na lotyšskou politiku má Svaz zelených a rolníků, neboť z něj
pochází současný premiér i prezident. Zelení aktuálně utvářejí vládní koalici společně
s Jednotou a Nacionálním sdružením. Nejvíce křesel zaujímá proruská strana Shoda,
která ovšem zůstává v opozici. Dalšími subjekty v parlamentu jsou Sdružení regionů
Lotyšska a Ze srdce pro Lotyšsko.
Poslední volby se konaly roku 2014, jenže vláda po roce rezignovala.
Současná vláda tedy působí od února 2016. Další řádné volby jsou plánovány na říjen
2018. Předvolební průzkumy naznačují, že v parlamentu zasednou místo dosavadních
šesti stran pouze tři. Nejvyšší preference má stále Shoda, na druhém místě jsou
Zelení. Tyto dvě strany spolu přitom kvůli programovým a ideovým neshodám
odmítají utvořit vládní koalici. Třetí strana, jež má šanci zasednout v parlamentu,
je Nacionální sdružení. Největší propad zaznamenala Jednota, která se nachází pod
pětiprocentní klauzulí.
Cílem práce je analyzovat současnou lotyšskou politickou situaci a volební
systém. Dále je cílem popsat průběh parlamentních voleb, rozebrat jejich výsledky
a provést srovnání s předvolebními průzkumy. Budou také analyzovány volební
programy politických aktérů a definovány důvody, které rozhodují o jejich směřování.
Práce se zaměří také na možný vliv ruské propagandy na volební výsledek.
Výchozí výzkumnou metodou práce je případová studie. Předmětem
a případem výzkumu jsou volby do lotyšského parlamentu roku 2018. V práci bude
uplatněna metoda rozboru procesu, přičemž zkoumanou formou příčinného procesu
je závislost na předchozím vývoji. Na jejím základě bude posouzeno, zda a jak ruská
propaganda, tedy nezávislá proměnná, ovlivnila výsledek voleb, tedy závislou
proměnnou.
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Úvod
Výzkumným tématem bakalářské práce jsou parlamentní volby v Lotyšsku
konající se 6. října 2018. Účelem případové je studie je představení vývoje
politického a stranického systému Lotyšska po rozpadu Sovětského svazu roku 1991.
V první kapitole jsou uvedeny výsledky parlamentních voleb od roku 1993 do roku
2014, na nichž je možné sledovat proměnu voličských preferencí a střídavé úspěchy
parlamentních stran. Volební výsledky zachycují také stranickou tendenci slučování
ve větší aliance v případě snižující se popularity a klesajících preferencí
v předvolebních průzkumech.
Následující kapitola blíže představuje šestnáct politických stran kandidujících
roku 2018 v parlamentních volbách. Pořadí uvedených stran je odvozeno od čísel,
která si před volbami vylosovaly. U každé strany jsou specifikovány její programové
priority, zařazení v rámci politického spektra a klíčoví kandidáti ucházející se
o poslanecký mandát. Text se zabývá též aktivitami různých členů politických stran
a jejich postoji k palčivým politicko-společenským otázkám, jakou je například
školská reforma.
Ve studii je čtenář rovněž seznámen s procesem parlamentních voleb, to jest
podmínkami kandidatury, aktivním a pasivním volebním právem, rozdělením země
na volební regiony, pravidly kampaně, možnostmi volit v zahraničí a mimo volební
místnosti, průběhem hlasování a procesem sčítání odevzdaných platných hlasů.
Dále jsou v práci uvedeny výsledky posledních parlamentních voleb, přičemž
počet mandátů, jehož strany dosáhly, je konfrontován s výsledky z roku 2014.
Podkapitola Reakce na parlamentní volby obsahuje rozhovor s Miroslavem Koskem,
zplnomocněným velvyslancem České republiky v Lotyšsku, v němž se pan
velvyslanec vyjadřuje k politické situaci v Lotyšsku a povolebnímu složení
parlamentu. Text také ukazuje, jak na lotyšské volby reagovala zahraniční média,
jež často mylně uváděla, že volby ovládla proruská (ne-li prokremelská) strana. Jak je
v práci později vysvětleno, toto tvrzení je nesmírně zavádějící.
Studie dále rozebírá náročný proces povolebního vyjednávání o složení
vládního kabinetu, jehož rozvláčnost byla zapříčiněna zejména tím, že se žádné straně
ve volbách nepodařilo získat dostatečný počet mandátů zajišťující dominantní
3

postavení. K sestavení většinové koalice bylo navíc zapotřebí počítat se spoluprací
nejméně pěti parlamentních stran, což je počet, který u většiny otázek výrazně
komplikuje zaujetí jednotného stanoviska. Chvíli se zdálo, že země směřuje
k předčasným volbám, nicméně na třetí pokus se vládu sestavit podařilo.
K tématu ruské propagandy a role ruské menšiny v Lotyšsku je pro kontext
uvedena

problematika

lotyšské

menšinové

politiky,

tranzice

Lotyšska

k demokratickému režimu a migrace etnických Rusů z Lotyšska a Kyrgyzstánu.
Následně jsou představena ruskojazyčná prokremelská média působící v Lotyšsku
a způsob, jakým zpracovávají faktické informace za účelem manipulování veřejného
mínění. Nechybí ani možnosti, jakými se proti dezinformacím lze bránit, a prostředky
boje proti jejich šíření.
Výzkumná otázka je, zda měla ruská propaganda vliv na výsledek lotyšských
parlamentních voleb. Hypotéza zní, že jí nebyly zásadně ovlivněny volební výsledky
ani postoje lotyšského elektorátu. Při psaní práce jsem vycházel převážně ze zdrojů
v anglickém jazyce. Zásadními knižními publikacemi pro mne byly Nation-Building
and Minority Politics in Post-Socialist States. Interests, Influences and Identities
in Estonia and Latvia Davida J. Galbreatha a Russian Minority Politics in Post-Soviet
Latvia and Kyrgyzstan od Michele E. Commercio. Do značné míry jsem čerpal
z internetových mediálních zdrojů, zejména z lotyšského portálu Latvian Public
Broadcasting.

1.

Politický a stranický systém Lotyšska

1.1

Lotyšský politický systém po rozpadu Sovětského svazu
Republika Lotyšsko je podle ústavy parlamentní demokracií. Je rozdělena

do pěti volebních obvodů: Riga, Vidzeme, Latgale, Zemgale, Kurzeme. (Fondation
Robert Schuman-b) „Při rozdělení Lotyšska do jednotlivých volebních obvodů
odpovídá počet poslanců v jednotlivých obvodech proporcionálně počtu voličů
připadajících na daný obvod.“ 1 Parlament nese název Saeima, je unikamerální
a skládá se ze 100 členů. Poslanci jsou voleni poměrným volebním systémem
1

Ústava republiky Lotyšsko. Oddíl druhý, článek 7.
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na funkční období čtyř let. Aktivního volebního práva nabývá občan starší 18 let,
pasivního volebního práva občan starší 21 let. Premiér je jmenován prezidentem
a následně schválen parlamentem. Aby strana vstoupila do skrutinia, musí překročit
volební klauzuli 5 %; v prvních volbách roku 1993 byla ovšem stanovena klauzule
4 %. Přepočet hlasů na mandáty je prováděn metodou Saint-Lagüe. (Dančák, 167;
Election Guide-a)
Nevydařený moskevský puč se stal v srpnu 1991 záminkou, aby pobaltské
státy vyhlásily svou vlastní nezávislost. Nejprve se dočkaly uznání od Islandu, v září
ji schválily také Spojené státy. (Auers, 1) V post-sovětském Lotyšsku byla patrná
snaha vrátit se k původnímu stavu republiky z meziválečného období. Nasvědčuje
tomu

zejména

přijetí

ústavy (Satversme)

ve

znění

z

15.

února

1922

nebo znovuzaložení zaniklých politických stran jako Unie lotyšských farmářů
či Demokratická strana středu. (Dančák, 166; Galbreath, 134–135) „Obnovení této
ústavy bylo především symbolickým aktem navázání na násilně přerušenou státnost.“2
Zásadní změnou po nastolení nezávislosti bylo, že politika ztratila svůj
jednotný diskurz a stala se pro veřejnost uzavřenou; po zániku společného nepřítele,
kterým byl Sovětský svaz, došlo nevyhnutelně k polarizaci stranického systému.
Politika se stala elitní záležitostí a započala stranická soutěž, dosud standardní
pro západní demokracie. (Galbreath, 134–135) Zároveň země upadla do hluboké
ekonomické recese a nejistoty z budoucího vývoje; eminentní byla hrozba
občanského konfliktu s ruskou menšinou. Naštěstí však k žádnému ozbrojenému
střetu nedošlo. (Auers, 1)

1.2

Parlamentní volby 1993–2014
Roku 1993 se zde konaly páté parlamentní volby, respektive první od roku

1931. Do té doby přechodně zastával roli vlády orgán zvaný Lotyšská Nejvyšší Rada.
(Galbreath, 134–135; 141–142) První menšinovou vládní koalici utvořily subjekty
Lotyšská cesta a Unie farmářů, premiérem byl jmenován Valdis Birkavs.
Již následujícího roku však nastal ve vládní koalici rozkol následovaný dvěma pokusy
o sestavení vlády nové. Zásadními milníky daného období byly ekonomická reforma
a také schválení zákona o občanství. (Galbreath, 142-143)
2

DANČÁK, B. (ed.) POSPÍŠIL, I. RAKOVSKÝ, A. Pobaltí v transformaci. Politický vývoj Estonska,

Litvy a Lotyšska. S. 166. Brno: Masarykova univerzita, 1999. ISBN: 80-210-2248-5.
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Strana

Procenta Mandáty

Lotyšská cesta

32,41

36

Lotyšské hnutí za národní nezávislost

13,35

15

Shoda pro Lotyšsko – Obrození ekonomie

12,00

13

Svaz lotyšských farmářů

10,65

12

Hnutí za rovná práva

5,75

7

Pro vlast a svobodu

5,35

6

Lotyšská křesťanská demokratická strana

5,01

6

Demokratická strana středu

4,76

5

Tabulka 1: Výsledky parlamentních voleb 1993.
Zdroj: https://www.cvk.lv/en/elections/saeima-elections/5th-saeima-elections.

Šesté parlamentní volby proběhly již 30. září a 1. října 1995 a úspěch opět
zaznamenaly zejména strany pravého středu. Kromě stranických poslanců zasedlo
v Saeimě tentokrát také osm nezávislých. Mezi ně tehdy patřil také Andris Šķēle,
kterému byl svěřen úkol sestavit vládu. Výsledně do ní zahrnul sedm z devíti
parlamentních stran; v opozici ponechal pouze socialisty a Shodu, strany oblíbené
zejména u etnických Rusů. (Galbreath, 143–144)
V takto rozsáhlé koalici přirozeně panovaly značné rozpory a byla tudíž
předem odsouzena k zániku; Šķēle následně neuspěl v roli ministerského předsedy
ani na druhý pokus. Pod nátlakem korupčních kauz několika ministrů byl donucen
k rezignaci a na jeho místo nastoupil Guntars Krasts. Nová vláda na popud prezidenta
Guntise Ulmanise začala pracovat na zpřísnění zákona o občanství, nicméně lid
se později v referendu vyslovil naopak pro jeho liberalizaci. (Galbreath, 145–148)
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Strana

Procenta Mandáty

Demokratická strana „Saimnieks“

15,15

18

Lidové hnutí pro Lotyšsko

14,90

16

Lotyšská cesta

14,65

17

Pro vlast a svobodu

11,94

14

Lotyšská jednota

7,15

8

Koalice farmářů a křesťanských demokratů

6,33

8

Lotyšské hnutí za národní nezávislost

6,32

8

Lotyšská socialistická strana

5,58

5

Lidová shoda

5,55

6

Tabulka 2: Výsledky parlamentních voleb 1995.
Zdroj: https://www.cvk.lv/en/elections/saeima-elections/6th-saeima-elections.

