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Anotace
Tato práce se zabývá komparací politické propagace kandidáta Miloše Zemana před přímou
prezidentskou volbou v roce 2013 a 2018. Na základě analýzy těchto předvolebních kampaní
má práce za cíl pojmenovat typ politické propagace, kterou Miloš Zeman využil před druhou
volbou, pokud popřel vedení volební kampaně. První kapitola teoretické části se věnuje
postavení prezidenta v českém politickém systému a jeho pravomocem, dále pokrývá i
odbornou diskuzi v České republice, jejímž předmětem je výklad prezidentských pravomocí.
Dále pak tato kapitola mapuje proces zavedení institutu přímé volby prezidenta republiky,
včetně diskuze, která mu předcházela. Na základě druhé kapitoly, která se věnuje teorii
politické propagace a volebních kampaní, práce analyzuje konkrétní dva případy: zvolenou
– a vzhledem k výsledku voleb i úspěšnou – politickou propagaci Miloše Zemana v období
před první a druhou přímou volbou. Z výsledků vyplývá, že před první volbou Miloš Zeman
vedl přiznanou kampaň prostřednictvím standartních prostředků. V roce 2017 popřel vedení
jakékoliv kampaně, klíčová pro něj tedy byla kampaň permanentní, vedená během celého
prvního funkčního období, a další specifické, nestandartní nebo skryté formy propagace.

Annotation
This thesis aims to compare the political promotion of the candidate Milos Zeman for direct
presidential elections in 2013 and 2018. Based on the analysis of these pre-election
campaigns, the work aims to name the type of political promotion that Milos Zeman used
before second election, if he denied any campaign. The first chapter of the theoretical part
deals with the position of the president in the Czech political system and its powers, and
covers the academic discussion in the Czech Republic, which deals with the interpretation
of the presidential powers. Furthermore, this chapter maps the process of introducing the
institute of the direct election of the President, including the discussion that preceded him.
Based on the second chapter – the thesis analyses two specific cases: the chosen – and also
successful – political promotion of Milos Zeman in the period before the first and second
direct elections. The results show that before the first election, Milos Zeman led the admitted
campaign in standard way and through standard tools. In 2017, he denied managing any
campaign, so the key strategy for him was the permanent campaign during the first term of
office, and other specific, unusual or hidden forms of the political promotion.
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Úvod
Miloš Zeman byl v lednu 2013 zvolen prezidentem České republiky v historicky první přímé
prezidentské volbě. V březnu 2017 oznámil na tiskové konferenci svou opětovnou
kandidaturu na prezidenta České republiky a zároveň prohlásil, že před těmito
prezidentskými volbami nepovede volební kampaň. Právě skutečnost, že Miloš Zeman
kandidoval již za znovuzvolení, vytváří prostor pro zkoumání toho, jakou podobu má jeho
propagace v roce 2017 na rozdíl od roku 2012. Politická komunikace u přímé prezidentské
volby má určité specifické aspekty, dynamiku a témata, měnící se dle veřejného, mediálního
a politického diskurzu. Již na základě toho, že prezidentská kancelář popírá – alespoň před
prvním kolem volby – vedení jakékoliv kampaně lze předpokládat, že forma propagace
Miloše Zemana bude odlišná od roku 2012 a že budou dominantní jiné prostředky politické
komunikace než v té předchozí. Na rozdíl od předvolebního období před první přímou
volbou, v roce 2017 Zeman nevyužívá volební spoty ve veřejnoprávních médiích ani účast
ve veřejných debatách s protikandidáty. Právě z tohoto důvodu neexistuje přímá konfrontace
s názory Miloše Zemana, jelikož jako obhajující prezident dostává prostor v médiích a
poskytuje jim výroky, na které ale neexistuje bezprostřední názorová konfrontace oponenta.
Do této formy propagace výzkum zahrnuje i projev Vánoční poselství prezidenta republiky.
V souvislosti s mediálním prostorem je nutné se zaměřit i na Barrandov TV a pořad TÝDEN
s prezidentem, kde má roli názorového oponenta plnit ředitel televize Jaromír Soukup.
Společností Barrandov Televizní Studio a. s. se zabývá i Rada pro rozhlasové a televizní
vysílání (Zákon č 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání), a to
právě v souvislosti s formátem diskuzních pořadů a jejich objektivitou a vyvážeností
zejména v předvolebním období. Otázku volební kampaně Miloše Zemana se dlouhodobě
zabývá i Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Dle něj
měl úřadující prezident zvážit své návštěvy krajů v předvolebním období. Od září 2017 ale
Miloš Zeman navštívil Moravskoslezský, Ústecký, Plzeňský, Olomoucký a Jihomoravský
kraj. Dále ÚDHPSH podrobil zkoumání billboardy, plakáty a letáky „Zeman znovu 2018“,
jejichž zadavatelem byla uvedena Strana práv občanů (SPO) a zpracovatelem sdružení
Přátelé Miloše Zemana. Mezi další formy propagace obhajující prezidenta lze pokládat i
komunikaci tiskového mluvčího prezidenta republiky Jiřího Ovčáčka, jeho vystupování ve
veřejném prostoru a na
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sociálních sítích, nebo vydání knihy rozhovorů s Milošem Zemanem s názvem Dokážeme si
vládnou sami, kterou vydal v listopadu 2017.
Cílem práce je podrobit výzkumu a vyhodnotit předvolební politickou komunikaci Miloše
Zemana před přímou prezidentskou volbou v roce 2013 a 2018, a hledat v nich odlišnosti či
analogie v souvislosti s dobovým a společenským kontextem. Autorka se zabývá otázkou,
zda a nakolik je Miloš Zeman konzistentní ve své rétorice v rámci předvolebních kampaní,
jak se měnila v souvislosti s tím podpora Zemana a voličská základna. A především pak, jak
se liší forma propagace a prostředky, které využívá, případně které prostředky v „kampani“
za znovuzvolení chybí, nebo se nově objevují.
Výzkumná část práce – případová studie – bude analyzovat dvě po sobě jdoucí předvolební
období. Použitím obsahové analýzy s prvky diskurzivní analýzy bude pracovat s primárními
zdroji dat (tisková prohlášení, mediální články, výroky v rámci veřejného vystupování,
publikace Miloše Zemana a další aktuální zdroje), dále použije deskriptivní metodu pro
zhodnocení obou kampaní. Primární zdroje dat se v tomto případě budou lišit podle podoby
propagace, kterou Miloš Zeman v předvolebních obdobích volil (například se zaměří
v rámci komunikace Miloše Zemana za účelem znovuzvolení i na sociální sítě – konkrétně
na twitterový účet Jiřího Ovčáčka). Dále práce vychází ze sociologických průzkumů
veřejného mínění během obou stanovených období, z nichž bude vycházet pro určení
voličské základny, v souvislosti s rétorikou Miloše Zemana určenou různým tématům.
Období pro výzkum je vymezené u obou případů od března 2012, kdy SPOZ vyhlásila petici
pro sběr podpisů1 pro Miloše Zemana, a března 2017, kdy Miloš Zeman vyhlásil opětovnou
kandidaturu, až do samotného zvolení jednoho z kandidátů v lednu následujícího roku.
V první, teoretické, části se práce zaměří na legislativní ukotvení role prezidenta
v politickém systému České republiky (články Ústavy2 týkající se prezidenta a zákon o
přímé volbě3) s přesahem do dosavadní praxe, vzhledem k tomu, že první prezidentské
období Miloše Zemana bylo i prvním prezidentským obdobím přímo zvoleného prezidenta.
V druhé kapitole teoretické části se pak práce bude věnovat definici politické kampaně, jejím

1

SPOZDRAVEM: Měsíčník pro členy a sympatizanty SPOZ [online], 2012, roč. 1, č. 4. [cit. 2018-05-09]

Dostupný z: http://files.spoz2013.cz/upload/spoznoviny4.pdf
2
3

Zákon č. 1/1993 Sb.: Ústava České republiky. In: 1/1993 Sb. 1992.
Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů
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mechanismům, na základě kterých funguje, a prostředkům, které využívá. Politická kampaň
je velice široký pojem, proto se zaměří na kampaň ve vztahu k přímé prezidentské volbě,
zde vychází z odborných publikací i z dosavadní praxe v jiných státech, kde je prezident
volen přímo.
Samotná analýza předvolebních období bude rozdělena u obou dvou na dvě podkapitoly. Za
prvé je to společenský kontext a výchozí pozice Miloše Zemana pro volbu, což je velmi
důležitý faktor, který nelze opomenout vzhledem k tomu, že jeho výchozí pozice byla
diametrálně odlišná. Před volbou 2012 byl Miloš Zeman politickým aktérem 90. let,
bývalým předsedou vlády, kterého nominovala Strana práv občanů Zemanovci. V roce 2017
už kandidoval za znovuzvolení. Součástí této podkapitoly bude i volba témat v souvislosti
s aktuální politickou a společenskou situací (i v protikampani a vymezování se vůči
protikandidátům), rétorika a voličská základna Zemana. Za druhé je to komparace podoby
samotné propagace kandidáta Miloše Zemana v praxi – financování kampaně, zvolených
prostředků, rétoriky a volby témat a také mediálního prostoru ve vymezeném zkoumaném
období. Propagace v roce 2017 má určité specifické aspekty, které ta předešlá nevykazovala
a na které se tato práce zaměří. Konkrétně to, že Miloš Zeman dle svých slov vůbec nevedl
kampaň, dále pak osoba mluvčího prezidenta republiky Jiřího Ovčáčka a jeho aktivity na
sociálních sítích nebo kniha rozhovorů s Milošem Zemanem Dokážeme si vládnou sami,
kterou vydal v listopadu 2017, v rámci mediálního prostoru pak televizní relace TV
Barrandov (TÝDEN s prezidentem nebo Aréna Jaromíra Soukupa).
Teoretická část týkající se postavení prezidenta v ústavním systému České republiky
vychází z Ústavy České republiky a dalších zákonů. Reflexi tématu pravomocí českého
prezidenta a jejich výkladu se věnuje poměrně velké množství odborné literatury. Pro tuto
část práce e relevantní zejména publikace Víta Hlouška a Vojtěcha Šimíčka Výkonná moc v
ústavním systému České republiky a Postavení prezidenta v ústavním systému České
republiky, jejíž autorem je také Vojtěch Šimíček. Pro nastínění nejen veřejného ale i
akademického diskurzu o výkladu pravomocí prezidenta a o zavedení institutu přím volby,
využije práce kapitoly z několika publikací věnovaných tomuto tématu, příspěvků ústavních
právníků a politologů například v knize Miroslava Nováka a Miloše Brunclíka Postavení
hlavy státu v parlamentních a polo prezidentských režimech: Česká republika
v komparativní perspektivě.
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Druhá kapitola teoretické části, která se věnuje definici politické propagace a volební
kampaně a fenoménu modernizace kampaní (který úzce souvisí i s předvolební kampaní
před přímou prezidentskou volbou), čerpá především z publikace Postavení hlavy státu
v parlamentních a polo prezidentských režimech: Česká republika v komparativní
perspektivě Andrzeje Jabłońského z roku 2006. Pro vymezení dalších pojmů bude pro práci
relevantní také Slovník politického managementu a volebního marketingu Jana Kubáčka.
Teoretická část pokryje i definici negativní kampaně, které se detailně věnují publikace
Voliči, strany a negativní kampaň: politická komunikace v České republice nebo Negativní
kampaně a politická reklama ve volbách autorky Evy Lebedové.
V kapitolách, které se věnují samotné analýze politické propagace v předvolebním období,
bude práce čerpat ze dvou knih, které podrobně mapují první přímou prezidentskou volbu
v roce 2013. Je to zaprvé publikace Jakuba Charváta a Petra Justa První přímá volba
prezidenta ČR v roce 2013: cesta k jejímu zavedení a okolnosti a politické důsledky první
přímé volby z roku 2014. Druhá kniha, která je vhodná především pro čerpání faktických
údajů o první přímé volbě, má název České prezidentské volby v roce 2013, autorem je Jakub
Šedo. Vzhledem k aktuálnosti tématu druhé přímé prezidentské volby neexistuje žádná
odborná literatura mapující průběh samotných voleb v roce 2018 nebo předvolebního období
v roce 2017. Proto budou hlavním zdrojem odborné články věnující se především volebním
kampaním, například na serveru politickymarketing.cz, a dále pak primární zdroje jako
mediální články, průzkumy veřejného mínění, vyjádření kandidátů nebo příslušných orgánů.
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1 Prezident v Ústavě
1.1 Role a pravomoci prezidenta
Česká republika je parlamentní demokracie a z toho vyplývá i mandát prezidenta v Ústavě.
Ten je, jak říká ústava, hlavou státu. Prezident je volen ve dvoukolové přímé volbě, ten
současný – v řadě 3. prezident – je prvním českým prezidentem zvoleným občany. Volební
období prezidenta republiky trvá pět let a začíná dnem složení slibu. Ujímá se úřadu při
inauguraci složením slibu: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její
Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle
svého nejlepšího vědomí a svědomí."4 Reprezentuje stát navenek, je garantem systému a
hodnot, a moderátorem politických sporů. 5
Co se týče reprezentativní funkce, prezident je nejvyšším představitelem státu, který je
jednotně vystupujícím subjektem mezinárodního práva. Prezident tedy zastupuje stát
v souladu

se

zahraniční

politikou

vlády.

Zatímco

mezinárodní

smlouvy

jsou

kontrasignované premiérem nebo ministrem zahraničí, prezident v zahraničí může
vystupovat s formálními či neformálními projevy a ty kontrasignované nejsou, za ty tedy
vláda odpovědnost nenese. Je tedy na prezidentu samotném, jak bude v zahraničí v rámci
reprezentování státu vystupovat, nakolik projeví vlastní politický názor nebo nakolik bude
bezvýhradně podporovat politiku vlády. V rámci svých projevů může vyjádřit vlastní
politický názor, při závazných rozhodnutích ale jedná v součinnosti s vládou.
Garantem řádu, nebo také politické kultury6 se myslí dohled nad dodržováním základních
hodnot a dlouhodobým poltickým i kulturním směřováním České republiky. Z definice
velezrady vyplývá, že prezident nesmí dopustit, aby cokoliv nebo kdokoliv narušoval
principy ústavy a demokratický řád. 7 Právě v rámci plnění role garanta řádu, může vracet
zákony do sněmovny nebo navrhovat jejich zrušení u Ústavního soudu.
Konečně moderační roli má prezident v případě vnitrostátních politických sporů či krizí. Ve
vztahu k vládě a dalších politickým subjektům, například v případě vládní krize nebo
4

ZÁKON č. 1/1993 Sb.: Ústava České republiky. In: 1/1993 Sb. 1992, čl. 59
ŠIMÍČEK, Vojtěch. Postavení prezidenta v ústavním systému České republiky. Vyd.1. Brno: Masarykova
univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2008, s. 25. ISBN 978-80-210-4520-0
6
BRUNCLÍK, Miloš a Michal KUBÁT. Kdo vládne Česku?: poloprezidentský režim, přímá volba a pravidla
hry. Brno, 2017. s. 82. ISBN 978-80-7485-122-3.
7
ŠIMÍČEK, 2008, S. 28
5
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sestavování vlády, mu dává ústava prostor pro aktivní jednání. Prezident by neměl mít
morálně-politický vliv, a ne „exekutivní”.
Od typu role, kterou prezident zrovna plní by se pak v ideálním případě měla odvíjet i
aktivita a vlastní iniciativa. Při zastupování státu v zahraničí, jako jeho nevyšší představitel
vystupuje za stát jako celek s jednotnou politikou. Naopak v rámci garanční role, kterou má
plnit na domácí politické scéně, může být silný a nekompromisní. 8
Záleží na osobnosti prezidenta, jak kreativně si vykládá své pravomoci. Ústava je napsaná
poměrně otevřeně a každý prezident ji interpretuje jinak, všichni tři prezidenti České
republiky se ve své funkci projevovali jako aktivní aktéři. V každé situaci, pro kterou
prezident nenajde v ústavě konkrétně stanovený postup, může jednat podle ústavních
zvyklostí, podle dosavadní praxe, ústavu vykládat doslovně po jejím smyslu, nebo hledat
mezery a snažit se o nový volnější výklad, může se pohybovat na hraně ústavy o čemž se
často mluví v případě současného prezidenta republiky Miloše Zemana. Ten v květnu 2013
v projevu v Poslanecké sněmovně naznačil, že upřednostní kreativnější interpretaci svých
pravomocí.
Velmi otevřená pro vůli prezidenta je ústava v případě vnitrostátní politické krize – tedy
v oblasti jmenování a odvolávání vlády. Prezident Miloš Zeman, stejně jako jeho dva
předchůdci, vstupuje do sestavování vlád a vládních krizí velmi aktivně a zde uvádím
příklady takových mezer v ústavě, kterých může prezident využít. Po parlamentních volbách
v listopadu 2017 a neúspěšném prvním pokusu o získání důvěry, dal Miloš Zeman
předsedovi hnutí ANO čas na druhý pokus do června 2018. Miloš Brunclík ale podotýká, že
až na jednu výjimku se Havlovi s Klausem vždy povedlo jmenovat do čela vlády osobnost,
která důvěru získala napoprvé. Dodává, že splnit tento úkol by měl být u prezidenta základ. 9
Jmenování vlády je sice zařazeno mezi výsostné pravomoci prezidenta, vláda ale poté musí
ještě získat důvěru Poslanecké sněmovny. Pokud ji nezíská, ústava říká, že prezident musí
přijmout demisi vlády nebo ji odvolat.10 Vedle obligatorní demisí existuje demise
dobrovolná, kterou může vláda nebo její člen podat kdykoliv, a prezident s ní může nakládat
8
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podle svojí libovůle.11 Nejsou zde ale stanovené přesné časové limity pro jednotlivé úkony
v procesu sestavování vlády ani jiné konkrétnější podmínky. Po volbách do Poslanecké
sněmovny prezident pověří předsedu vlády jejím sestavením, předsedu jmenuje i ve druhém
pokusu. Ústava ale ani pro jeden případ nespecifikuje, koho má prezident pověřit. Podle
Pavla Rychetského, pokud bychom vykládali ústavu doslovně, prezident by mohl jmenovat
jakoukoliv fyzickou osobu způsobilou k právním úkonům. 12 Kromě textu ústavy, která
nemůže předpokládat všechny situace, existují ústavní zvyklosti a precedens jednání
předchozích prezidentů v podobných situacích – v tomto případě to může být třeba pověření
vítěze voleb. Ústavní právník Jan Kysela ale vidí minimálně jednu podmínku vyplývající
z poslání prezidenta v ústavním systému. Tou je pověření osoby, která bude mít reálnou
šanci získat důvěru.13 Navržené členy vlády má prezident právo odmítnout, ale právník Jan
Wintr upozorňuje na politickou odpovědnost, kterou v těchto situacích nese za kroky
prezidenta předseda pověřený sestavením vlády, potažmo celá parlamentní strana, kterou
zastupuje.14
Pravomoci ústava rozděluje na výsostné pravomoci a kontrasignované pravomoci v článku
62 a článku 63. S tím souvisí i otázka odpovědnosti. Prezident podle ústavy není ze své
funkce odpovědný, za kontrasignovaná rozhodnutí nese politickou odpovědnost ten, kdo
přidává k rozhodnutí svůj podpis, tedy premiér nebo vláda. Prezident je ale odvolatelný, má
odpovědnost právní. Může být na základě žaloby Senátu obviněn z velezrady. V březnu
2013 podali senátoři ještě podle starého zákona žalobu na tehdejšího prezidenta Klause,
mimo jiné kvůli kontroverzní amnestii. Ústavní soud tuto žalobu zamítnul15. V novele
ústavního zákona16 z roku 2012 (zavádí i přímou volbu prezidenta) je obsažený důvod pro
žalobu kromě velezrady navíc pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního
pořádku. Dále novela představuje ztížení podání žaloby Ústavnímu soudu, nově potřebují
senátoři souhlas třípětinové většiny všech poslanců. Velezrada – jako ústavní delikt
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specifický pouze pro prezidenta – je definován také až v této novele jako „jednání
prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti
jejímu demokratickému řádu“.17
Mezi výhradními pravomocemi je udělování milosti, jmenování vlády, jmenuje soudce
Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího
kontrolního úřadu, nebo členy bankovní rady České národní banky. 18 Jednou z nejsilnějších
pravomocí prezidenta, ke které nepotřebuje další podpis, je vracení přijatého zákona
Poslanecké sněmovně nebo potom návrh Ústavnímu soudu na zrušení zákona, pokud shledá
zákon protiústavním. Toto právo zatím uplatnili všichni prezidenti od roku 1993, nejčastěji
Václav Havel. Ten podal stížnost celkem 11x, z toho bylo v 7 případech jeho návrhu
vyhověno. Jedním z nejzásadnějších momentů, kdy Havel se skupinou senátorů tohoto práva
využil, byl návrh novely volebního zákona 19 v době opoziční smlouvy. Ústavní soud
vyhověl ve zrušení návrhu navýšení krajů nebo metody přepočtu hlasů na mandáty a
tehdejšímu prezidentovi se tak podařilo naplnit roli garanta řádu. Václav Klaus se o zrušení
části zákona pokusil neúspěšně v roce 200820.
Současný prezident Zeman podal první návrh v roce 2015 - na zrušení služebního zákona,
Ústavní soud mu vyhověl pouze částečně, zrušením jednoho ustanovení z požadovaných
dvaceti. 21 V roce 2017 plénum Ústavního soudu zamítlo Zemanův návrh na zrušení zákona
o střetu zájmů známý jako „lex Babiš“22. Na rozdíl od toho prezidentské veto vidí právní
teoretici (např. V. A. Schorm23 nebo J. Wintr24) jako bezzubý nástroj vyvažování legislativy
ze strany prezidenta. To se historicky potvrdilo – v drtivé většina byly pokusy všech
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prezidentů neúspěšné. Na této pravomoci je v podstatě nejúčinnější návrat obsahu zákona
zpět do politické a veřejné diskuze, toho ale může docílit prezident i jinými způsoby, třeba
prohlášením, kde se od něj distancuje. Vrátit zákon zpátky Parlamentu je možná pro vyvolání
diskuze efektivnější.