Sedmé parlamentní volby se konaly 23. října 1998, přičemž ve stejný den
vstoupila v platnost novela ústavy. Dokument byl rozšířen o osmý oddíl definující
rozsáhle občanská práva a svobody. (Dančák, 169) Po volbách sestavil Vilis
Krištopans vládní koalici z Lotyšské cesty, hnutí Pro vlast a svobodu a Nové strany.
Menšinovou koalici pojistil dohodou o spolupráci se Svazem sociálních demokratů.
Konec jeho vlády předznamenalo roku 1999 nečekané vítězství Vairy Vīķe-Freibergy
v prezidentské volbě; porazila v ní Anatolijse Gorbunovse, jejž podporovala Lotyšská
cesta. (Galbreath, 149–152)
Strana

Procenta Mandáty

Lidová strana

21,19

24

Lotyšská cesta

18,05

21

Pro vlast a svobodu

14,65

17

Lidová shoda

14,12

16

Lotyšský svaz sociálních demokratů

12,81

14

7,31

8

Nová strana
Tabulka 3: Výsledky parlamentních voleb 1998.
Zdroj: https://www.cvk.lv/en/elections/saeima-elections/7th-saeima-elections.
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Roku 2002 se konaly v Lotyšsku parlamentní volby dva měsíce před klíčovým
kodaňským summitem o rozšíření Evropské unie. Ve společnosti převládala skepse
a nejistota ohledně vstupu Lotyšska do Unie; mnozí se obávali, že by mohlo opět
ztratit nezávislost. Země se na počátku milénia těšila vzkvétající ekonomice, nicméně
zde byly také zásadní problémy s korupcí. (Fondation Robert Schuman-a)
Kromě jazykové otázky a řešení korupce se začalo v daném období aktivně debatovat
také o právech homosexuálů. (Fondation Robert Schuman-b) Ve volbách zvítězila
Nová éra, ve vládní koalici se spojila s První stranou, hnutím Pro vlast a svobodu
a Unií zelených a rolníků. (Mole, 102)
Strana

Procenta Mandáty

Nová éra

23,90

26

„Pro lidská práva ve spojeném Lotyšsku“

19,00

25

Lidová strana

16,60

20

Lotyšská první strana

9,50

10

Unie zelených a rolníků

9,40

12

Pro vlast a svobodu

5,40

7

Tabulka 4: Výsledky parlamentních voleb 2002.
Zdroj: https://www.cvk.lv/en/elections/saeima-elections/8th-saeima-elections.

V roce 2006 poprvé kandidovaly regionální strany. Významnou roli zaujaly
političky ženského pohlaví, které stály například v čele každé kandidátky Nové éry.
(Fondation Robert Schuman-b) Nejúspěšnější byly Lidová strana a Unie zelených
a rolníků. Největší propad zaznamenalo hnutí „Pro lidská práva“, jež ztratilo
19 mandátů. Solidního výsledku dosáhlo Centrum shody – aliance Lidové shody,
socialistů a „Nového centra“, založená roku 2005. (Election Guide-a)
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Strana

Procenta Mandáty

Lidová strana

19,56

23

Unie zelených a rolníků

16,71

18

Nová éra

16,38

18

Centrum shody

14,42

17

Koalice První strany a Lotyšské cesty

8,58

10

Pro vlast a svobodu

6,94

8

„Pro lidská práva ve spojeném Lotyšsku“

6,03

6

Tabulka 5: Výsledky parlamentních voleb 2006.
Zdroj: https://www.cvk.lv/en/elections/saeima-elections/9th-saeima-elections.

Ve volbách roku 2010 se do parlamentu dostaly pouze stranické aliance.
Zvítězila strana Jednota, která vznikla sloučením Nové éry s dalšími dvěma menšími
politickými subjekty. Následovalo Centrum shody, Unie zelených a rolníků a Národní
aliance, spojující tři nacionalistická hnutí. Osm mandátů získala koalice Pro dobré
Lotyšsko sestávající z Lidové strany, První strany a Lotyšské cesty. (Election Guide-a)
Strana

Procenta Mandáty

Jednota

31,90

33

Centrum shody

26,61

29

Unie zelených a rolníků

20,11

22

Národní aliance (Pro vlast a svobodu)

7,83

8

Pro dobré Lotyšsko

7,82

8

Tabulka 6: Výsledky parlamentních voleb 2010.
Zdroj: http://www.electionguide.org/elections/id/1569/.

Výrazná nespokojenost s novou vládou se projevila krátce po volbách,
kdy poslanci zastavili vyšetřování jednoho z politiků kvůli podezření z korupce.
Prezidenta Valdise Zatlerse dovedla situace k vypsání referenda, v němž měl lid
rozhodnout o rozpuštění parlamentu a konání předčasných voleb. Při volební účasti
45 % byl výsledek referenda jednoznačný – 94,5 % platných hlasů se vyslovilo

9

pro předčasné volby. (Election Guide-b) Ty se konaly 17. září 2011. Vládní koalici
utvořila Jednota s Reformní stranou a Národní aliancí. (Election Guide-c, d)
Strana

Procenta Mandáty

Centrum shody

28,36

31

Zatlersova reformní strana

20,82

22

Jednota

18,83

20

Národní aliance

13,88

14

Unie zelených a rolníků

12,22

13

Tabulka 7: Výsledky parlamentních voleb 2011.
Zdroj: http://www.electionguide.org/elections/id/1604/.

Roku 2014 se Shoda poprvé oprostila od svých aliančních partnerů a přestože
se opět umístila první, přišla v parlamentu o sedm mandátů. Vyhrát dokázala, ačkoli
byla předvolební situace výrazně ovliněna ruskou okupací Krymského poloostrova.
Vládní koalici sestavily strany Jednota, Unie zelených a rolníků a Národní aliance.
(Fondation Robert Schuman-c) Premiérka Laimdota Straujuma na svůj post záhy
rezignovala a nahradil ji Māris Kučinskis. (Latvian Public Broadcasting-j; r)
Strana

Procenta Mandáty

Shoda

23,00

24

Jednota

21,87

23

Unie zelených a rolníků

19,53

21

Národní aliance

16,61

17

Ze srdce pro Lotyšsko

6,85

7

Aliance lotyšských regionů

6,66

8

Tabulka 8: Výsledky parlamentních voleb 2014.
Zdroj: http://www.electionguide.org/elections/id/2455/.
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1.3

Shrnutí
Z dostupných statistických údajů je zřejmé, že lotyšský politický systém

je značně nestabilní. Od pádu Sovětského svazu do konce roku 2004 se v zemi
vystřídalo jedenáct vládních koalic. Nejkratší doba vládnutí činila pět týdnů a nejdelší
patnáct týdnů. Pro srovnání bylo utvořeno v Litvě za stejné období dvanáct
a v Estonsku devět vlád. Příčinou může být několik desetiletí trvající totalita a její vliv
na uvažování elektorátu; úspěch politických stran je totiž mnohdy podmíněn
osobností a popularitou jejich lídra,

nikoli

programem či dlouhodobými

idelologickými principy. (Mole, 101–103) Akademik Daunis Auers podotýká:
„Lotyšská společnost se dělí pouze na základě etnické příslušnosti. Naše země zcela
postrádá jakoukoli ideologii.“3
Lze tedy konstatovat, že pokud se předseda vítězné politické strany neprosadí,
je předurčena k zániku. Tím lze vysvětlit pád strany Lotyšská cesta, která zpočátku
stranickému systému dominovala, nicméně roku 2002 nedokázala získat jediný
mandát. Lotyšská cesta je zcela evidentním důkazem, že žádná strana v zemi
si nemůže být jista trvalostí vlastní neotřesitelné pozice. Rozbouřená politická situace
také vedla v Lotyšsku v letech 1995 a 2011 k předčasným volbám. I přes časté
personální změny však byla během devadesátých let vláda v otázkách domácí
i zahraniční politiky poměrně konzistentní, a to zejména díky prozápadnímu diskurzu
a směřování ke členství v NATO a Evropské unii. (Mole, 100–103)
V datech je také možné pozorovat trend slučování politických stran
do společných aliancí za účelem zvýšení volebních preferencí. Mnohé strany
se tak zjevně snaží vyhnout situaci, že by se jim nepodařilo překročit požadovanou
pětiprocentní klauzuli.

3

Fondation Robert Schuman-c. General Elections in Latvia. 4th October 2014. Dostupné z:

https://www.robert-schuman.eu/en/doc/oee/oee-1546-en.pdf.
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2.

Politické strany v parlamentních volbách 2018
Ve volbách kandidovalo celkem šestnáct politických stran.

4

Oproti

předchozím volbám se v kampani objevilo několik nových aktérů.

2.1

Svaz lotyšských Rusů (LKS)
LKS je v současnosti nejvýrazněji proruskou stranou na lotyšské politické

scéně, zastoupení v parlamentu nemá. Jako hlavní programové priority vymezila
zavedení ruštiny jako úředního jazyka, bezvýhradné udělení lotyšského občanství
všem žadatelům, právo na výuku v ruštině, snížení výdajů na obranu, zlepšení vztahů
s Ruskem a privatizaci veřejnoprávních médií. (Latvian Public Broadcasting-a)
LKS Rusy v Lotyšsku vnímá jako utlačovanou menšinu, mnohými
je označována za prokremelskou stranu. V jejím čele stojí Tatjana Ždanoka, bývalá
europoslankyně z let 2004-2018. (Latvian Russian Union-a) V letech 1972 až 1990
vyučovala matematiku na Lotyšské univerzitě, do politiky vstoupila v závěru

4

Strany si před volbami vylosovaly následující čísla:
1.

Svaz lotyšských Rusů („Latvijas Krievu savienība“)

2.

Nová konzervativní strana (Jaunā konservatīvā partija)

3.

Euroskeptická akční strana (Rīcības partija)

4.

Národní aliance (Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!“—„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK“)

5.

Progresivní („PROGRESĪVIE“)

6.

Lotyšská strana středu („Latvijas centriskā partija“)

7.

Aliance SKG („LSDSP/KDS/GKL“)

8.

Ze srdce pro Lotyšsko (No sirds Latvijai)

9.