1.2 Volba prezidenta
V České republice jako s parlamentní formou vlády byl v roce 2008 naposledy zvolen
prezident v nepřímé volbě. Téma přímé volby – zatím především v politickém diskurzu – a
první návrh novely Ústavy byl podán v roce 2001. V té době se řešilo, kdo bude zvolen po
skončení druhého volebního období Václava Havla. Podle návrhu z roku 2001 měla být
přímá volba – jako ta dnešní – dvoukolová a kompetence měly zůstat beze změny. 25
Předkládaných návrhů zavádějící institut přímé volby prezidenta bylo od roku 2001 až do
roku 2012 několik.
K přijetí zákona v roce 2012 přispěla bouřlivá politická veřejná debata, kterou značnou
měrou zapříčinila velká medializace tématu a také prezidentské volby v roce 2008. Podle
hlasů z Poslanecké sněmovny šlo v prezidentské volbě v roce 2008 (ale i v roce 2003) o
nedůstojný proces doprovázený nátlaky na poslance. Podle textu Jana Kysely z roku 2008,
by přímá volba mohla předejít situaci zablokování volby prezidenta, nebo riziku zvolení
pouze 48 poslanci. 26 Zároveň před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2010 už měly
téměř všechny politické strany – kvůli zájem veřejnosti v průzkumech – přímou
prezidentskou volbu v programu. Tyto strany se do sněmovny dostaly zákon o přímé volbě
byl tak vyhlášen 12. tak byla zavedena v roce 2012 ústavním zákonem č. 71/2012 Sb. 27
Ústavní zákon byl vyhlášen 12. 3. 2012, pod číslem 71/2012 Sb. Na podrobnosti odkazuje
zákon 275/2012 Sb. – Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů
(zákon o volbě prezidenta republiky) s účinností od 1. 10. 2012. Ve třetím čtení hlasovali
proti tři poslanci ODS a poslanci KSČ se jednohlasně zdrželi hlasování. Mimo tento zákon
průběh prezidentské volby stručně definuje i článek 56 Ústavy ČR.
Diskuze, která předcházela zavedení institutu přímé volby, probíhala ve všech sférách
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společnosti – veřejné, mediální, politické i akademické. Prvním argumentem zastánců byla
nezávislost prezidenta na politických stranách. Odpůrci naopak předpokládali, že stejně
budou úspěšní kandidáti navržení politickými stranami. Z dnešního pohledu můžeme říct, že
úspěšnější jsou kandidáti, které nevyslala některá s parlamentních stran. V přímé volbě
v roce 2017 nebyl žádný z devíti kandidátu kandidátem subjektu zastoupeného v poslanecké
sněmovně. Během předvolební kampaně – zejména pak v přímé volbě – se ale kandidáti
politicky vymezují. Podle právních teoretiků souvisela volba parlamentem s prezidentem –
moderátorem. Každý kandidát v přímé volbě je ale nositelem politického programu. 28
Dalším argumentem pro bylo zvolení charismatické osobnosti, která bude zastupovat většinu
občanů. Proběhly už sice dvě přímé volby, ale v obou byl zvolen Miloš Zeman, nemáme
tedy s čím srovnávat. Miloš Zeman byl zvolen jako charismatická osobnost, společnost ale
dokonale polarizuje. Důvodem je také dynamická povaha předvolební kampaně, která se
zavedením přímé volby přišla. Především ve druhém kole, kdy stojí proti sobě dva kandidáti,
kteří se navzájem proti sobě velmi jasně vymezují.
Argumentem, díky kterému se přímé volby zastával prezident Václav Havel byl ten, že
prezident bude vyvažovat výkonnou moc díky odlišné legitimně. Vláda bude mít legitimitu
z Poslanecké sněmovny, prezident legitimitu získanou v přímé volbě. Havel viděl tudle
variantu jako nejčistší, jako další možnou ale uváděl sbor složený z poslanců, senátorů a
zástupců regionů. 29 Podle Kysely je ale otázkou, jak má prezident tento silnější mandát, který
mu dala legitimita od voličů využít, pokud se jeho pravomoci s přímou volbou nijak
neposílily. Může se například cítit povolanějším k agilnějšímu výkladu Ústavy, ale z toho
také plyne riziko konfliktu legitimit přímo volených orgánů.30 Není nutné, aby byla posílená
legitimita prezidenta, protože sama osobě nic neznamená. Navíc přímá volba vzbuzuje
očekávání u lidí, kteří budou na základě dojmů z předvolební kampaně od svého prezidenta
hodně očekávat – opět by se musely posílit pravomoci. 31
Dalším argumentem pro zavedení byla vize společnosti, která má větší důvěru ve stát, zájem
o politiku a aktivně se na ní podílí. Proti tomu přichází argumentace, která naopak varuje, že
28
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zájem o volby klesne, a to i u všech ostatních voleb. Voleb bude pro občany moc, navíc
v podstatě nepřetržitě budou probíhat kampaně, což se může odrazit na populistických
krocích parlamentních subjektů. Teď, po dvou přímých volbách, už můžeme reflektovat, že
populismus součástí dost specifické prezidentské kampaně je. S kampaněmi souvisí i další
argument odpůrců – náklady na kampaně a na realizaci voleb samotných.
Odpůrci hrozili narušením principů parlamentní formy vlády. Přímou volbu označovali jako
nesystémovou změnu v zemi, která nemá žádnou tradici přímé volby, naopak silnou tradici
nepřímé volby už z první republiky. Zastánci argumentovali příklady Evropy, kde
v parlamentních demokraciích funguje institut přímé volby prezidenta.
Argumentem, který používali často politici a který živil sám sebe, bylo dlouhodobé přání
drtivé většiny občanů. Veřejná diskuze, ve které byl přímé volbě přikládám klíčový význam
pro stát, byla důsledkem výše zmiňované medializace tématu. Časté zdůrazňování toho, že
většina veřejnosti přímou volbu vyžaduje vzbudilo u veřejnosti skutečně zájem. Otázkou je,
pokud by měli občané seřadit nejpalčivější problémy, na kolikátém místě by byla volba
prezidenta Poslaneckou sněmovnou.
Politická a odborná – méně pak ta laicky veřejná – diskuze ale nadále pokračovala i po přijetí
zákona. Jen z otázky zavedení přímé volby se pozornost přenesla na sporné části zákona o
přímé volbě, a na předpokládané dopady přímé volby. Například někteří považovali za
diskutabilní rovnost kandidáta navrženého občany a kandidáta navrženého poslanci či
senátory, pokud je každý navržen za jiných podmínek. Úvahy vyvolalo i téma zachování či
posílení ústavních pravomocí prezidenta nebo jeho přímá odvolatelnost občany,
v návaznosti na jeho zvolení občany.
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2 Volební kampaně
2.1 Teorie politických kampaní
Politickou komunikaci, jejíž součástí je i politická propagace, definuje potřeba výměny
informací mezi politickou a veřejnou sférou. Další uváděnou podmínkou pro politickou
komunikace je, že sdělení a symboly, k jejichž výměně dochází, musí mít vliv na politický
systém32, který v dané společnosti funguje. Relativně novým fenoménem – novým pouze
z historického dlouhodobého hlediska – v politické komunikaci je užití nástrojů politického
marketingu. „Politický marketing je definován jako soubor teorií, metod, technik a
sociálních postupů, které mají za cíl přesvědčit občany, aby podpořili člověka, skupinu nebo
politický projekt“.33 Volební kampaně a jejich strategie, jejichž teoretické vymezení bude
pro zodpovězení výzkumné otázky směrodatné, patří mezi nástroje politického marketingu.
Politická propagace, jako součást volební strategie, umožňuje komunikaci se sociálním
prostředím. Pro politický marketing je klíčová právě efektivní propagace „produktu“.
Politická kampaň je obecně považována za jednu ze základních funkcí politického procesu
v zemích s demokratickým zřízením. Slovník politického managementu a volebního
marketingu definuje kampaň jako „organizované a naplánované úsilí různých subjektů s
cílem dosáhnout předem stanovených hodnot“.34 Toto úsilí má za cíl ovlivnit rozhodovací
proces potenciálních voličů. Existuje velké množství klasifikací volebních kampaní,
například David Denver a Gordon Hands je vymezují podle čtyř fází: 1. informovat voliče,
2. přesvědčit voliče, 3. upevnění stávající podpory a 4. mobilizace voličů. 35 Klíčová je pro
úspěšnou kampaň organizace a vytvoření strategie. Institut politického marketingu definuje
volební kampaň jako „proces předcházející samotnému hlasování občanů ve volbách, kdy
se politické strany či kandidáti snaží za pomocí forem politické komunikace oslovit
potencionální voliče a získat jejich hlas“. 36
Historie profesionálních volebních kampaní souvisí s rozšiřováním volebního práva na
32
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přelomu 19. a 20. století. Z hlediska vývoje politické komunikace pak lze kampaně rozdělit
na premoderní, moderní a postmoderní. Autorkou tohoto dělení je politoložka Pippa
Norris.37 Tato klasifikace kampaní – dle jejich historického vývoje – je pro tuto práci
relevantní, jelikož potřebujeme definovat současnou podobu volebních kampaní.
Pro tuto práci je tedy stěžejní vymezit právě postmoderní fázi. Datuje se od 90. let 38 a na
rozdíl od předchozích dvou fází se vyznačuje několika novými fenomény, které jsou
přirozeným důsledkem vývoje společnosti. Obecně dochází k modernizaci politické
kampaně a ta s sebou přináší například profesionalizaci kampaní nebo využití nových médií.
Zásadní roli (předmětem diskuzí je, jak velký vlastně mají ve volebním týmu nebo v celém
politickém subjektu vliv) hrají expertní týmy, které pro dosažení cíle využívají metody
politického marketingu, kde se pozornost koncentruje na poptávku ze strany voličů:
klasickým postupem jsou průzkumy veřejného mínění a nálad ve společnosti, na základě
kterých pak tvoří další strategii. Dalším určujícím fenoménem modernizace politických
kampaní je samozřejmě nevyhnutelnost on-line prostoru. Ve slovníku politického
managmentu je postmoderní kampaň charakterizovaná momentem, kdy ztratila monopol na
informace televize či rozhlas. 39 Kubáček mluví o elektronizaci politické komunikace, a o
internetu jako stěžejním komunikačním kanálu. 40 Digitální média – především sociální sítě
a internetová inzerce tvoří významnou platformu pro vedení politických kampaní – mají
okamžitý dopad a velký rozsah. On-line kampaně plní navíc několik funkcí: na internetu
funguje i online inzerce, sociální sítě mají interaktivní, komunikační, informační i kontaktní
funkci.
V souvislosti s modernizací mluví politologové a specialisté na politickou komunikaci o
amerikanizaci nebo internacionalizaci41. Modernizace kampaní se řídí podle trendů, které od
70.let udávaly Spojené státy42. Příkladem toho, jak je právě USA průkopníkem inovací, je
aktivní užití on-line prostoru ve volební kampani Baracka Obamy v roce 2008. Internet
použil pro informování voličů, komunikaci, fundraising i mobilizaci konkrétních skupin
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voličů43. Amerikanizace přinesla profesionalizaci kampaní, politický marketing a
permanentní kampaň44. Internacionalizaci, jako přebírání trendů z ciziny obecně, můžeme
pokládat za důsledek globalizace.
Dalším typickým jevem modernizace je permanentní kampaň. Kubáček definuje
permanentní kampaň jako nepřetržitou komunikaci s voličem i po zvolení do funkce 45.
Pojem poprvé použil a definoval americký novinář Sidney Blumenthal ve stejnojmenné
knize, kterou vydal v roce 1980. Permanentní kampaň podle něj představuje „novou
politickou ideologii, která podmiňuje naši vládu.“46 Permanentní kampaň je velmi důležitým
nástrojem především pro politiky, kteří jsou právě u moci a chtějí uspět i v dalších volbách.
Nepřetržitou komunikaci s voličem vedou tedy s cílem znovuzvolení, což se – z historické
zkušenosti – velmi často daří. Důvodem může být jejich snadnější přístup do médií a z toho
vyplývající snadnější komunikace s voličem. 47
Politická reklama je klíčovou součástí volební kampaně. Na rozdíl od politické komunikace,
má politickou reklamu plně pod kontrolou politický subjekt, zatímco politická komunikace
je vícestranná a politik přichází do konfrontace s oponentem (veřejností, médii). Pro politika
je nejefektivnější v politické komunikaci z jeho strany právě politická reklama.
Andrzej Jabłoński definoval v roce 2006, kdy ještě online kampaně a komunikace politiků
na sociálních sítích nebyla tak stěžejní, pět kategorií politické propagace48. První kategorií
je politická reklama, pod kterou spadá veškerá vizuální, audiovizuální nebo interaktivní
propagace. Tedy inzerce v tisku, billboardy, letáky ale taky televize, rozhlas a internet. Pro
vytvoření vizuální kampaně je klíčový výběr barev, písma, loga a hesla. „Slogan představuje
charakteristický sugestivní a současně nejstručnější a syntetický slovní obrat, jenž se
zaměřuje na masového odběratele a působí na jeho emoce.“49 Dalším druhem politické
propagace je přímý marketing, kam
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patří direct mail, tedy elektronická i tradiční pošta adresovaná přímo voličům, nebo aktivní
účty kandidátů na sociálních sítích. Dále uvádí Jabłoński propagaci prodeje, kam patří
distribuce propagačních předmětů, lidové slavnosti a koncerty pořádané politiky. Poslední
dvě kategorie jsou pak public relations (převážně poskytování informací tisku) a osobní
prodej, který zahrnuje kontaktní kampaň, tedy události uspořádané pro setkání s kandidátem.
Pro tvorbu volební kampaně by měl být prvotním krokem průzkum trhu, na základě
výsledků průzkumů se potom připravuje volební strategie. V rámci tvorby strategie je nutné
vytvořit image kandidáta. „Veřejná image kandidátů na prezidenta je jedním
z nejdůležitějších bodů marketingové volební kampaně.“50 Například u prezidentských voleb
veřejnost očekává určité vlastnosti, které by měl prezident mít. Kandidát se snaží tyto
vlastnosti prezentovat, vystupuje jako asertivní, dominantní, charismatická, vůdčí osobnost,
které leží na srdci problémy všech voličů. 51
Kubáček ve slovníku politického managementu rozděluje politickou kampaň na pozitivní,
srovnávací a negativní.52 Negativní kampaň je velmi často volenou strategií, jak
znedůvěryhodnit protikandidáta u voličů. „Tento druh volební a politické agitace je
vymezen tendencí napadat ostatní kandidáty, záležitosti a otázky, za kterými stojí, nebo
politické strany, jejichž jsou členy.“53 V knize Negativní kampaně a politická reklama ve
volbách je negativní kampaň definována jako forma „vedení předvolebního boje a způsob,
jak lze zpochybnit program a důvěryhodnost politického odpůrce v očích voličů“54 Kromě
poškození protikandidáta je jejím záměrem odradit nerozhodnuté voliče. Vyhraněnou
formou negativní kampaně je útočná kampaň. „Útočná kampaň nutně nemusí obsahovat
sdělení, které je pravdivé. Je většinou založena na slyšených výrocích, nebo výrocích
vytržených zcela z kontextu až po tvrzení pravdivá, nezávislá na souvislostech.“ 55

2.2 Legislativní rámec volební kampaně v České
republice
Podle zákona o volbě prezidenta republiky se „volební kampaní rozumí jakákoli propagace
50
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kandidáta na funkci prezidenta republiky a volební agitace v jeho prospěch. … Za volební
kampaň se považuje i sdělení v neprospěch jiného kandidáta na funkci prezidenta republiky.
… Volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech
zveřejňovány nepravdivé údaje.“56
Pravidla pro volební kampaň v prezidentské volbě jsou vymezená v zákoně o volbě
prezidenta republiky. Podle zákona mají všichni kandidáti prvního kola vyhrazeno v České
televizi i Českém rozhlasu 5 hodin bezplatně poskytnutého vysílacího času. Před druhým
kolem veřejnoprávní média poskytují oběma kandidátům 1 hodinu. Zákon takové stanovuje,
že tři dny před prvním kolem již nesmí výt zveřejňovány výsledky předvolebních průzkumů.
Kandidát je povinen zřídit 3 - 5členný volební výbor, který odpovídá za financování
kampaně. Dále zřizuje volební účet, který musí být k nahlédnutí pro veřejnost na webových
stránkách kandidáta a který také odevzdá Ministerstvu vnitra. Veškeré financování kampaně
se uskutečňuje pouze přes tento účet. U veškerých finančních prostředků na tomto účtu musí
být uvedeny údaje o fyzické či právnické osobě, která je poskytla. Výdaje na volební kampaň
nesmí přesáhnout 40 000 000 Kč v prvním kole, nebo 50 000 000 Kč v obou kolech. Za
porušení pravidel financování volební kampaně tedy § 90a v soudním správním řádu 57
pokládá: překročení stanoveného limitu výdajů; přijetí finančního daru, u kterého není
volební výbor schopen doložit původ; porušení povinnosti zveřejnění účetnictví.
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3 Analýza předvolebních kampaní Miloše
Zemana a souvislosti přímé volby
Pro analýzu samotných předvolebních kampaní Miloše Zemana je podstatné nejdřív nastínit
kontext prezidentských voleb v České republice v roce 2012 a 2013, jejich průběh, témata a
klíčové momenty.