Shoda („Saskaņa“ sociāldemokrātiskā partija)

10. Lotyšský pokrok / Hnutí PRO! (Attīstībai/Par!)
11. Aliance lotyšských regionů (Latvijas Reģionu Apvienība)
12. Lotyšští nacionalisté („Latviešu Nacionālisti“)
13. Nová Jednota (Jaunā VIENOTĪBA)
14. Pro alternativu (Par Alternatīvu)
15. Komu patří stát? (Politiskā partija „KPV LV“)
16. Unie zelených a rolníků (Zaļo un Zemnieku savienība).
Zdroj: https://sv2018.cvk.lv/pub/ElectionResults.
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osmdesátých let. Od počátku hájila práva ruské menšiny, vystřídala členství
v několika politických stranách. (Latvian Russian Union-b)
V Evropském parlamentu zaujímala jeden z nejpříznivějších postojů k ruské
vládě. Veřejně schválila ruskou anexi Krymu, syrskou intervenci a vyjádřila podporu
režimu Bašára al-Asada. Svého mandátu se počátkem roku 2018 vzdala, aby mohla
vést LKS v nadcházejících parlamentních volbách – jejím nástupcem se stal Miroslav
Mitrofanov. (Latvian Public Broadcasting-v)
Hlavním motivem její kampaně se bezesporu stala školská reforma výrazně
znevýhodňující ruskojazyčné obyvatelstvo. Lotyšští poslanci schválili školskou
reformu s platností od září 2019, podle níž bude lotyština jazykem výuky
i na původně ruskojazyčných školách. Ruská komunita se proti této novele vyhrazuje
a koná četné stávky; podle některých se jedná vyloženě o porušování lidských práv.
Většina etnických Rusů však proti reformě veřejně neprotestovala. Vláda
si od reformy slibuje vyšší úspěšnost u maturitních zkoušek, které jsou skládány
výhradně v lotyštině. Měla by také pomoci zástupcům menšin se získáním
vysokoškolského vzdělání. (EURACTIV.com a AFP)
Významným kandidátem za Svaz lotyšských Rusů byl Andrejs Mamikins,
europoslanec a novinář stále více se přiklánějící k ruskému nacionalismu. Dříve byl
členem strany Shoda. Stejně jako Ždanoka je podporovatelem Bašára al-Asada.
(Latvian Public Broadcasting-a)

2.2

Nová konzervativní strana (JKP)
Nová konzervativní strana zkoušela poprvé kandidovat v minulých volbách,

nicméně propadla. Mezi programovými body uvedla snížení počtu zaměstnanců
ve veřejném sektoru o 30 %, snížení počtu ministrů ze třinácti na osm, sloučení všech
protikorupčních společností do celostátní bezpečnostní organizace, podporu
protikorupční činnosti, omezení hazardu či vynaložení 1,5 % HDP na vědu. (Latvian
Public Broadcasting-a)
V čele strany stojí Jānis Bordāns, bývalý ministr spravedlnosti za Národní
alianci. (Jaunā konservatīvā partija) Vůči ní je Nová konzervativní strana orientovaná
více na střed politického spektra, jejím hlavním záměrem je boj proti korupci.
(Latvian Public Broadcasting-a) V parlamentních volbách kandidovala poprvé v roce
2014, kdy nezískala žádný mandát. (Kaža) Dalšími výraznými osobnostmi ve vedení
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strany byli v době voleb například Krišjānis Feldmans, bývalý poradce ministra
hospodářství, nebo Juta Strīķe, advokátka a bývalá zástupkyně ředitele protikorupční
organizace KNAB. (Jaunā konservatīvā partija)
Ve svých stanovách se strana hlásí k tradičním demokratickým hodnotám
samostatného lotyšského státu, vyhlášeného roku 1918, a ústavě přijaté roku 1922.
Pro její členy je nepřijatelné, aby se Lotyšsko stalo dvojjazyčnou zemí; kladou
zvláštní důraz na význam lotyšského jazyka a kultury. Dále byly v kampani klíčové
pojmy jako demokracie, spravedlnost či nezávislé soudy. Strana ctí úlohu tradiční
rodiny a odmítá homosexuální svazky. Věří, že bohatství státu tkví v silné střední
třídě. Plně podporuje prozápadní orientaci Lotyšska a jeho členství v NATO
i Evropské unii. Nová konzervativní strana představila hospodářský akční plán 3x500
slibující zvýšení platů a redukci chudoby na základě zavedení radikálních reforem.
Plán vyvolal značnou kontroverzi mezi experty i v úřadující vládě, jež návrh označila
za nereálný. (Jaunā konservatīvā partija)

2.3

Euroskeptická akční strana (RP)
Akční strana je výrazně upozaděným politickým projektem, od něhož nelze

ve volbách očekávat úspěch. Mezi její programové priority spadá euroskepticismus,
zavedení přímé volby prezidenta nebo snížení spotřební daně na motorová paliva,
alkohol a tabák. Dále vystupuje proti ratifikaci Istanbulské úmluvy, proti konání
homosexuálních průvodů a proti přijímání uprchlíků. Akcentuje ochranu místních
trhů, snížení nákladů na armádu a zejména obnovení produkce cukru v Lotyšsku.
(Kaža; Latvian Public Broadcasting-a)
Strana kombinuje populistické prvky z levé i pravé sféry politického spektra;
propaguje jak anti-globalismus, tak konzervativní rodinné hodnoty. Je příznivě
nakloněna zejména ekonomické spolupráci s Ruskem a stejně jako Svaz lotyšských
Rusů se ostře vymezuje proti školské reformě. Jejím nejvýznamnějším kandidátem
byl Igors Meļņikovs, bývalý poslanec za stranu Shoda. (Latvian Public
Broadcasting-a)
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2.4

Národní aliance (NA)
Národní aliance je zásadní nacionalistickou silou v Lotyšsku, spojuje tři dříve

samostatná politická hnutí. Ve svém programu slíbila vytvořit z Lotyšska „hlavní
kulturní národ“, zavázala se bojovat proti ruské propagandě všemi legálními
prostředky a zdůrazňovala vyšší zapojení občanů do obrany země. Strana
je pro Evropskou unii, ale proti federalizaci; zároveň podporuje přítomnost armád
NATO v pobaltském regionu. (Latvian Public Broadcasting-a)
Národní aliance reprezentuje v lotyšském stranickém systému pravý střed.
Přestože je tvořena několika politickými stranami, vystupuje jako jeden subjekt. Byla
založena roku 2010, do parlamentu se dostala o rok později. Roku 2014 se stala
součástí vládní koalice. Přestože její členové jsou názorově roztříštění, lze vymezit
určité stranické principy. Národní aliance prosazuje především zájmy etnických
Lotyšů a zdůrazňuje význam lotyšského jazyka. Zastává konzervativní hodnoty,
odmítá legalizaci homosexuálních sňatků a je skeptická vůči přijímání migrantů.
Podporuje členství v Severoatlantické alianci stejně jako přítomnost jejích vojsk
v Lotyšsku. Strana je připravena bránit šíření dezinformací ve veřejném prostoru
a odmítá vstoupit do vládní koalice se Shodou. Její předvolební preference byly
poměrně stabilní a podobné minulým volbám. Jako kandidát na post premiéra
byl postaven europoslanec Roberts Zīle; další významnou kandidátkou je Dace
Melbārde, bývalá ministryně kultury. (Kaža; Latvian Public Broadcasting-a)

2.5

Progresivní
Strana Progresivní nehraje na lotyšské politické scéně klíčovou roli. Ve svém

programu kladla velký důraz na bezpečnost a zdravotní péči, jež by měla tvořit až 8 %
HDP. Dalšími body byly ochrana životního prostředí, menší důraz na růst HDP či užší
vojenská a politická spolupráce se severskými státy. Strana trvá na výpočtu
minimálního platu a penze podle norem EU. (Latvian Public Broadcasting-b)
Tato strana v Lotyšsku zřejmě nejvíce odpovídá klasickému modelu sociální
demokracie. Podobně jako ve Skandinávii usiluje sice o zvýšení daní, ale současně
o lepší úroveň sociálního zabezpečení. Strana zvažovala spojení s aliancí Lotyšský
pokrok / Hnutí PRO!, nakonec však vstoupila do voleb samostatně. Progresivní měli
spolu se Svazem lotyšských Rusů největší zastoupení kandidátek ženského pohlaví,
konkrétně 42,9 %. Za Progresivní navíc ve všech pěti obvodech kandidovaly
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na prvním místě právě ženy. Na předsedu vlády kandidoval Roberts Putnis, bývalý
pracovník Ministerstva kultury a člen Sociálnědemokratické strany Německa v letech
2013-2016. Je znám jako jeden z mála otevřeně homosexuálních lotyšských politiků.
(Latvian Public Broadcasting-b)

2.6

Lotyšská strana středu (LCP)
LCP je další z řady stran, jež je možné označit za nevýznamné. Její

programové priority jsou obnova lotyšského latu jako státní měny, vytvoření „duální
prezidentské republiky“, státní monopoly ve strategických sektorech, zapojení státu
v produkci a distribuci zboží, popularizace tradičních rodinných hodnot, odchod
z NATO a vyhlášení vojenské neutrality Lotyšska. Strana je proti uznání
homosexuálních sňatků. (Latvian Public Broadcasting-b)
Strana sestávala z pouhých dvaceti tří kandidátů. Její program se jevil značně
nerealisticky – sliboval zavést spoustu změn, aniž by bylo jasné, kde na ně strana
hodlá získat finance. Někteří kandidáti byli dříve členy neúspěšných stran Suverenita
a Antiglobalisté. Jedním z kandidátů byl Edvīns Puķe, jenž v předchozích volbách
kandidoval za Svaz lotyšských Rusů. (Latvian Public Broadcasting-b)

2.7

Aliance SKG
Aliance SKG je minoritní stranou s minimální šancí na úspěch. Prohlašuje,

že členství Lotyšska v EU a NATO nemá v žádném případě přednost před národními
zájmy. Vystupuje proti globalizaci. Lotyšsko musí podle ní blíže spolupracovat
se státy Visegrádské skupiny, jež hájí své národní zájmy v rámci EU. Prosazuje
částečnou regulaci realitního trhu; vzdělání má být podle ní založeno na tradičních
hodnotách. Požaduje zavedení referenda na lokální úrovni, odmítá ratifikaci
Istanbulské úmluvy. (Latvian Public Broadcasting-b)
Uskupení tří subjektů – LSDSP, KDS a GKL – klade silný důraz na tradiční
křesťanské hodnoty a volnost trhu. Strana Čest sloužit Rize (GKL) dříve úzce
spolupracovala se Shodou. LSDSP vyvolala v červenci 2018 veřejné pozdvižení,
když byla její reklama označena za rasistickou. Za stranu kandidoval zkušený
nacionalistický politik Andrejs Požarnovs. (Latvian Public Broadcasting-b)
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2.8