3.1 Prezidentská volba 2013
Pro přímou prezidentskou volbu v roce 2013 je zásadní fakt, že byla první přímou volbou.
Nově zavedený institut nepředstavoval žádnou předchozí zkušenost, proto byla celá situace
kolem voleb poměrně atraktivní pro širokou veřejnost. I tento fakt sám o sobě by možná
stačil na to, aby byla volbám věnována taková pozornost médií. Zájem vyvolala přímá volba
i díky svému charakteristickému aspektu: předvolebním kampaním. Vzhledem k charakteru
přímé prezidentské volby byly její součástí například populární televizní debaty kandidátů.
Přestože každé médium se k nim stavělo jinak (některé televize pojaly debaty jako pořad
zábavního formátu), každá debata byla do jisté míry vypjatá a emotivní, stejně jako kampaně
jednotlivých kandidátů. Dynamika přímé volby souvisí s tím, že kandidátem se může stát –
kromě kandidátů s podporou poslanců a senátorů – v podstatě kdokoliv, kdo sesbírá 50 000
petičních podpisů58 a ty získá pravděpodobněji charismatická osobnost s úspěšnou
předvolební kampaní. Vůbec poprvé tak sehrál zásadní roli v přímé volbě prezidenta České
republiky politický marketing. Všech devět kandidátů, kteří se účastnili prvního kola voleb
zvolili nějakou strategii, jak zaujmout širokou veřejnost. „První přímá prezidentská volba
ukázala, jak lze v rámci tuzemské prezidentské tradice i zahraniční inspirace marketingově
definovat instituci hlavy státu a jaká jsou očekávání veřejnosti od kandidáta na vrcholného
představitele státu. ”59
Registraci kandidátů na základě jejich navržení provádí Ministerstvo vnitra. Navrhnout
kandidáta může občan ČR, jehož petice získá nejméně 50 000 podpisů oprávněných voličů,
skupina 20 poslanců Parlamentu nebo 10 senátorů.60 6. listopadu 2012 v 16:00 bylo
odevzdáno celkem 20 kandidátních listin, z nichž bylo okamžitě vyřazeno devět, které
58
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nezískaly potřebnou podporu.61. Po následné kontrole podpisů ministerstvo zaregistrovalo
pouze osm kandidátů. Jana Bobošíková, Vladimír Dlouhý a Tomio Okamura byly vyřazeni
z důvodu vysoké chybovosti podpisů. Všichni tři se obrátili na Nejvyšší správní soud, který
zpětně uznal pouze kandidaturu Jany Bobošíkové. 62 Okamura se proti rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu odvolal k Ústavnímu soudu, který jeho stížnost definitivně
zamítl. 63 První přímá volba a okolnosti jejího průběhu bylo do velké míry určující tím, že
některé nedostatky se ukázaly až v praxi. Díky medializaci celé této kauzy a diskuzi, kterou
vyvolala64, čelilo Ministerstvo vnitra – jako vrcholný orgán zaštiťující průběh prezidentské
volby – obviněním z pochybení při výkladu prováděcího zákona a způsobu kontroly65. Tyto
pochybnosti následně potvrdilo i rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. 66
Prvního kola se tedy zúčastnilo šest „občanských“ kandidátů: Miloše Zeman, Jan Fischer,
Vladimír Franz, Zuzana Roithová, Táňa Fischerová a Jana Bobošíková. 67 Jiří Dienstbier sice
shromáždil potřebných 50 000 podpisů, nakonec byl ale nominován skupinou senátorů, jako
kandidát ČSSD. Právě stranická příslušnost kandidátů, nebo naopak jejich proklamovaná
nestrannost či „apolitičnost“ je v přímé volbě poměrně zajímavým faktorem. Kandidatura
Karla Schwarzenberga byla navržena skupinou poslanců TOP09 a spojován s ní byl během
negativní kampaně proti němu v souvislosti s tehdejším místopředsedou Miroslavem
Kalouskem. Přemysla Sobotku nominovali poslanci a senátoři ODS, v té době nejsilnější
vládní strany. Tématem byla například podpora kandidatury Jiřího Dienstbiera z ČSSD, v té
době místopředsedy strany. Jeho protikandidátem byl totiž Miloš Zeman, bývalý předseda
ČSSD a pro určitou část členské základy s ČSSD neodmyslitelně spjatý. Navíc se Dienstbier
proti Zemanovi během kampaně vymezoval. Kampaň europoslankyně Zuzany Roithové,
členky KDU-ČSL, byla – v souladu s hodnotami KDU-ČSL – založená na občanské
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společnosti, morálních hodnotách ve společnosti a proevropském přístupu. Kandidátem,
který si od počátku vehementně zakládal na své občanské podpoře a nadstranickosti byl
Vladimír Franz, který během kampaně propagoval aktivní občanskou společnost, jeho
kandidatura navázala na iniciativu vzešlou ze sociálních sítí. Bez politické příslušnosti
kandidoval Jan Fischer, který během kampaně také lpěl na své politické nezávislosti. V roce
2010 byl předsedou úřednické vlády a během kampaně byl kritizován kvůli členství v KSČ.
Táňa Fischerová získala podporu Strany zelených, kandidovala ale oficiálně jako členka
Klíčového hnutí. Jana Bobošíková, členka politické strany SUVERENITA – Blok Jany
Bobošíkové68, byla jedinou reprezentantkou euroskeptického proudu a během kampaně
často vyjadřovala obdiv k bývalému prezidentovi Václavu Klausovi. Pro podobu zvolené
komunikační strategii byl určující způsob nominace kandidáta. „Kandidáti sbírající podpisy
petentů využili petiční akci současně jako určitý prolog prezidentské kampaně, přičemž
celkový počet podpisů se postupem času stal barometrem široké společenské podpory.“ 69
Významný vliv dobře zvládnuté kampaně se odrazil na výsledku Karla Schwarzenberga a
Vladimíra Franze. Oba dva vedli on-line virální kampaně na sociálních sítích, což bylo
v době první přímé volby pro české prostředí něco nového. Schwarzenberg cílil na mladé
voliče, úspěšná byla vizuální kampaň Davida Černého a události „s Karlem“, které se šířily
právě přes sociálně sítě. Schwarzenberg stavěl kampaň na své kariéře a zkušenostech, a také
na své osobnosti – nadhledu a specifickém smyslu pro humor. Naopak nejméně využily
nástroje politického marketingu Zuzana Roithová a Táňa Fischerová, která si na
nízkorozpočtové kampani zakládala. To se ve výsledku mohlo odrazit nízkém počtu hlasů.
Někteří kandidáti se v komunikační strategii inspirovali v zahraničí, například USA, kde
mají přímá volba a s ní související emotivní kampaně dlouhou tradici. V zahraničí se
inspiroval Jan Fischer, která byla jedna z nejdražších a kterou vedl tým profesionálů a
zahraničních poradců.70 Navzdory tomu byla kritizovaná jako bezobsažná, plytká či
teatrální.
Kromě samotného průběhu volby, jako senzace a tématu pro veřejný diskurz byla nejčastější
témata logicky osobnost a minulost jednotlivých kandidátů a financování jejich kampaní. 71
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Ve svých kampaních se kandidáti politicky profilovali, ale i případě, kdy byl jejich program
obecný, založený na abstraktních pojmech a hodnotách, v předvolebních debatách se museli
vyjadřovat ke konkrétnějším otázkám. Nejčastěji se řešila ekonomická a sociální situace ČR,
směřování zahraniční politiky nebo budoucnost Evropské unie. 72 Konkrétní situace, ke které
se kandidáti měli postavit jako potenciální prezident jim byla předkládána amnestie, kterou
vyhlásil dosluhující prezident Václav Klaus 1. ledna 2013 a která v té době silně rezonovala
českou společností. Proti ní se rezolutně vymezilo všech devět kandidátů, včetně Jany
Bobošíkové, která jinak s politikou Václava Klause neskrývaně sympatizuje. Zajímavým
tématem byl postoj kandidátů k využívání pravomocí prezidenta a k chápání jeho role
v ústavním systému České republiky: „Komunikace v průběhu prezidentské kampaně
ukázala zajímavý rozpor mezi komunikovanými programovými prioritami a ústavně
vymezenými pravomocemi. Část kandidátů operovala s předkládáním vlastních návrhů
zákonů, přestože český prezident zákonodárnou pravomocí nedisponuje.“73
Výsledky prvního kola, které proběhlo ve dnech 11. a 12. ledna 2013, byly z několika
pohledů překvapivé. Za prvé, podle předvolebních průzkumů agentur (STEM74 a CVVM75
z prosince 2012) se Jan Fischer držel po celou dobu až do posledních průzkumů na prvním
nebo druhém místě, sesbíral druhý nejvyšší počet petičních podpisů. Důvodem jeho
neúspěchu byla již zmiňovaná nezvládnutá kampaň, protikampaň, ale také sám Jan Fischer,
který se v debatách s ostatními kandidáty ukázal jako slabý. Fischer skončil na třetím místě
s 16,35%76, ovšem Jiří Dienstbier dosáhnul srovnatelného výsledku 16,12%77. Naopak Karel
Schwarzenberg měl kampaň dobře načasovanou, vedenou intenzivně těsně před prvním
kolem až do 12. ledna. Dalším překvapením byl volební výsledek Přemysla Sobotky, který
skončil s 2,46%78 na předposledním místě před Janou Bobošíkovou.
Zarážející to bylo vzhledem k tomu, že Sobotka byl vybrán poslanci a senátory Občanské
demokratické strany, která v té době měla 53 mandátů v Parlamentu a byla tak nejsilnější
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stranou vládní koalice. Prvního kola přímé volby se zúčastnilo 61,3% oprávněných voličů. 79
Druhého kola se zúčastnilo 59,1%80, úbytek voličů lze ve druhém kole předpokládat
vzhledem k tomu, že ne všichni voliči poražených kandidátů šli volit.
V prvním kole tedy nevyhrál žádný kandidát a do druhého kola postoupil Miloš Zeman
s výsledkem 24,21%81 a Karel Schwarzenberg s 23,40%82. Následovala zásadní otázka
podpory od kandidátů vyřazených v prvním kole. Jan Fischer a Vladimír Franz vyslovili
přímo či nepřímo podporu Miloši Zemanovi, zbytek kandidátů podpořil Karla
Schwarzenberga (ve většině) nebo se nevyjádřil. 83 Miloše Zemana nepřímo podpořilo také
předsednictvo ČSSD (jejich kandidát ale Zemana nepodpořil), zároveň měl podporu Strany
práv občanů – Zemanovci a dále mu vyjádřil svou podporu bývalý prezident Václav Klaus,
který v médiích vyjádřil silné obavy z případného vítězství Karla Schwarzenberga.
Schwarzenberga podpořilo mnoho významných českých veřejností, někteří se stali součástí
jeho volebního spotu. Právě během čtrnácti dní mezi prvním a druhým kolem, které se
konalo 25. a 26. ledna, se určitým způsobem polarizovala společnost, což ovšem logicky
vyplývá ze situace, kdy proti sobě stojí dva naprosto protichůdní (osobnostně i politicky)
kandidáti, kteří se jeden proti druhému nekompromisně vymezují. Karel Schwarzenberg
zvítězil především ve velkých městech: Praze, Liberci, Českých Budějovicích, Plzni, Hradci
Králové nebo Olomouci. 84 V Ostravě nebo Ústí nad Labem85 vyhrál Miloš Zeman, který
získal nevyšší počet hlasů například v Orlové, Karviné nebo Bruntálu. 86 Na základě analýzy
výsledků v jednotlivých volebních okrscích se dá pozorovat, že společnost se rozdělila
v první přímé prezidentské volbě na město a vesnici. 87
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3.2 Předvolební kampaň Miloše Zemana 2012-2013
V únoru 2012 oznámil předseda Strany práv občanů – ZEMANOVCI Vratislav Mynář, že
se bude čestný předseda strany Miloš Zeman ucházet o kandidaturu na prezidenta republiky.
V dopise adresovaném SPOZ Zeman podmínil přijetí kandidatury získáním 50 000 podpisů
občanů. 88 26. června 2012 potřebné podpory dosáhnul a oficiálně tedy oznámil
kandidaturu.89 Člen Zemanova volebního výboru Vratislav Mynář označil tento moment
jako konec první fáze kampaně, kde hrála roli SPOZ90. Role SPOZ skončila sběrem podpisů
a zvyšováním povědomí o kandidatuře. Volební tým se obával, že přehnané provázání se
stranou by představovalo riziko v oslovování nerozhodnutých voličů .91 Z finálního počtu
odevzdaných podpisů 106 01892, mu bylo Ministerstvem vnitra uznáno 82 85693 podpisů.

3.2.1 Volební strategie před prvním kolem
Vytvoření volební strategie se odvíjelo od několika faktorů. Za prvé, Zeman bezprostředně
po oznámení kandidatury nebyl v předních místech tabulky, ale v důsledku kampaně během
léta 2012 se nakonec dostal na druhé místo ve volebních průzkumech, kde se udržel až do
konce. Pozice „dvojky“ byla podle člena Zemanova volebního štábu Romana Liptáka
výhodná a počítala s ní i strategie zvolená pro první kolo prezidentské volby. 94 Dalším
klíčovým bodem, na kterém byla strategie vystavěná bylo zaměření na regiony. Kromě
kontaktní kampaně po krajských městech se Zemanově týmu dařilo úspěšně prezentovat
program, názory nebo tiskové zprávy v regionálních médiích95. Image kandidáta Miloše
Zemana byla podle Institutu politického marketingu „politicky zkušený, svérázný a pohotový
člověk, plný síly a energie“96 ale zároveň „moudrý důchodce žijící na Vysočině“97, čímž
88
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článek odkazuje, mimo jiné, k volebnímu spotu režiséra Filipa Renče. Podle téhož článku
také Zeman, na základě analýz společenských nálad, úmyslně demonstroval kouření a
konzumaci alkoholu, která patří k osobnosti upřímného kandidáta, který neskrývá své zvyky.
Jakub Charvát a Petr Just ale zdůrazňují, mimo tuto odlehčenou lidovou tvář Miloše Zemana,
že prioritou ve vytvoření image byla snaha prezentovat Zemana jako „tradiční a silnou
značku, která vstoupí na Hrad a výrazně pomůže vyvést zemi z finanční i hodnotové krize“98.
Co se týče zvolených nástrojů politické propagace, Zeman se zaměřil na kontaktní kampaň,
cesty po regionech a také po výrobních podnicích, čímž demonstroval ekonomickou notu
kampaně. Kontaktní kampaň zakončil – podobně jako Karel Schwarzenberg – koncertem na
Staroměstském náměstí99, na kterém vystoupili Zemanovi podporovatelé. Podle Jabłońského
typologie politické propagace můžeme tuto akci řadit do kategorie „propagace prodeje“.
Preferovaný byl před prvním kolem také přímý marketing: občané obdrželi ve schránkách
dvoustránkový leták „Životní příběh“. Volební tým spoléhal na rétorické schopnosti Zemana
a proto věnoval velkou pozornost účasti na veřejných a televizních debatách. Co se týče online kampaně, Jakub Charvát s Petrem Justem uvádí, že „pro on-line komunikaci
neexistovala ucelená koncepce prezentující jasný volební vzkaz.“100 Štáb zřídil webové
stránky zemannahrad.cz101 a profil na Facebooku a Twitteru. Z analýzy twitterového účtu102
můžeme vyvodit, že on-line komunikaci nebyl přikládán zásadní význam. První příspěvek
byl přidán 27. června a týkal se oznámení o oficiální kandidatuře Miloše Zemana 103, další
příspěvek má datum 19. srpna. Příspěvky jsou sice častější s blížící se volbou, nicméně
v porovnání s ostatními kandidáty přikládány nepravidelně,
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s různě dlouhými časovými prodlevami. Většinou informují o cestách a návštěvách, které
Miloš Zeman podniknul v rámci kontaktní kampaně. Slabé využití výhod nových médií
souvisí s cílením na starší voliče – konzumenty televize, rozhlasu nebo tisku. To se odrazilo
i na výsledku voleb, kdy skutečně největší procentu Zemanových voličů tvořili voliči starší
60 let.104
Vizuální kampaň „Zeman na hrad“, celá v barvách trikolory, byla tvořená logem, které
obsahovalo českou vlajku – a stejně tak jako volební slogan „Zde domov můj – Srdcem za
lidi, rozumem za republiku“105 - asociovala státní symboly České republiky a odkazovala
k češství.
Témata, která Zeman komunikoval byla – kromě kritiky tehdejší vlády – ve velké míře
ekonomická, což souvisí s tím, že Zeman se cítil se svým ekonomickým vzděláváním pro
nastolování a řešení ekonomických otázek povolaný. Charvát s Justem uvádí, že právě
billboardová kampaň s heslem „Zde domov můj – Srdcem za lidi, rozumem za republiku“
akcentuje „ekonomicky racionálně-sociální notu“106 Zemanovy komunikace. Program
shrnují jako „univerzální řešení, které příjemcům distribuoval prostřednictvím veřejných
setkání a mediálních debat, kde využil svých rétorických a argumentačních schopností“. 107

3.2.2 Volební strategie před druhým kolem
Dvoutýdenní intenzivní kampaň Miloše Zemana a Karla Schwarzenberga odstartovala
bezprostředně po vyhlášení výsledků prvního kola. Oba kandidáti se v Otázkách Václava
Moravce 13. ledna vyhradili proti užití negativní kampaně. Miloš Zeman konkrétně
prohlásil, že „kdo vede primárně negativní kampaň, škodí sám sobě“108. Pokud se blíže
podíváme na obsahovou stránku napříč všemi formami politické propagace, které Zeman
před druhým kolem použil, známky negativní kampaně se v ní vyskytují.
Vizuální kampaň tentokrát zahrnula billboardy s heslem „I tehdy jsem byl s vámi“, které
odkazovaly k událostem roku 1968 nebo 1989. Dalším heslem outdoorové kampaně bylo
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„Stop Kalouskovi na Hradě, volte Zemana!“. Oba případy jsou více či méně přímým
napadením protikandidáta. První uvedený případ měl propojit životní příběh Miloše Zemana
s klíčovými okamžiky českých moderních dějin. Zároveň se ale prostřednictvím této
kampaně vymezil proti Schwarzenbergovi a odkázal na fakt, že Karel Schwarzenberg část
život strávil mimo Československo. Billboardy s heslem „Stop Kalouskovi na Hradě, volte
Zemana“ už jsou přímým odkazem na, v té době vládní, stranu TOP09, jejíž byl Karel
Schwarzenberg předsedou a Miroslav Kalousek místopředsedou. V superdebatě na TV Nova
Zeman toto heslo vysvětlil tak, že je pravděpodobné, že Miroslav Kalousek by
Schwarzenbergovi v jeho funkci radil a měl by tak vliv na Pražském Hradě.
Před druhým kolem volební tým Miloše Zemana opět zvolil přímý marketing v podobě
direct mailu do schránek voličů. Sdělení dopisů ale nebylo pro všechny stejné. Obyvatelé
hlavního města Prahy obdrželi materiály, kde se Zeman stavěl za vyšší čerpání prostředků
ze státního rozpočtu na úkor menších obcí. Voliči ze zbytku republiky obdrželi dopis, který
končil větou: „Nedovolte, aby dalšího českého prezidenta zvolila pouze Praha“.109 Téma
dělení „Praha“ a „zbytek republiky“ se objevila i ve druhém volebním spotu Miloše Zemana,
kde proti sobě postavil dvě skupiny, které označil jako „pražské salóny“ a „normální lidi“.
Klíčové byly v období mezi prvním a druhým kolem televizní debaty. Během dvou duelů na
České televizi, jedním na kanále Prima Family a jedním na TV Nova se opakovala v podstatě
stejná témata. Zeman kritizoval tehdejší vládu Petra Nečase a Karla Schwarzenberga, coby
ministra zahraničí v této vládě, systematicky oslovoval „pane ministře“ nebo „pane
místopředsedo vlády“110, čímž zdůrazňoval, že jeho protikandidát za nepopulární vládu nese
odpovědnost. Karla Schwarzenberga výrazně oslabila „špatná interpretace dekretů
prezidenta republiky Edvarda Beneše“ 111. Média (nejen) během duelů často tyto
Schwarzenbergovy výroky připomínala a vracela do diskuze, stejně jako Miloš Zeman.
S tématem Benešových dekretů a odsunu sudetských Němců souvisí i lživá informace,
kterou Zeman pronesl v první ze dvou televizních debat na České televizi. Miloš Zeman
prohlásil, že Schwarzenberga podporuje představitel Sudetendeutsche Landsmannschaftu
Bernd Posselt. Ve druhé debatě o týden později Václav Moravec
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citoval vyjádření europoslance Berndta Posselta pro Českou televizi, kdy podle jeho slov
v období předvolební kampaně nikdy nesdělil žádné stanovisku ani médiím, ani nikomu
jinému.

Zeman dále v televizních duelech nepřímo odkazoval na „nečeskost“

Schwarzenbergovy rodiny, na to, že část života strávil v zahraničí nebo na jeho šlechtický
titul112. Vrcholem negativní kampaně proti Karlu Schwarzenbergovi, od které se ovšem
Miloš Zeman distancoval, byl inzerát v deníku Blesk s názvem „Nevolte Karla
Schwarzenberga“.