Ze srdce pro Lotyšsko (NSL)
NSL je malou politickou stranou, jež se roku 2014 překvapivě dostala

do parlamentu. Jako programové body pro rok 2018 uvedla redukci počtu poslanců
ze 100 na 60, zavedení přímé volby prezidenta, osvobození od placení daní pro rodiny
alespoň s třemi dětmi, zvýšení platů učitelům o třetinu, změnu systému péče o děti
a podporu pěstounské péče. Vystupuje proti migračním kvótám, proti Istanbulské
úmluvě a proti homosexuálním sňatkům. (Latvian Public Broadcasting-b)
Stranu založila roku 2014 bývalá státní auditorka Ingūna Sudraba a dodnes
stojí v jejím čele. V minulých volbách získala sedm parlamentních křesel, roku 2018
však byly její preference trvale nízké. Po vnitrostranickém rozkolu opustili subjekt
tři ze sedmi poslanců, přičemž každá strana jich musí mít v parlamentu minimálně
pět. Předsedkyni se nicméně podařilo pro podzimní volby sehnat dostatek kandidátů.
Strana jich postavila 105, z toho 40 % v Rize. Strana byla v minulosti označena
za projekt Kremlu a samotná Sudraba je podezřelá z vazeb na pochybné ruské
kontakty, jakoukoli vinu však popírá. (Kaža; Latvian Public Broadcasting-b)

2.9

Shoda (SDPS)
Shoda je nejsilnější levicovou stranou v Lotyšsku a také hlavní politickou

silou hájící zájmy ruskojazyčné menšiny. Jejím programem byl plán ekonomického
rozvoje „3+3“, vytvoření národní značky organického zemědělství a centra vyššího
vzdělávání, devět rozvojových oblastí kolem významných měst, znovuotevření letiště
Daugavpils, zavedení trojjazyčného vzdělávání, snaha o vzájemný respekt ve vztahu
s Ruskem, tvorba lokálních lékáren a snížení cen léků. (Latvian Public
Broadcasting-c)
Shoda bývá ve volbách velmi úspěšná, nicméně od roku 1991 se nikdy nestala
součástí vládní koalice. Pro svou kampaň si roku 2018 najala amerického poradce
Christiana Ferryho. (Kaža; Latvian Public Broadcasting-c) Na premiéra kandidoval
Vjačeslavs Dombrovskis – zaměřením ekonom, v minulosti zastával pozice ministra
školství a ministra obchodu. Nils Ušakovs, předseda strany, ve volbách nekandidoval,
aby mohl nadále setrvat rižským primátorem. Do této funkce nastoupil roku 2009.
(Khairulina; Latvian Public Broadcasting-c)
Na příkladu Ušakovova vedení hlavního města lze získat přibližnou představu,
jakou politiku by Shoda nastolila ve vládě. Od počátku jeho mandátu Riga významně
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investovala do rekonstrukce školních i historických staveb a budování hřišť,
což ovšem vedlo k podstatnému navýšení městského dluhu. Dále byl Ušakovs
obviněn ze zneužívání veřejných příspěvků na propagaci své politické strany
na sociálních sítích. (Kaža)
Shoda je dodnes mnohdy vnímána jako proruská, přestože se snaží působit
jako moderní evropská sociálně-demokratická strana. (Latvian Public Broadcasting-c)
Někteří lidé věří, že Shoda je příznivě nakloněna Kremlu a že Lotyšsko podle ní
nebylo Sovětským svazem násilně okupováno. Svými oponenty byla často kritizována
zejména kvůli spolupráci s Putinovou stranou Spojené Rusko. Většina stran dosud
odmítá vstoupit se Shodou do vládní koalice, zároveň má ztíženou pozici
v Evropském parlamentu. (Kaža) Například Una Bergmane z Londýnské školy
ekonomie a politických věd však nahlíží na Shodu o poznání smířlivěji. Přestože
přiznává, že Shoda neschvaluje sankce proti Rusku, tak zároveň poukazuje, že strana
od dohody se Spojeným Ruskem ustoupila a v posledních volbách usilovala o hlasy
etnických Lotyšů. (Yarst)

2.10

Lotyšský pokrok / Hnutí PRO! (A/P!)
A/P! byla nejvíce pokrokovou stranou ve volbách, do parlamentu se dosud

nedostala.

Jejími

stejnopohlavních

prioritami

byly

registrovaných

výuka

partnerství,

minimálně
zavedení

tří

jazyků,

elektronických

podpora
voleb,

přístupnější veřejná správa, ekologická strava ve školách, vyšší užívání robotů,
věrnost EU a NATO, zvýšení minimální mzdy na 500 euro hrubého měsíčně, reforma
daňového systému, dvojnásobný plat pro zdravotní sestry, dvakrát vyšší důchod
a třikrát vyšší náklady na financování vědy. (Kaža; Latvian Public Broadcasting-c)
Strana vznikla v dubnu 2018 sloučením tří menších liberálních uskupení;
Hnutí PRO! se odštěpilo ze středové strany Jednota. Aliance zastává liberální
hodnoty; podporuje inkluzivní společnost a zrovnoprávnění LGBT komunity. I když
se snaží působit jako nový subjekt, mnozí členové již mají bohatou politickou
minulost. Kandidátem na premiéra se stal Artis Pabriks, bývalý europoslanec, ministr
zahraničí a ministr obrany za Jednotu. Dalšími známými tvářemi jsou Mārtiņš
Bondars, bývalý předseda Aliance lotyšských regionů a dřívější náčelník štábu
prezidentky Vairy Vīķe-Freibergy, nebo Daniels Pavļuts, někdejší ministr
hospodářství. Strana získala podporu některých osobností z umělecké i akademické

18

sféry. Čtyři kandidáti měli kromě lotyšského též americké občanství. (Kaža; Latvian
Public Broadcasting-c)

2.11

Aliance lotyšských regionů (LRA)
LRA byla jednou z menších parlamentních opozičních stran. Do svého

programu dosadila užší provázání odborného vzdělávání s pracovním trhem, lepší
dostupnost veřejné dopravy ve všech regionech, zvláštní podporu pro malé farmáře,
obnovení

policejní

akademie,

otevření

archivů

KGB

veřejnosti,

podporu

pěstounských rodin a kladný vztah k EU a NATO. (Latvian Public Broadcasting-c)
Existence strany je datována od sloučení několika regionálních uskupení roku
2014. LRA trvale odmítá být ve vládní koalici se Shodou. Do parlamentu se dostala
zejména díky Artussi Kaimiņšovi, známému herci a komikovi. Předsedou strany byl
tehdy Mārtiņš Bondars, nicméně ani jeden z nich dnes ve straně nefiguruje. (Latvian
Public Broadcasting-c) Ve volbách roku 2018 za LRA kandidovali například
advokátka a aktivistka Ieva Brante nebo Edvards Smiltēns, někdejší kandidát
na předsedu strany Jednota. (Kaža)

2.12

Lotyšští nacionalisté (LN)
Lotyšští nacionalisté že řadí mezi malé neúspěšné politické strany.

V programu požadovali zavedení většinového volebního systému, ustanovení
prezidenta hlavou kabinetu, bipartijní parlament namísto multipartijního, přesun
ministerstev do regionů, 5 % HDP na zdravotní péči, 2 % HDP na podporu vědy,
zdarma letní tábory a jazykové kurzy pro lotyšské děti, zproštění daně z příjmu
pro rodiče s pěti a více dětmi, minimální důchod 400 euro, maximální důchod 2 000
euro, daň z příjmu 7–15 % podle platu, revizi mezinárodních smluv, otevření složek
KGB a výrazné zvýšení platu lékařům a sestrám. (Latvian Public Broadcasting-c)
Některé položky v programu Lotyšských nacionalistů jsou velmi radikální,
například naprostá změna volebního systému či platnost nové ústavy od roku 2022.
Strana prosazuje rozšíření ústavy o 110. článek, jenž by vymezil manželství
jako svazek uzavřený výhradně mezi mužem a ženou. (Kaža; Latvian Public
Broadcasting-c)
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Strana postavila pouze sedmdesát kandidátů, jejichž věkový průměr byl téměř
padesát sedm let, tedy přibližně o deset let více než u většiny ostatních stran. Vedoucí
postavou je doktor Andris Rubins, který byl poslancem v letech 1995-1998.
Mezi kandidáty byl mimo jiné Edgars Račevskis, dvaaosmdesátiletý dirigent
a legenda lotyšského písňového festivalu. (Latvian Public Broadcasting-c)

2.13

Nová Jednota (JV)
Nová Jednota se roku 2014 (tehdy pod názvem Jednota) stala součástí vládní

koalice. Ve svém programu se zavázala dosáhnout zvýšení průměrné mzdy na 1 500
euro měsíčně, dostat Lotyšskou univerzitu mezi sto nejlepších evropských univerzit,
zavést volbu prezidenta otevřeným hlasováním v parlamentu, zveřejnit materiály
z trestních řízení či zveřejnit archivy KGB. Slíbila podporovat ekonomiku
nezatěžující životní prostředí, konstantní přítomnost vojsk NATO a postupné
navýšení nákladů na obranu na 2,5 % HDP. (Latvian Public Broadcasting-d)
Od minulých voleb zaznamenala Jednota mohutný propad popularity,
což vedlo mimo jiné ke změně názvu strany. Po sesazení premiérky Laimdoty
Straujumy se strana stala terčem posměchu, když se členové nedokázali shodnout
na jejím nástupci a dali tak prostor Unii zelených a rolníků, aby na post ministerského
předsedy dosadila Mārise Kučinskise. V důsledku vnitrostranických sporů se spojila
s pěti regionálními stranami a dala vzniknout Nové Jednotě. Před volbami vedli stranu
ministr hospodářství Arvils Ašeradens a europoslanec Arturs Krišjānis Kariņš. V čele
kandidátky v Rize stál Edgars Rinkēvičs, nejdéle sloužící ministr zahraničí v historii
země; přes probíhající kauzy se mu podařilo uchovat si v politické sféře autoritu.
Předvolební průzkumy straně výrazné šance na překročení pětiprocentní klauzule
nedávaly. (Kaža; Latvian Public Broadcasting-d)

2.14

Pro alternativu (PA)
Pro alternativu je vysoce radikální, ovšem marginální strana. V programu

navrhovala zrušení protiruských sankcí, pětileté osvobození z daní pro investory
v zemědělství, národní program pro obnovu výroby cukru, snížení počtu zaměstnanců
ve veřejných službách o 90 %, navrácení původní měny, zavedení prezidentské
republiky, konfiskaci majetku osobám odsouzeným za korupci či násilí na dětech,
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minimální

plat

a

důchod

450

euro

měsíčně,

referendum

o

vystoupení

z EU a obnovení trestu smrti. (Latvian Public Broadcasting-d)
Program strany sází na prostý populismus a lze v něm nalézt spoustu
protikladů. Strana postavila celkem třicet sedm kandidátů, přičemž u dvou z nich byla
prokázána kriminální minulost a jeden je podezřelý z nepřiznané spolupráce
s KGB.

Ve straně

je také

Einārs Graudiņš,

který úzce spolupracoval

s prokremelskými médii. Mezi členy mimo jiné patří osmaosmdesátiletý
Ēriks Rozencveigs, bývalý učitel tělesné výchovy, který byl nejstarším kandidátem
v těchto volbách. (Latvian Public Broadcasting-d)

2.15

Komu patří stát? (KPV LV)
KPV LV je nová politická strana usilující o co nejširší elektorát. Mezi její

priority spadá zvýšení populace Lotyšska ze dvou na dva a půl milionu do roku 2050,
zrušení zasedání koaliční rady, spojení všech lotyšských univerzit do jedné instituce,
liberalizace farmaceutického průmyslu, limit jeden rok na vyřešení soudního sporu,
snížení počtu ministerstev z třinácti na šest, reforma státní správy zakládáním
speciálních sekretariátů, přepracování daňového systému nebo zavedení přímé
kontroly státních školek a škol. (Latvian Public Broadcasting-d)
Název Komu patří stát? je překladem původního Kam pieder valsts?,
od něhož se odvíjí zkratka KPV LV. Jde o populistickou stranu, která se silně
vymezuje proti stranám tradičním; její program se kupříkladu vůbec nevěnuje
zahraniční politice. V mainstreamových médiích se jí dostalo značné pozornosti.
Kaimiņš se v minulých volbách stal poslancem za Alianci lotyšských regionů,
ale poslézeze strany vystoupil kvůli jednáním s vládní stranou Jednota a následně
v květnu 2016 založil KPV LV. (Kaža; Latvian Public Broadcasting-d)
Během svého mandátu na sebe výrazně upozornil excentrickým chováním,
když si osvojil rétoriku podobnou Donaldu Trumpovi nebo když poslanecká jednání
natáčel na kameru a vysílal živě. Jeho výhodou je, že právě v otázce řečnického
talentu dalece převyšuje zbytek konkurentů. V červnu 2018 byl společně se dvěma
kolegy v parlamentu vyslýchán protikorupční agenturou KNAB, aby se vyjádřil
k obviněním ohledně údajně ilegálního financování strany. (Kaža; Latvian Public
Broadcasting-d)
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Kampaň KPV LV byla postavena na zdrcující kritice politických elit,
které mají podle ní permanentně posilovat svou moc a udržovat většinu obyvatelstva
v chudobě. Podobná tvrzení jsou však v rozporu s dostupnými daty o stavu lotyšské
ekonomiky. Jako kandidáta na post premiéra postavila advokáta Aldise Gobzemse;
dalším známým členem strany je například zpěvák Andris Kivičs. (Kaža; Latvian
Public Broadcasting-d)

2.16

Unie zelených a rolníků (ZZS)
ZZS je jednou z nejsilnějších politických stran v Lotyšsku. Po volbách chtěla

pokračovat v zavádění zdravotních reforem, postupné reformaci vzdělávání, podpoře
malých a středně velkých farmářů a rybářů, udržování vyrovnaného rozpočtu
a pragmatická zahraniční politice v rámci EU. (Latvian Public Broadcasting-d)
Také Unie zelených a rolníků vznikla sloučením několika menších subjektů
a od svého založení roku 2002 byla vždy součástí vládní koalice. Jedinou výjimkou
bylo období 2011–2013. Ačkoli v evropských zemích není běžné, aby se Zelení
dostali do vlády, lotyšská ZZS zcela neodpovídá zavedené představě evropských
environmentálních stran. Ministr zemědělství je ostatně kupříkladu proti zavedení
nového systému na třídění odpadu. Voličskou základnu ZZS tvoří zemědělci,
venkované a důchodci. Členy nepojí společná stranická ideologie, jejich názory
nejsou jednoznačně vyhraněné. (Latvian Public Broadcasting-d)
Ve své kampani se strana odvolávala na úspěchy, jichž ve vládě od minulých
voleb dosáhla. Její program ovšem nebyl dostatečně specifický – žádný bod nebyl
vyjádřen pomocí statistických či procentuálních hodnot. V uplynulém volebním
období se vládě poměrně dařilo v oblasti ekonomiky, nicméně negativní stín na její
kauzy vrhá spojení se jménem oligarchy Aivarse Lembergse. Efektivitu prokázala
zejména, když pod nátlakem Spojených států bleskově implementovala reformy
bankovního sektoru. (Kaža; Latvian Public Broadcasting-d)
Významnými kandidáty ve volbách byli úřadující premiér Māris Kučinskis
či ministryně zdravotnictví Andra Čaksa. Stranu reprezentuje také Raimonds Vējonis,
lotyšský prezident. Političtí analytici očekávali, že se ZZS ve volbách umístí
na druhém místě za Shodou. Mnozí si proto kladli otázku, zda budou strany ochotné
kooperovat a vstoupit společně do vládní koalice. (Kaža; Latvian Public
Broadcasting-d)
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3.

Proces lotyšských voleb
Třinácté celostátní parlamentní volby od získání nezávislosti roku 1918

se v Lotyšsku konaly 6. října 2018. Celý volební proces je poměrně specifický
a lze v něm vymezit některé odlišnosti ve srovnání se zbytkem Evropy.

3.1

Kandidáti
Každý, kdo má zájem usilovat o poslanecký mandát, musí být registrovaným

členem politické strany či aliance, jež ve volbách kandiduje. Strany mají vymezený
čas pro doručení kandidátních listin Centrální volební komisi, v tomto případě
tak mohly učinit od 18. července do 7. srpna 2018. Kandidát musí být držitelem
lotyšského občanství, který dosáhl věku 21 let. Zvláštní podmínky jsou stanoveny
pro kandidáty s mentálním postižením,

bývalé vězně či někdejší členy

komunistických stran. Kandidátní listina musí být odevzdána v papírové
i elektronické formě. Společně s jejím odevzdáním jsou strany povinny uhradit zálohu
1 400 euro; vrátí se jim pouze v případě, že ve volbách dosáhnou výsledku alespoň
2 %. Strany mohou nominovat maximálně 115 kandidátů. Aby byla čísla volebních
listů zcela náhodná, jsou určena losováním. Voleb roku 2018 se zúčastnilo celkem
16 stran a 1 461 kandidátů, z toho 68 % tvořili muži a 32 % ženy. V předchozích
volbách přitom činil podíl ženských kandidátek o jedno procento více. Průměrný věk
kandidátů byl 46,5 roku. (Latvian Public Broadcasting-e)

3.2

Volební práva
Aktivního volebního práva nabývá každý lotyšský občan dovršením věku

18 let. Před volební komisí se musí občan prokázat platným cestovním pasem, do nějž
obdrží razítko o volební účasti. Lidé bez lotyšského občanství nejsou oprávněni
účastnit se parlamentních voleb bez ohledu na to, zda mají v zemi trvalý pobyt.
Chtějí-li volební právo získat, jsou povinni podstoupit proces naturalizace. Roku 2018
bylo též voličům umožněno identifikovat se elektronickým občanským průkazem
(eID). Několik tisíc voličů totiž disponuje průkazy eID, nikoli však cestovními pasy.
Na rozdíl od sousedního Estonska však v Lotyšsku stále není možné hlasovat
elektronicky. (Latvian Public Broadcasting-e)
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3.3

Volební obvody
Lotyšsko v parlamentních volbách uplatňuje systém poměrného zastoupení.

Stát je geograficky rozdělen na pět volebních obvodů a na každý z nich připadá počet
mandátů určený na základě počtu registrovaných voličů. Distribuce roku 2018
byla následující: Riga (35 křesel), Vidzeme (25 křesel), Latgale (14 křesel), Zemgale
(14 křesel), Kurzeme (12 křesel). Znatelně se na ní odráží růst Rigy, na niž roku 1990
připadalo pouhých 24 křesel. Není možné kandidovat ve více obvodech zároveň.
Celkem je v Lotyšsku zaregistrováno zhruba 1,54 milionu voličů. (Latvian Public
Broadcasting-e)

3.4

Kampaň
Období předvolební kampaně začíná 120 dnů před volbami. 30 dnů před dnem

voleb platí zákaz šíření materiálů ve spojitosti s kampaní v televizi. Den před volbami
se tento zákaz vztahuje mimo jiné také na rozhlas, tisk, internet či veřejná
prostranství. V den voleb platí zákaz zveřejňování propagačních materiálů
ve volebních místnostech a ve vzdálenosti 50 metrů od vchodu do budovy,
v níž probíhají volby. Dohled nad řádným dodržováním předvolební kampaně
je v kompetenci protikorupční organizace KNAP, Národní rady pro elektronická
masová média, státní policie a městské policie. (Latvian Public Broadcasting-e)

3.5

Volební den
6. října 2018 bylo v Lotyšsku otevřeno 954 volebních místností v 7:00

až 20:00 místního času, v některých z nich měli voliči možnost volit již od 3. října.
Osoby, jež se ze zdravotních důvodů nemohly dostavit do volební místnosti,
bylo umožněno za úředního dozoru volit z domova. Hlasování se účastnili
také vojenští příslušníci sloužící v zahraničí či vězni s volebním právem. (Latvian
Public Broadcasting-e)
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3.6

Volby v zahraničí
Mimo

Lotyšsko

bylo

otevřeno

121

volebních

místností,

z toho 21 ve Spojených státech a 19 ve Spojeném království. Volit bylo možné také
na Velvyslanectví Lotyšské republiky v Praze. Zahraniční místa spadají pod volební
obvod Riga, voliči tak mohli hlasovat pouze pro kandidáty z hlavního města. Občané
pobývající v zahraničí, kteří se v den voleb vyskytovali v Lotyšsku, měli nárok
hlasovat v kterékoli volební místnosti v zemi. (Latvian Public Broadcasting-e)

3.7

Hlasování
Ve volební místnosti nejprve komise ověří totožnost voliče. Následně

mu poskytne volební lístky se seznamy všech kandidátů daného obvodu a také úřední
obálku. Volič poté ve vyhrazeném místě vloží do obálky listinu strany,
pro niž se rozhodl hlasovat, a obálku vhodí do urny. Listinu nemusí volič nijak
upravovat. Chce-li však vyjádřit preference určitým kandidátům, může vedle jejich
jmen napsat znaménko „+“. Stejně tak může kandidáty, kteří mu nevyhovují, škrtnout.
Výsledný počet preferenčních hlasů má přímý vliv na konečné pořadí kandidátů.
(Latvian Public Broadcasting-e)

3.8

Výsledky
Sčítání hlasů je započato ihned po uzavření volebních místností. Strana

s výsledkem alespoň 5 % hlasů má zaručen minimálně jeden poslanecký mandát.
Sčítání probíhá přes noc, výsledky jsou definitivně potvrzeny týden po volbách.
O datu prvního zasedání nového parlamentu rozhodne Centrální volební komise.
Prezident musí poté pověřit předsedu libovolné parlamentní strany, aby sestavil vládu.
Následně strany vyjednávají o podobě budoucí vlády a zejména o tom, kdo stane
v jejím čele. (Latvian Public Broadcasting-e)

25

4.