Celostránkový inzerát byl zveřejněn v první den druhého kola a

obsahoval lživé a zavádějící informace týkající se zmiňovaných výroků o Benešových
dekretech a podpory od Posselta. Později se k němu přihlásil právník Vladimír Zavadil,
kterému byla v kárném řízení na konci roku 2013 udělena pokuta ve výši 850 000 korun113.
Nejvyšší správní soud řešil stížnosti ohledně způsobu vedení volební kampaně ze strany
Miloše Zemana. Konkrétně se jednalo o inzerát otištěný v deníku Blesk, dále o šíření
nepravdivých informací o údajné podpoře Bernda Posselta protikandidátovi Karlu
Schwarzenbergovi, a o jeho rodině, která byla spojována s fašistickým a nacistickým hnutím.
Soud ve svém vyjádření připomněl, že volební kampaň je vyostřeným a emocionálním
bojem o hlasy voličů, kandidáti se svými argumenty snaží ovlivnit rozhodování voliče, a
vedení pozitivní i negativní kampaně je obvyklé a legitimní. 114 Obě strategie představují
možnou formu politické propagace a je pouze daném kandidátovi, jak je bude používat.
Nicméně upozorňuje, že dle zákona nesmí být v rámci negativní kampaně zveřejňovány
nepravdivé údaje. „Možnosti volebního soudu jsou ale v této fázi volebního procesu
limitované: jeho pravomocí je pouze rozhodnout o neplatnosti voleb, což je natolik závažný
zásah do projevené vůle voličů, že k němu lze přistoupit pouze ve výjimečných případech. …
Soud shledal, že se v těchto případech opravdu jednalo o nepravdivá tvrzení i lži. Dospěl tak
k závěru, že v průběhu volební kampaně došlo k nezákonnostem schopným ovlivnit volební
výsledek, avšak nikoliv tak intenzivním způsobem, který by mohl konečný výsledek změnit.“115
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18. ledna v debatě na Prima Family Zeman uvedl, že první republika zakázala zákonem používání
šlechtických titulů.
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3.2.3 Transparentnost volební kampaně
Volební tým tvořili z velké části členové SPOZ a zahraniční experti. 116 Právě skupina
spolupracovníků a poradců okolo Miloše Zemana v předvolebním období, a průhlednost
sponzorských darů byli předmětem kritiky ať už v mediálním či veřejném diskurzu. Jako
nedůvěryhodná a kontroverzní osoba okolo Zemana byl mimo jiné označován například
Miroslav Šlouf117, lobbista a někdejší předseda SPOZ, jehož účast na rozhodování volebního
týmu Zeman ale popíral, nebo člen volebního výboru, podnikatel a jednatel firmy Lukoil
Aviation Czech118, Martin Nejedlý. Hlavním manažerem volebního týmu a členem
volebního výboru byl podnikatel Vratislav Mynář z SPOZ, pozdější kancléř prezidenta
republiky.
Sponzorské dary byly zveřejněny kandidátem naposledy k 1. listopadu 2012.119 Mezi dárci
je zde uvedeno Občanské sdružení Přátelé Miloše Zemana, které přispělo částkou 670 000
korun a mimo jiné je zde zveřejněn finanční dar 10 000 korun od syna Miroslava Šloufa. 120
Otázkou ale zůstavají sponzoři, kteří zveřejněni nebyli. Podle Davida Ondráčka
z Transparency International činí částka, u které nelze dohledat prokazatelné dárce, 570 000
korun.121 Zároveň ho v transparentnosti kampaně TI zařadila na svém webu
„transparentnivolby.cz“ na předposlední místo 122, před poslední Janu Bobošíkovou. Finální
částka utracená za kampaň dosáhla podle Vratislava Mynáře 37,2 milionů korun123, což jí
činí nejnákladnější kampaní ze všech devíti.
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3.3 Prezidentská volba 2018
Na konečnou podobu a průběh druhé přímé volby mělo vliv několik faktorů. Zaprvé poslanci
v lednu 2017 novelu zákona, na základě které jsou občané, kteří podepíší nominační petici
povinni poskytnout i číslo občanského průkazu nebo pasu.124 Cílem bylo zabránit opakování
zkušenosti z roku 2013 se spory o platnost podpisů, kvůli kterým byl ohrožený i předem
stanovený termín prvního kola. Další novela, která změnila pravidla pro vedení předvolební
kampaně je novela číslo 302/2016 Sb., která nově zavádí Úřad pro dohled nad hospodařením
politických stran a politických hnutí.125 Financování kampaní bylo tradičně jedním z témat
předvolebních debat. Michal Horáček si zakládal na tom, že celou kampaň platí sám, zároveň
byla podle monitoringu Transparency International nejtransparentnější 126. Ve druhé skupině
skončila většina kandidátů: Pavel Fischer, Marek Hilšer, Jiří Drahoš, Jiří Hynek, Vladimír
Kulhánek. Do třetí skupiny – už té méně transparentní – byli zařazeni Petr Hannig a Mirek
Topolánek. Miloš Zeman se ocitnul sám v poslední čtvrté skupině a jeho financování
kampaně tak bylo vyhodnoceno jako nejméně transparentní. 127
Z devíti kandidátů pouze tři kandidáti sbírali potřebných 50 000 podpisů. Jiří Drahoš a
Michal Horáček kandidovali bez politické příslušnosti a to bylo i výrazným tématem jejich
kampaně. Oba dva kandidáti viděli jako výhodu absenci politické zkušenosti, zároveň ale
argumentovali předchozími zkušenostmi získanými během profesní kariéry, které byly
s politikou pevně propojené. Třetím kandidátem, který sbíral podpisy byl Miloš Zeman, i
když ten oficiálně kandidoval za svou Stranu Práv Občanů. Z kandidátů navržených poslanci
či senátory kandidoval jako nestraník diplomat Pavel Fischer, kterému v průběhu kampaně
novináři a politologové přisuzovali paralely v konzervativních názorech s KDU-ČSL. Dále
lékař a aktivista Marek Hilšer a nakonec jako nestraník bývalý premiér a předseda ODS
Mirek Topolánek. Petr Hannig kandidoval za stranu ROZUMNÍ, Jiří Hynek za Realisty a
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Vladimír Kulhánek za Občanskou demokratickou alianci128.
Žádná z parlamentních stran nakonec nenominovala vlastního kandidáta, nízký zájem
souvisel možná i se zkušeností ČSSD a ODS z volby 2013. Velkým tématem mediálního,
politického i akademického diskurzu byl potenciální kandidát hnutí ANO, diskutovalo se
například o Martinu Stropnickém. Takový kandidát by vzhledem k preferencím hnutí ANO
mohl mít velký vliv na výsledek volby. Nakonec ale hnutí Andreje Babiše nevyslalo do
volby svého kandidáta.
Politolog Stanislav Balík také dává význam volby prezidenta do souvislosti s postavou
českého premiéra. „Rozhoduje se o tom, kdo bude spolu s Andrejem Babišem hlavním
reprezentantem, respektive rozhodujeme o tom, zda bude mít Babiš na postu prezidenta
silného spojence, silného protihráče, nebo slabého protivníka“ upozornil. 129 Postoj
sněmovních stran k podpoře prezidentských kandidátů byl úzce propojen se situací po
listopadových volbách do Poslanecké sněmovny. Oficiálně podpořila kandidaturu Miloše
Zemana pouze SPD130, neoficiálně potom předseda hnutí ANO Andrej Babiš, předseda
KSČM Vojtěch Filip a úřadující předseda ČSSD Milan Chovanec. Oficiální stanovisko
vydali Starostové a nezávislí a KDU-ČSL, oba politické subjekty podpořily Jiřího Drahoše.
Předseda ODS Fiala se distancoval od kandidatury bývalého předsedy strany Mirka
Topolánka a vyjádřil se proti Miloši Zemanovi. V interní anketě Pirátů se na nejvyšších
místech umístili Marek Hilšer, Jiří Drahoš a Michal Horáček. Všechny parlamentní strany
však apelovali na voliče, aby k volbám především přišli, čímž nepřímo či přímo odkázali
právě k povolební situaci, kdy vláda Andreje Babiše nedostala důvěru Poslanecké
sněmovny, nicméně prezident Zeman dal předem Andreji Babišovi v podstatě neomezený
čas na druhý pokus. V tom momentě, kdy Andrej Babiš veřejně podpořil Miloše Zemana
v prezidentské volbě, se obavy z mocenského paktu Babiš-Zeman šířily napříč veřejnou,
mediální, politickou i odbornou diskuzí. Některé sněmovní strany tedy výslovně či nepřímo
doporučili jít volit někoho jiného než Miloše Zemana, některé (SPD) ho naopak podpořily.
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Jejich doporučení se vždy odvíjelo od jejich vztahu k aktuální situaci.
Témata obsažená v kampaních kandidátů se lišila od témat, která nastolovala média. Většina
kandidátů se věnovala pozici prezidenta v ústavě a jejímu výkladu. Na základě toho se šest
kandidátů (Pavel Fischer, Michal Horáček, Jiří Drahoš, Marek Hilšer, Mirek Topolánek,
Jaroslav Kulhánek) vymezovali proti Miloši Zemanovi, který ústavu během výkonu
mandátu vykládal velmi volně. „Kandidáti se často vymezovali buď vůči sobě navzájem,
nebo se jednalo o více či méně adresné vymezování vůči současné hlavě státu a jejímu
způsobu vykonávání úřadu.“ (například Kamil Švec, ceskatelevize.cz 131) Důraz byl tak
kladen – v případě kandidátů, kteří se vůči úřadujícímu prezidentovi vymezili – na jasné
směřování zahraniční politiky a na ctění ústavy a kultivaci politiky, což odkazuje také
k nestabilní politické situaci v České republice v období druhé přímé volby. Podle Stanislava
Balíka se postoj kandidátů k tomu, jakým stylem vedl Miloš Zeman pět let prezidentský
úřad, stal ústředním tématem prezidentské volby. 132 Michal Horáček také vyjádřil pochyby
nad Milošem Zemanem v souvislosti s jeho zdravotním stavem a jako reakci sám zveřejnil
svá lékařská vyšetření.
Dalším tématem (například Jiřího Drahoše) byly fake news a to jak otázka strategie pro boj
s nimi, tak názorná ukázka použití fake news a hoaxů v praxi během předvolební kampaně.
Rozdělená společnost je výraz, který nabyl na významu a byl velmi často užíván v médiích
celých pět let od první přímé volby a který užíval během kampaně před druhou přímou
volbou snad každý kandidát jako aktuální společenský jev, se kterým je potřeba bojovat, a
úkolem prezident je se tohoto úkolu zhostit. Dalším tématem byla Evropská unie a pozice
České republiky v ní. Petr Hannig nebo Jiří Hynek (v souladu s programem Realistů)
zastupovali euroskeptický proud. Problematika migrace se kromě toho, že na ni upozorňoval
právě Hannig s Hynkem, objevovala jako téma televizních debat (například na TV Prima
nebo TV Barrandov). Podle politologa Jan Bureše bylo ale téma migrační krize přehnaně
medializované a většina kandidátů je neřadila mezi ty nejpalčivější problémy české
společnosti.133 S tématy souvisí i způsob vedení předvolebních kampaní. Hesla každého
kandidáta měla vyjadřovat esenci jejich programu a chápání prezidentského úřadu.
Výraznou kampaň s ústředním motivem „#srdcenahrad“ měl nejmladší kandidát Marek
Hilšer, nebo Mirek Topolánek a jedno z jeho hesel „Ani vítač. Ani kývač.“ Heslo kandidáta
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za Realisty Jiřího Hynka „Silný prezident pro těžké časy“ korespondovalo se
spíše negativním poselstvím celé jeho kampaně. Diplomat Pavel Fischer heslem „Vím, jak
na to“ odkazoval ke zkušenostem z Kanceláře prezidenta republiky Václava Havla. Ve
srovnání s první přímou volbou prezidenta už kandidáti v daleko větší míře využívali online prostor, sociální sítě a internetové inzerce. Nejsilnější fanouškovskou základnu na
facebooku a twitteru měl Jiří Drahoš a Michal Horáček, výrazný dosah měla na internetu i
videa Marka Hilšera a Pavla Fischera 134. Velmi důležitou součástí, kterou si většina
kandidátů (především Jiří Drahoš, Michal Horáček nebo Marek Hilšer) uvědomovala a
využila jí, byla kontaktní kampaň s občany po celé republice.
Podle preferencí v předvolebních průzkumech z prosince 2017 měl dosáhnout obhajující
kandidát Miloš Zeman v prvním kole až 42% (například STEM135), nakonec získal 38,56%
hlasů. Velkým překvapením byl výsledek Pavla Fischera, který získal 10,23% všech hlasů a
umístil se tak na třetím místě. Těsně za ním pak Michal Horáček, jehož výsledek odpovídal
průzkumům a za ním Marek Hilšer, který získal téměř dvojnásobný počet hlasů oproti
očekáváním agentur136. Volební účast byla srovnatelná s účastí v prvním kole první přímé
prezidentské volby, druhého kola se ovšem zúčastnilo rekordních 66% voličů 137. Lze
předpokládat, že důvodem bylo doporučení vyřazených kandidátů. Jejich voliči k volbám ve
druhém kole přišli a velká část hlasů tak byla odevzdána proti jednomu z kandidátů.
Překvapením nebyla – díky tomu, že na tuto otázku všichni kandidáti odpovídali do médií
již před prvním kolem – ani jejich samotná doporučení pro druhé kolo. Petr Hannig, který
patří k sympatizantům Miloše Zemana a jeho politiky, doporučil svým voličům volit
stávajícího prezidenta. Stejné doporučení vydal i Jiří Hynek. Všech pět zbylých neúspěšných
kandidátů – někteří velmi aktivně, jiní zdrženlivěji - podpořilo Zemanova vyzyvatele Jiřího
Drahoše. Rozdíl výsledků Miloše Zemana a Jiřího Drahoše ve druhém kole byl 152 184
hlasů138, což je těsnější výsledek, než v duelu Miloše Zemana s Karlem Schwarzenbergem
v roce 2013, kdy činil rozdíl téměř půl milionu hlasů139. Miloš Zeman prezidentský mandát
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v druhé přímé volbě obhájil.