Výsledky voleb a vyjednávání o koalici

4.1

Volební výsledky
Volební místnosti se uzavřely večer 6. října. Po sečtení všech platných

odevzdaných hlasů byly výsledky následující: jako první se podle všech předpokladů
umístila Shoda, její náskok však nebyl zcela jednoznačný – hlasovalo pro ni 19,80 %
voličů. Získala tedy dvacet tři křesel, o jedno méně než v předchozích volbách.
Mnohem překvapivější byl úspěch KPV LV, která získala 14,25 % hlasů a umístila se
na druhé pozici s šestnácti křesly. Třetí skončila Nová konzervativní strana
se 13,59 % hlasů a taktéž šestnácti mandáty. Velmi pozitivního výsledku dosáhla
též aliance Lotyšský pokrok / Hnutí PRO! – 12,04 % jí vyneslo třináct poslanců.
Národní aliance si připsala 11,01 % a také třináct mandátů (roku 2014 jich bylo
sedmnáct). Výsledek 9,91 % znamenal ovšem výrazné zklamání pro Svaz zelených
a rolníků – výsledek jí vynesl jedenáct křesel, tedy o deset méně než v minulých
volbách. Do parlamentu se podařilo dostat i Nové Jednotě se ziskem 6,69 %. Ztratila
patnáct mandátů, nyní jí zůstalo pouhých osm. Zbytek stran v souladu s očekáváním
nepřekročil volební klauzuli – Alianci lotyšských regionů ani straně Ze srdce
pro Lotyšsko se triumf z minuých voleb zopakovat nepodařilo. (Central Election
Commission-g)

4.2

Reakce na parlamentní volby
Volbám se dostalo pozornosti i za hranicemi Lotyšska, mimo jiné

v prestižních amerických médiích. Kupříkladu Andrew Higgins z The New York
Times vyjádřil své znepokojení ze silné podpory proruských a protisystémových stran.
Podle něj existovala silná šance, že bude vládní koalice obsahovat i vítěznou Shodu.
Ušakovs se ostatně pro agenturu LETA bezprostředně po oznámení výsledků vyjádřil,
že bez Shody nemůže vzniknout žádná stabilní vláda schopná vydržet déle
než několik týdnů. Server The Guardian označil stranu Shoda dokonce
za prokremelskou. (Higgins; Agence France-Presse)
Optimističtější postoj zaujal Aaron Eglitis ze serveru Bloomberg, podle nějž
bylo od počátku zřejmé, že středopravicové strany odmítnou spolupráci se Shodou
a úchýlí se tudíž k vyjednávání s populisty. Jako jediný možný koaliční partner
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se pro Shodu jevila Kaimiņšova KPV LV, jež se nebránila spolupráci s jakoukoli
stranou. Eglitis zároveň předvídal, že tato vyjednávání budou mít velice dlouhého
trvání. Nevalné výsledky vládních stran označil za nepřekvapivé vzhledem
ke korupčním kauzám z uplanulého roku, v nichž výrazně figuroval i guvernér
centrální banky. (Eglitis-b; Agence France-Presse)
Parlamentní volby sledoval také mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
České republiky v Lotyšsku,

Miroslav Kosek,

který je osobně označil

za nejvýznamnější událost, která se v zemi během jeho mandátu odehrála. Na českém
velvyslanectví jsem s panem Koskem na toto téma udělal rozhovor. Pan velvyslanec
uvedl, že volební výsledek opoziční Shody i následná nevole ostatních stran
s ní vyjednávat o jakékoli spolupráci byly zcela v souladu s jeho očekáváním.
Nepočítal však s tím, že se do parlamentu dostane tak vysoké množství stran;
nejpřekvapivější byl pro něj úspěch Nové konzervativní strany, Lotyšského pokroku
a populistické KPV LV, které výsledně skončily v závěsu za vítěznou sociální
demokracií a nabyly tudíž potenciálu výrazně ovlivnit složení vládní koalice. Jejich
úspěch ovšem pan velvyslanec přičítá do značné míry faktu, že v těchto stranách
lze nalézt mnoho známých tváří a zkušených politiků, kteří disponují bohatou
(případně i vládní) zkušeností z jiných stran, jež v dnešní době již nedosahují
své někdejší popularity.
Co se týče silně proruské strany Svaz lotyšských Rusů, která ve volbách získala
pouze přes tři procenta hlasů, podle pana Koska kandidovala zejména kvůli
kontroverzní jazykové reformě. Kdyby se rozhodla voleb nezúčastnit, daná
tři procenta voličů by se nepochybně přiklonila ke Shodě. Pan Kosek dále odmítá
tvrzení, že by v Lotyšsku existovala otevřeně prokremelská strana zpochybňující
lotyšskou nezávislost či jeho členství v EU a NATO. Lze pouze hovořit o stranách,
které hájí zájmy ruskojazyčného obyvatelstva v Lotyšsku a usilují o bližší politickou
a ekonomickou spolupráci s Ruskem. Stranu Shoda pan velvyslanec dokonce označil
za silně proevropskou a odmítl tvrzení, že by usilovala o výrazné zásahy
do zahraničně-politické orientace Lotyšska.

4.3

Volby v číslech
Pozitivním statistickým údajem je, že ve volbách byly velice úspěšné ženské

kandidátky. V nové Saeimě zasedlo 31 žen, tedy o dvanáct více než po předchozích
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volbách. V procentuálním podílu ženských poslankyň v parlamentu se tak Lotyšsko
dostalo nad průměr Evropské unie a těsně se přiblížilo hodnotě v Dolní sněmovně
britského

parlamentu.

Významnou

úlohu

však

zastávaly ženy v politice

také v minulosti – ostatně v uplynulých dvou obdobích stály v čele parlamentu Ināra
Mūrniece a Solvita Āboltiņa. Došlo také ke snížení průměrného věku poslanců,
a sice o dva roky na 47,3 let. Nejvíce poslanců má trvalé bydliště v Rize, celkem
46 ze 100. (Latvian Public Broadcasting-m) Bohužel se také ukázalo, že nadále
pokračuje trend snižujícího se zájmu občanů o volby. Roku 2018 byla volební účast
54,4 %, což je od rozpadu Sovětského svazu rekordně nízká hodnota. V Rize dosáhla
volební účast 53 %, nejvyšší byla v regionu Vidzeme: 60 %. Nejméně voličů přišlo
k urnám v kraji Latgale, bylo jich pouhých 43 %. (Latvian Public Broadcasting-i)

4.4

Povolební vyjednávání
Mnozí předvídali, že vyjednávání o nové vládě budou náročná a budou moci

trvat i několik měsíců. Do sestavení vládní koalice zůstával v pozici premiéra Māris
Kučinskis. (Latvian Public Broadcasting-l) Prezident Vējonis se nechal slyšet,
že je ochoten jmenovat pouze ministra odhodlaného pokračovat v dosavadním
diskurzu zahraniční a obranné politiky a ochotného podporovat reformu vzdělávání
a zdravotnictví. Po volbách se koaličních vyjednávání jako první ujal předseda Nové
konzervativní strany Jānis Bordāns. Představil svůj plán, podle něhož se Shoda a Unie
zelených a rolníků měly stát opozičními stranami. Jeho strana by ovládla
dvě ministerstva a sám Bordāns by se stal ministerským předsedou. Strana Lotyšský
pokrok / Hnutí PRO! tento vládní model odmítla akceptovat a Artis Pabriks,
její kandidát na post premiéra, představil vlastní návrh koalice šesti parlamentních
stran. (Latvian Public Broadcasting-f; g; p)
Prezident 18. a 19. října přijal ve svém sídle představitele všech sedmi stran,
aby s nimi jejich vize prodiskutoval. Dva týdny po volbách se vrcholní političtí
představitelé stále nedokázali shodnout na žádném z předložených návrhů.
Z nich navíc bylo zřejmé, že ve vládě zřejmě zasedne mnoho nezkušených politiků,
pro něž nebude snadné navázat na kompetentní předchůdce z Unie zelených a rolníků
a Jednoty. (Latvian Public Broadcasting-q) Bylo tak možné pozorovat zajímavý
rozkol mezi přáním voličů, kteří svými preferencemi dali zřetelně najevo, že nejsou
s dosavadní vládou spokojeni a požadují změnu, a snahou dosadit na ministerské
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posty zodpovědné a schopné osobnosti. Žádná ze stran zároveň nedokázala během
vyjednávání zaujmout dominantní pozici, jelikož počet získaných mandátů se příliš
nelišil. (Latvian Public Broadcasting-q)
Po prvních setkáních s prezidentem se jako tři potenciální kandidáti
na premiéra jevili Aldis Gobzems (KPV LV), Jānis Bordāns (JKP) a Artis Pabriks
(A/P!). Samotný prezident zachovával trvale neutrální postoj a nedával najevo,
kterého z kandidátů by osobně preferoval. Mezitím vyjednávání mezi stranami
pokračovala bezvýsledně; v listopadu stále nebyl stanoven seznam ministrů
ani definitivní jméno premiéra. (Latvian Public Broadcasting-s; t)
Nejprve prezident pověřil sestavením vlády Jānise Bordānse, dal mu čas
do 21. listopadu. Jeho snaha však záhy ztroskotala, když Lotyšský pokrok společně
s Národní aliancí a Novou Jednotou vyjádřily svůj nesouhlas s účastí ve vládě
navrhované Novou konzervativní stranou. Jako důvod uvedly svůj dlouhodobý
nesouhlas s akčním plánem strany, který označily za ekonomicky neúnosný. (Latvian
Public Broadcasting-u)
10. prosince prezident

stáhl rovněž kandidaturu Aldise Gobzemse,

který následně slíbil hrát nadále aktivní roli v parlamentu, ale zároveň se vyjádřil,
že podle něj země vzhledem k nastalé situaci jistě směřuje k předčasným volbám.
Třetí kandidát, Artis Pabriks, se kandidatury na ministra dobrovolně vzdal. Cítil totiž,
že v parlamentu má příliš mnoho odpůrců (například Gobzems se nechal opakovaně
slyšet, že by Pabrikse za žádnou cenu nepodpořil) a seznal, že podobně nepřátelská
atmosféra by značně komplikovala činnost a fungování vlády. Posledními dvěma
kandidáty, kteří mohli odvrátit předčasné volby, tak byli europoslanci Roberts Zīle
(NA) a Arturs Krišjānis Kariņš (JV). (Latvian Public Broadcasting-h; o)
A byl to právě Kariņš, premiérský kandidát nejmenší parlamentní strany
s lotyšsko-americkým občanstvím, kdo jako třetí předložil návrh na složení kabinetu.
Ačkoli by prý osobně preferoval vládu šesti stran, ponechal ve svém návrhu
Unii zelených a rolníků v opozici, aby vyhověl zejména Nové konzervativní straně.
Jeho vize spočívala ve spravedlivém přerozdělení tří ministerstev každé z pěti
koaličních stran; Kariņšova vláda měla v parlamentu získat většinu 53 mandátů.
23. ledna byl Kariņšův návrh Saeimou schválen v poměru 61 ku 39 hlasům
a Lotyšsko se tak po více než tříměsíčních vyjednáváních dočkalo nové vlády.
(Latvian Public Broadcasting-k; n)
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Ministry byli jmenováni následující poslanci: za Novou Jednotu Jānis Reirs
(ministr financí) a ministrem zahraničí zůstal Edgars Rinkēvičs. Za Lotyšský pokrok:
Artis Pabriks (ministr obrany a místopředseda vlády), Juris Pūce (ministr životního
prostředí a regionálního rozvoje) a Ilze Viņķele (ministryně zdravotnictví). Za Novou
konzervativní stranu: Jānis Bordāns (ministr spravedlnosti a místopředseda vlády),
Ilga Šuplinska (ministryně vzdělání a vědy) a Tālis Linkaits (ministr dopravy).
Za KPV LV: Ralfs Nemiro (ministr hospodářství), Sandis Ģirģens (ministr vnitra)
a Ramona Petraviča (ministryně sociálních věcí). A za Národní alianci: Dace
Melbārde (ministryně kultury) a Kaspars Gerhards (ministr zemědělství). (Latvian
Public Broadcasting-k)

4.5

Názor veřejnosti
Reakce společnosti na novou vládu byly rozporuplné. Někteří obyvatelé obce

Līvbērze, do níž se server LSM vydal provést průzkum veřejného mínění, vyjádřili
značné rozhořčení, že byl premiérem jmenován zrovna Krišjānis Kariņš, jelikož
by si v čele vlády přáli vidět osobnost již delší dobu veřejně známou. Kariņš
je pro spoustu lidí novou tváří, od níž nevědí, co mohou očekávat. Přitom však
na politické scéně rozhodně není nováčkem – v letech 2004 až 2006 zastával post
ministra hospodářství a roku 2009 byl zvolen poslancem Evropského parlamentu.
(Latvian Public Broadcasting-k; Zvirbulis)
Jiní však jeho nástup vnímají pozitivně; část voličů si Kariņš získal svým
kultivovaným vystupováním, zkušenostmi z pobytu v zahraničí a nadstandardním
vzděláním. Roku 1996 totiž ve Spojených státech získal titul Ph.D. z lingvistiky
na Pensylvánské univerzitě. Jedna z respondentek uvedla, že ačkoli Kariņšovi
důvěřuje, má silné obavy z fungování nové vlády, neboť je značně roztříštěná
a v mnoha otázkách bude složité všechny její členy dovést ke konsenzu. Spolupráce
měla být náročná i proto, že ve vládě zasedá rekordní počet nových ministrů. (Latvian
Public Broadcasting-k; Zvirbulis)
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5.

Menšinová politika v Lotyšsku

5.1

Tranzice Lotyšska
„Po skončení studené války se menšinová politika znovu dostala do popředí

vývoje střední a východní Evropy.“5 David J. Galbreath ve své knize z roku 2005
definuje jako tři sféry práv národnostních menšin občanství, jazyk a reformu
vzdělávání. Tyto tři aspekty jsou klíčové pro pochopení fungování menšinové politiky
v Lotyšsku. (Galbreath, 109)
Proces znovunabytí nezávislosti byl v pobaltském regionu nejednotný.
Nejklidněji probíhal v Estonsku, kde se v referendu k otázce vyjádřilo kladně bezmála
78 % občanů. V Lotyšsku naproti tomu probíhaly četné protesty a několik pokusů
o převzetí vlády v zemi bylo potlačeno. Přestože zde panovala silná nenávist
k Sovětskému svazu, po jeho rozpadu naštěstí národnostní situace nevedla
k občanským konfliktům s ruskou menšinou. Proto nedošlo k zásadním obětem
na životech a tranzice k demokratickému režimu zde byla ve výsledku mnohem
mírumilovnější než například v Rumunsku. Výsledek tranzice byl do značné míry
ovlivněn tím, že skupiny zastávající se Sovětského svazu nedokázaly dostatečně
zmobilizovat zdejší ruskojazyčnou komunitu. (Galbreath, 17–18; 104–107)
Rogers Brubaker ve své práci z roku 1996 poukazuje, že znovunabytí
samostatnosti vedlo v Pobaltí ke vzniku nového nacionalismu, který je založen
na celospolečenské frustraci z utrpení, kterým si země ve své historii musely projít.
(Galbreath, 29) Tato frustrace je v Lotyšsku na lidech patrná dodnes, což může
potvrdit snad každý, kdo zemi někdy navštívil. Proti nacionalismu se v Lotyšsku
přirozeně vzedmuly též antagonistické tendence podporující národnostní menšiny.
(Galbreath, 29)
Post-totalitní vývoj regionu a zdejší politiku k národnostním menšinám
zásadně ovlivnily mezinárodní organizace. Aby mohlo Lotyšsko vstoupit časem
do Evropské unie, muselo dojít k razantním změnám v zákonech týkajících se státního

5

GALBREATH, D. J. Nation-Building and Minority Politics in Post-Socialist States. Interests,

Influences and Identities in Estonia and Latvia. S. 17. Stuttgart: ibidem-Verlag, 2005. ISBN: 3-89821467-2.
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občanství. Kupříkladu potomci ruských občanů narození po roce 1992 získávají
automaticky lotyšské občanství. (Galbreath, 18)

5.2

Migrace etnických Rusů z Lotyšska a Kyrgyzstánu
Nejvýraznější stopou, již za sebou kolaps Sovětského svazu zanechal, je dosud

více či méně výrazný podíl ruské menšiny na složení obyvatelstva bývalých
sovětských států. (Commercio, 7) Tato proporcionalita je patrná například ve čtvrti
Maskavas forštate, rozprostírající se jižně od centra Rigy, kde se člověk při kontaktu
s obyvateli setká spíše s ruštinou nežli lotyštinou. V otázce ruskojazyčné menšiny
se nabízí zajímavé srovnání její role v baltském regionu a státech střední Asie.
Komunita etnických Rusů má v Lotyšsku mnohem vyšší tendence politicky
se angažovat nežli například ruská menšina v Kyrgyzstánu. Hypoteticky by se dalo
předpokládat, že lidé jsou odvážnější veřejně projevit svůj názor v liberálnějších
demokratických zemích než ve státech ovládaných autoritativním režimem. Michele
Commercio však ve své publikaci Russian Minority Politics in Post-Soviet Latvia and
Kyrgyzstan dokazuje, že dané tvrzení je přinejmenším diskutabilní. Stejně tak neplatí,
že by měl režim panující v bývalých státech Sovětského svazu eminentní vliv
na jejich migraci do Ruské federace, ačkoli například odchod Rusů z Kyrgyzstánu
je podstatně vyšší než v případě Lotyšska. V letech 1992–2003 opustil Kyrgyzstán
oproti Lotyšsku více než trojnásobek Rusů. (Commercio, 7–8; 109)
Co tedy stojí za signifikantní rolí a angažovaností ruské menšiny v Lotyšsku?
Commercio ve své analýze uvádí jako nejzásadnější příčinu soudržnost ruské
komunity a neformální vazby, které mezi jejími členy vznikají zejména díky lotyšské
nacionalistické politice snažící se Rusy znevýhodňovat. Panuje mezi nimi tudíž
značná vzájemnost, jež jim usnadňuje přístup k soukromým jakož i veřejným
hospodářským sektorům. V Kyrgyzstánu taková soudržnost Rusům schází, pročež
je pro ně nepochybně náročnější integrovat se ve společnosti. (Commercio, 8–12)
Pozoruhodným fenoménem je také příchod ruských občanů do Lotyšska,
ať už ze studijních či pracovních důvodů. Měl jsem příležitost hovořit se slečnou
z Moskvy, která přišla studovat do Rigy. Jako důvod uvedla, že její rodná země podle
ní neposkytuje ve srovnání s Evropou dostatečně kvalitní vzdělání. Obecně lze
usuzovat, že někteří Rusové si uvědomují výhody poskytované Evropskou unií
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a západním světem; možná se sem vydávají i za vidinou větší svobody či bezpečnosti.
Těžko ovšem předpokládat, že by se jednalo o většinový názor ruské populace.

6.

Role ruské propagandy v Lotyšsku

6.1

Praktiky prokremelských médií
V Lotyšsku působí mnoho ruskojazyčných médií šířících propagandu Kremlu.

Mezi ně spadají kupříkladu noviny Rossiskaya Gazeta, ITAR TASS, agentura RIA
Novosti nebo televizní kanály Rossia Segodnya, TVc, MIR TV, RTR, Pervy Kanal
a Golos Rossiji. Tato média při psaní zpráv často používají specifický postup: ačkoli
samotný článek může obsahovat z větší části fakta, jejich autoři často volí naprosto
zavádějící titulek. Mnohdy v nich také dochází k citování věrohodných zdrojů, ačkoli
uvedené údaje, ať už z faktického či statistického hlediska, jsou chybné. (Ūdre)
Když například na Lotyšském institutu pro mezinárodní vztahy vystoupil
prezident Vējonis se svým projevem o výzvách NATO, v němž mimo jiné
poznamenal: „Evropa si začala uvědomovat, že se v otázce ochrany nemůže spoléhat
bezvýhradně na pomoc Spojených států,“ 6 následný titulek ruské agentury RIA
Novosti zněl: Prezident Lotyšska: Spojené státy nebudou chránit Evropu
před Ruskem. Další podobný příklad uvedl server Polygraph: 30. července 2018
vydala ruská mediální platforma RT článek obsahující tvrzení, že NATO je odhodláno
vojensky zničit Ruskou federaci. Ve skutečnosti však Severoatlantická aliance nemá
žádné podobné prohlášení na svědomí, zavádějící zpráva byla založena pouze
na dezinterpretaci tweetu lotyšského nacionalistického poslance Aleksandrse
Kiršteinse. (Ūdre; Polygraph)
Načasování prvního uvedeného článku se zdá být záměrné, jeho účelem mohlo
být poškození Vējonisovy kredibility před bruselským summitem NATO. Je tedy
vidět, ruské dezinformační servery postupují strategicky a snaží se dosáhnout
co nejvyšší efektivity. Podle Lotyšského centra pro východoevropská politická studia
jsou navíc ruskojazyčné platformy štědře sponzorované, pročež jim místní média
nejsou schopna dostatečně konkurovat. Podle nedávného průzkumu sleduje 82 %
6

ŪDRE, A. Summit Disinfo Targets Latvia. Center for European Policy Analysis, 11. 7. 2018.

Dostupné z: http://infowar.cepa.org/NATO_summit_disinfo.
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Rusů žijících v Lotyšsku ruskojazyčné televizní kanály pod správou Kremlu. Kromě
toho čerpají informace také z dalších ruskojazyčných médií a tisku, který Lotyše
označuje za sociální skupinu potlačující zájmy a práva etnických Rusů. (Ūdre;
Higgins)
Kybernetickou hrozbu nepodceňuje ani český velvyslanec v Lotyšsku
Miroslav Kosek. Podle něj se Lotyšsko ze strany Ruska v současnosti nemusí obávat
ozbrojeného útoku či vojenské okupace, nicméně velmi moderní formu válčení
a hlavně efektivní způsob ovlivňování veřejného mínění dnes představují právě
hybridní

útoky.

Kromě

ruských

médií,

která

jsou

prolotyšská,

existuje

zde a samozřejmě také v Rusku prokremelský tisk, jenž se za pomoci zveličování
malicherných kauz snaží poškodit zdejší vládu a zpochybnit lotyšskou suverenitu.
Pan velvyslanec přesto věří, že prokremelské články na značnou část obyvatelstva
nemají vliv; většina lotyšských občanů je vzdělaná a nenechá se podobnými zprávami
zmanipulovat.
Parlamentní volby představovaly v Lotyšsku největší politickou událost
posledních let; není tedy divu, že ruští hackeři neodolali příležitosti účastnit se veřejné
provokace. V den voleb, tedy 6. října, se objektem ruského kybernetického útoku
stala populární sociální síť Draugiem. Uživatele po jejím otevření čekalo nenadálé
překvapení, když byly na úvodní stránce vyobrazeny fotografie ruské vlajky,
prezidenta Vladimira Putina a ruské armády za hudebního podkresu ruské státní
hymny. Celý výjev byl doprovázen poněkud znepokojivým vzkazem o bezmeznosti
ruských hranic a nekonečnosti ruského světa. Kvůli útoku musela být stránka
na několik hodin do odstranění problému vypnuta. (Baltic News Network)

6.2

Prostředky boje proti šíření dezinformací
Co lze tedy proti šíření dezinformací dělat a jakých prostředků v tomto boji

používá Lotyšsko? Dosud největší roli v boji proti jejich šíření sehrál v Lotyšsku
Institut

matematiky a

počítačové

vědy.

Celkem

dvacet

devět

odborníků

na kybernetickou bezpečnost školilo za pomoci Severoatlantické aliance státní
zaměstnance v identifikaci podezřelých zpráv, které by mohly před volbami
nepravdivé či zavádějící informace mezi občany šířit. Lotyšsko se v tomto ohledu zdá
být zranitelnější než jeho baltští sousedé, neboť ruská menšina je zde z celého regionu
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nejpočetnější. To činí z Lotyšska ideální cíl, díky němuž může Kreml co nejsnadněji
infiltrovat mediální i politickou sféru ve členském státu Evropské unie. (Eglitis-a)
Jejich vedoucí Varis Teivans navíc varuje, že k ruským kybernetickým
útokům na baltské státy v minulosti již prokazatelně došlo. Podle dat uvedených
organizací Cert bylo v srpnu 2018 napadeno zhruba o 43 tisíc více IP adres
než předchozí měsíc, což znamená více než padesátiprocentní nárůst těchto útoků.
Přesto však Lotyšsko stále nečiní proti užívání ruských softwarů tak radikální opatření
jako například Litva. (Eglitis-a)
Proti ruským trollům se snaží vlastními silami bojovat také specifická skupina
baltských dobrovolníků příznačně se označující jako elfové. U jejího zrodu stáli
v Lotyšsku Ingmārs Bisenieks a Juris Ulmanis, podnětem pro jejichž iniciativu byla
zejména ruská agrese vůči Gruzii roku 2008 a Ukrajině roku 2014. Podstatná část
lotyšského tisku tehdy hájila kroky Ruska a naopak se výrazně kriticky stavěla k vlivu
Severoatlantické aliance a Spojených států na Lotyšsko. Elfové se snaží podobné
dezinformační články dementovat tvorbou a šířením vlastních zpráv podložených
fakty a důvěryhodnými zdroji. Není však jisté, zda má jejich tvorba dosah srovnatelný
s ruskou propagandou. (McLaughlin)
Na litevské konferenci konané 13. září 2018 ve Vilniusu padl návrh,
že prokremelská média by měla být západem uznána za zbraň a de facto prostředek
informačního válčení. Z toho důvodu by podobné severy a tisk neměly mít stejná
privilegia jako ostatní, svobodná média. Spoustu účastníků konference volalo také
po důraznější odvetě proti způsobům, jakými Kreml manipuluje s informacemi.
Kromě

praktikování

fact-checkingu

požadovali

též

otevřenou

žurnalistiku,

jež analyzuje politicko-ekonomické mezinárodní problémy více do hloubky. Důležité
je rovněž, aby média byla transparentnější, a aby se daly veřejně dohledat údaje
o jejich sponzorech a vlastnících. (Bankauskaitė)
Ačkoli ruská dezinformační média zřejmě nemají markantní podíl na tvorbě
společenského rozkolu, jejich aktéři vědí velmi dobře, jak již existujících rozkolů
zneužívat. Z toho důvodu je nutné, aby se Západ zaměřil na posilování společenské
odolnosti vůči falešným zprávám. Velmi účinným prostředkem může být implikace
takto specifické mediální výchovy do základního vzdělávání, aby se každý
již v dětství naučil rozeznávat spolehlivé zdroje o pochybných a podporoval
tak rozvoj vlastního kritického myšlení. (Bankauskaitė) Tyto návrhy se rozhodně
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nevztahují pouze na baltský region, nýbrž na celý civilizovaný svět zasažený ruskou
propagandou.

6.3

Vliv ruské propagandy na parlamentní volby
Otázkou zůstává, nakolik ruská propaganda dokázala zasáhnout veřejné

mínění a jaký tudíž měla podíl na výsledku posledních parlamentních voleb. Server
Propastop, zabývající se zejména působením ruské propagandy v Estonsku, posoudil
také závažnost jejího vlivu na výsledek lotyšských parlamentních voleb. Zaměřil se
přitom na šest klíčových kritérií. (Propastop)
Nejprve jednoznačně identifikoval tendenci ruskojazyčných médií podprahově
či přímo nabádat čtenáře k volbě dvou konkrétních stran, tedy Shody a Svazu
lotyšských Rusů. Menšinový tisk věnoval propagaci těchto stran skutečně mnoho
prostoru a jednalo se o nejvýraznější prostředek, který mohl ovlivnit veřejné mínění.
Naproti tomu se nezdá, že by před lotyšskými volbami unikly na veřejnost
kompromitující materiály některého z politiků. Stejně tak neexistují důkazy o vlivu
ruských trollů na průběh voleb a sčítání hlasů nebo působení vlivových agentů
v Lotyšsku. Nebylo zaznamenáno ani tajné umísťování reklam na sociálních sítích.
Poslední otázkou je, zda došlo k určité provokaci; za ni lze rozhodně označit
hackerský útok na tzv. „lotyšský Facebook“ Draugiem. (Propastop)
Z dostupných údajů lze vyvodit závěr, že ačkoli došlo k určité snaze
ruskojazyčných prokremelských médií zvrátit výsledek třináctých parlamentních
voleb v Lotyšsku, jejich záměr se nezdařil. Hlasy ruské menšiny byly rozpolceny
mezi Shodu a Svaz lotyšských Rusů, přičemž druhé jmenované straně se nepodařilo
získat žádný mandát a Shoda tradičně skončila v opozici, nebude mít tedy ani nadále
zásadní vliv na vnitrostátní ani mezinárodní politiku. Ve volbách výrazně uspěly
proevropské strany a dokázaly společně sestavit středopravicovou vládní koalici.
Možná měly ruské dezinformace částečný vliv na neblahé umístění vládních stran,
tedy Jednoty a Svazu zelených a rolníků, nicméně odliv jejich někdejších voličů
k jiným stranám tkví spíše v nespokojenosti s politikou, již uplynulé čtyři roky
vykonávaly. Hypotéza se tedy potvrdila: ruská propaganda neměla na mínění
lotyšských voličů příliš velký vliv a pokud utvářela názory některých z nich, bylo jich
minimum.
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Závěr
Případová studie o třináctých lotyšských parlamentních volbách představila
ve stručnosti politický a stranický systém ve zkoumané zemi a její vývoj
v post-sovětském období. Dále popsala volební proces a konfrontovala volební
výsledky s reakcemi zahraničních médií. Některá z nich informovala o vítězství
prokremelské strany Shoda, nicméně z provedené analýzy vyplývá, že výsledek
povolebního vyjednávání optikou dané strany rozhodně nemůže být považován
za úspěch. Ačkoli Shoda potřetí v řadě získala v parlamentu nejvyšší počet mandátů,
z důvodu nízkého koaličního potenciálu se jí tradičně nepodařilo přimět zbytek
parlamentních stran k vládní spolupráci. Pro pochopení problematiky lotyšských
voleb je nutné si uvědomit jejich specifičnost: je zcela běžné, že strana, jež získá
od voličů nejvíc hlasů, přesto skončí v opozici. V tomto případě navíc z nejmenší
parlamentní strany vzešel ministerský předseda schopný prosadit většinový
středopravicový kabinet.
Povolební vyjednávání v této studii též nádherně ilustruje lotyšskou
nevyzpytatelnost. Strana Nová Jednota před volbami působila dojmem, že spíše
nepřekročí pětiprocentní klauzuli; ve vládě se příliš neosvědčila a zklamání voličů
se kauzálně odrazilo v dramatickém poklesu volebních preferencí. Nové Jednotě se
nakonec podařilo získat důvěru šesti procent voličů a od počátku se s ní počítalo
ve vládní koalici, očekávalo se však, že v premiérském křesle usedne jeden
z následujících tří kandidátů: Jānis Bordāns z Nové konzervativní strany, Aldis
Gobzems z KPV LV, či Artis Pabriks z Lotyšského pokroku. První dva však selhali
a Pabriks se premiérské kandidatury vzdal, koalici tedy úspěšně sestavil až lingvista
Arturs Krišjānis Kariņš z Nové Jednoty. Nastala tak ojedinělá situace, kdy je
premiérem člen nejslabší parlamentní strany, přičemž ta nejsilnější sedí v opozici.
Je tudíž klíčové si uvědomit, že zisk největšího počtu mandátů ve volbách neznamená
pro stranu automaticky vítězství.
Případová studie potvrdila výzkumnou hypotézu, že ruská prokremelská
média a propaganda jimi šířená neměly zásadní vliv na rozhodování lotyšských
voličů, pročež ani nedokázaly zvrátit proevropský výsledek parlamentních voleb. Svaz
lotyšských Rusů ani nedosáhl na pět procent a Shoda v parlamentu nezvládla nalézt
koaličního partnera. V Lotyšsku i okolních státech existují jisté platformy i sdružení
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jednotlivců, která pomáhají společnosti ve zpochybňování lživých zpráv a jež se snaží
zabraňovat jejich šíření. V Evropské unii i dalších státech navíc možná časem dojde
k implikaci návrhů vznešených v září na litevské konferenci, tedy k důraznému
potlačování a kontrole dezinformačních serverů a mediálnímu vzdělávání veřejnosti.

Summary
This case study managed to introduce briefly political and party system
in Latvia and its development in the post-Soviet era. It also described the election
process and confronted election results with reactions of foreign media. Some of them
informed about the victory of pro-Russian party Harmony; nevertheless, the result
of government coalition negotiations can be hardly considered as success by this
party. Even though it gained most mandates in the parliament, its low coalition
potential prevented it from further cooperation with any other party. It is important
to understand that Latvian politics is very specific: right now, the Prime Minister
is a member of the smallest party while the largest party is in opposition.
Coalition negotiations described in this study serve as a perfect illustration
of Latvian unpredictability. New Unity was rather perceived as an outsider since
it disappointed majority of its electorate while in government. Eventually, it passed
to parliament again, but no one still expected its member to form the government.
However, after failures of Jānis Bordāns and Aldis Gobzems, Arturs Krišjānis Kariņš
was the one who successfully completed the task. Therefore, it is essential to realize
that getting most votes does not necessarily mean to win the election.
The case study confirmed the research hypothesis that Russian propaganda
did not have crucial impact on the election results. Latvian Russian Union did not
even reach five percent of votes and Harmony failed to find itself a coalition partner.
There are several platforms and even groups of individuals in Latvia and other states
that help the society to confront fake news and stem them from further spreading.
Recent Lithuanian conference suggested several measures against pro-Kremlin media,
such as labelling them as a weapon or providing medial education to public.
Hopefully, these measures will soon be implemented in European policies.
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