3.4 Předvolební kampaň Miloše Zemana 2017-2018
Rozhodnutí znovu kandidovat oznámil prezident Zeman svým přátelům a příznivcům na
setkání k výročí inaugurace s názvem „Koncert pro prezidenta ČR pana Miloše Zemana“140
9. března 2017. Den na to na tiskové konferenci úmysl kandidovat ohlásil veřejně. Na
konferenci mimo jiné prohlásil, že se: „rozhodl při další kandidatuře nevést žádnou osobní
prezidentskou kampaň. … Zavazuji se, že nebudu útočit na žádného ze svých protikandidátů,
a pokud on bude útočit na mě, nebudu na tyto útoky odpovídat. Zavazuji se, že i když i moji
oponenti považovali televizní diskuse za moji nejsilnější zbraň, nebudu se účastnit z důvodu,
který jsem teď právě uvedl, žádných141 rozhlasových ani televizních diskusí.“142 Předsedkyně
volebního výboru Ivana Zemanová odevzdala na Ministerstvo vnitra 113 038 petičních
podpisů za Zemanovu kandidaturu143, 24. listopadu jich Ministerstvo vnitra započetlo
103 817144.

3.4.1 Politická propagace před volbami a permanentní kampaň
Před prvním kolem Pražský hrad oficiálně kampaň nevedl. Na oficiálních webových
stránkách zemanmilos.cz a hrad.cz se objevovaly v předvolebním období tiskové zprávy,
které se ovšem týkaly informování o výkonu funkce prezidenta republiky. Například nelze
na těchto webových stránkách najít informace o ohlášení opětovné kandidatury nebo
odevzdání podpisových archů.
Podle definice fenoménu permanentní kampaně můžeme ale říci, že tuto kampaň Hrad vedl
jak během celého prvního funkčního období, tak i v období předvolebním. Poskytoval
140
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vyjádření do všech médií, protože prezident má do nich logicky snadnější přístup a tím
pádem větší mediální prostor. Jedním z příkladů, kdy Zeman propagoval sám sebe díky
využití mediálního prostoru, který náleží pouze prezidentu republiky, bylo „Vánoční
poselství prezidenta republiky Miloše Zemana“ z 26. prosince 2017 (tedy zhruba měsíc před
prvním kolem, v době, kdy vrcholila kampaň těch kandidátů, kteří ji vedli), které odvysílala
jak veřejnoprávní Česká televize, tak například soukromá TV Barrandov. V projevu se
vyjadřoval k tématům, která rezonovala celou kampaní, například k povolební situaci
v Poslanecké sněmovně, nebo k migrační krizi. 145
Miloš Zeman vystupoval od března 2017 každý týden v relaci Týden s prezidentem na
Televizi Barrandov. Náplní pořadu je zhruba hodinová diskuze prezidenta republiky
s moderátorem a vlastníkem televize Jaromírem Soukupem. Terčem kritiky se stal Soukup
kvůli neobjektivnímu vedení rozhovorů, volené agendy témat a nedostatečnému plnění role
oponenta. Faktem je, že Jaromír Soukup byl jedním ze skupiny podporovatelů Miloše
Zemana, kteří stáli po jeho boku při projevu po znovuzvolení, a zúčastnil se i schůze obou
parlamentních komor u příležitosti druhé inaugurace Miloše Zemana. První díl zmiňovaného
pořadu byl odvysílám 16. března, tedy týden po oznámení Zemanovy kandidatury. Rada pro
rozhlasové a televizní vysílání se v prosinci 2017146 zabývala dalším pořadem TV Barrandov
s názvem „Aréna Jaromíra Soukupa“, konkrétně dílem, do kterého byl pozvaný mluvčí
prezidenta Jiří Ovčáček. V zápise ze zasedání RRTV konaného 19. 12. 2017 je uvedeno, že
„uvedené vydání, vysílané v období před prezidentskými volbami, bylo koncipováno takovým
způsobem, že výrazně favorizovalo jednoho z kandidujících, stávajícího prezidenta, Miloše
Zemana.“147.
Osoba Jiřího Ovčáčka je pro tento výzkum klíčová nejen v zastupování Miloše Zemana
v účasti na debatě před prvním kolem, které se Miloš Zeman zavázal neúčastnit. Twitterový
účet Ovčáčka má 37 tisíc sledujících 148 a Ovčáček „tweetuje“ - stylem, který je plně
v souladu s tónem Miloše Zemana - i několikrát denně. Informuje zde o oficiálních akcích,
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kterých se prezident účastnil a aktivitách které vykonal. Zároveň neformálně informuje o
soukromých debatách mezi ním a prezidentem a velkou část obsahu jeho příspěvku zabírá
reakce na kritiku Miloše Zemana a útoky na jeho oponenty. Vůči kritice se Ovčáček ohrazuje
tím, že twitterový účet je platforma pro prezentaci osobních názorů Jiřího Ovčáčka, nikoliv
oficiálních stanovisek prezidenta. Oficiálních webové stránky pražského hradu se odkazují
k tomuto twitterovému účtu, jako k jednomu z relevantních kontaktů na organizační
strukturu Hradu149. V praxi to znamená, že Miloš Zeman se sice zavázal k tomu, že
k ostatním kandidátům se nebude vyjadřovat, Jiřího Ovčáčka se tento závazek netýká a na
protikandidáty tedy během předvolebního období reagoval velmi aktivně. Pokud bychom
tuto platformu pro propagaci Miloše Zemana označili jako on-line kampaň, na rozdíl od
první volby už byla daleko masivnější. Dle analýzy výsledků voleb agentury Median, opět
v druhé přímé volbě volili Miloše Zemana především lidé starší 60 let 150. A vzhledem
k tomu, že od roku 2012 už se začala většina starších lidí v České republice aktivně
pohybovat na internetu, lze vyvodit, že i na základě těchto předpokladů byla propagace v online prostoru vedená aktivněji.
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran označil Zemanovy cesty do krajů, které
podnikal během prvního prezidentského období, jako volební kampaň a doporučil je
zahrnout do volebních výdajů. Další diskuze vyvolaly billboardy propagující knihy
rozhovorů s prezidentem republiky, jejíchž spoluautorem byl Jiří Ovčáček. V roce 2016 to
byla kniha Tato země je naše a v roce 2017 kniha Dokážeme si vládnout sami, která byla
vydaná dva měsíce před druhou přímou prezidentskou volbou. Outdoorová kampaň
propagující tyto knihy je podle člena ÚDNHPS Jana Outlého diskutabilní z toho důvodu, že
zde nelze jasně rozeznat hranici politické kampaně a propagace komerčního produktu151.

3.4.2 Volební kampaň vedená spolkem Přátelé Miloše Zemana
Navzdory tvrzení o nevedení žádné kampaně byl spuštěn web Zeman znovu 2018, lidé
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obdrželi ve svých stránkách direct mail v podobě letáků „Životní příběh“, heslo „Zeman
znovu 2018“ nesla i vizuální kampaň ve formě venkovních billboardů nebo inzerce v tisku.
Na všech těchto propagačních materiálech byla fotografie Miloše Zemana, vylosované číslo
7 a text v barvách trikolory, podobně jako v Zemanově oficiální kampani „Zeman na hrad“
v roce 2012. Před druhým kolem vyšel v novinách zavádějící inzerát s textem: „Stop
imigrantům a Drahošovi, tato země je naše! Volte Zemana!“ Iniciátorem byl spolek Přátelé
Miloše Zemana, který stojí i za celou kampaní Zeman znovu 2018. Miloš Zeman
v rozhovoru na TV Barrandov potvrdil, že podle jeho názoru je tvrzení, které vyplývá z textu
inzerátu – tedy asociace osoby Jiřího Drahoše s příchodem imigrantů – na místě.
Předsedou spolku Přátelé Miloše Zemana, kteří dostali souhlas pro propagaci Miloše
Zemana, je hradní kancléř Vratislav Mynář. Dle výpisu ze spolkového rejstříku je cílem
tohoto sdružení „prosazování, propagace a podpora Miloše Zemana jako významné
osobnosti, politika zastávajícího veřejné funkce a ucházejícího se o veřejné funkce.“152 Mezi
sponzory, jejichž dary vynaložili podporovatelé Miloše Zemana na kampaň „Zeman znovu
2018“ jsou uvedení Přátelé Miloše Zemana, z. s., Strana práv občanů nebo společnost Euro
– Agency s.r.o., která byla zadavatelem zmíněného inzerátu před druhým kolem, nebo
například Jaroslav Třešňák, jehož příspěvek spočíval v tisku a distribuci direct mailu
„Životní příběh“. 153 Konečné dárce ale dohledat za těmito subjekty nelze, Miloš Zeman
v poslední prezidentské debatě na České televizi, v předvečer druhého kola, zveřejnil
seznam sponzorů spolku Přátelé Miloše Zemana 154. Organizace Transparency International
zařadila na základě monitoringu voleb financování kampaně Miloše Zemana jako nejméně
transparentní ze všech kandidátů. V téměř všech kritériích, na základě kterých je
vyhodnocena transparentnost kampaně, dostal Miloš Zeman nejhorší hodnocení. Důvodem
je „několik zásadních protimluvů“, kvůli kterých není možné kampaň ohodnotit, jedná se
především o to, že pokud Zeman odmítl připustit vedení kampaně, na kampaň vedenou
externím subjektem se tak vztahují jiná pravidla než na ostatní kandidáty – co se týče
zveřejňování zdrojů například spolku Přátelé Miloše Zemana z.s. nebo Strany práv občanů.
Jediné kritérium, které TI ohodnotila jako bezproblémové, je transparentní volební účet,
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zřízený podle zákona kandidátem. Drtivá většina přispěvatelů pojala účet jako platformu pro
vzkazy a vyjádření názoru na kandidáta. Nebyli to jen podporovatelé, kteří různými částkami
Miloši Zemanovi přispěli, velmi časté jsou příspěvky „odpůrců“, ve výši okolo 0,01 Kč155,
jejichž hodnota spočívá právě v doprovodné zprávě k finančnímu daru. Podle tohoto účtu
darovali příznivci 4,5 milionu korun, a celkové výdaje kandidáta dosáhly částky 1 775 Kč.
Uvádí to TI na webových stránkách zpuštěných pro monitoring volby prezidenta 2018156.
Záležitostí financování se zabýval Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran,
který ale uvedl, že není oprávněný vymáhat důkazy o finančních tocích po externích
subjektech, které platili propagaci kandidáta Miloše Zemana. Člen vedení ÚDHPSH Tomáš
Hudeček uvedl, že je na kandidátovi, do jaké míry mu záleží na tom, aby jeho kampaň nebyla
netransparentní nebo podezřelá 157. Stejně tak Hudeček potvrdil, že původ peněz nemusí být
prokázán, pokud kampaň vedl externí subjekt. Na způsob vedení (či nevedení) kampaně bylo
podání celkem 48 stížností k Nejvyššímu správnímu soudu158 – týkaly se nejen financování,
návštěvách krajů, ale i porušení pravidel kampaně, propagace kandidáta v některých médiích
nebo výkonu funkce tiskového mluvčího Jiřího Ovčáčka. Všechny tyto stížnosti soud
zamítl159 s tím, že nedošlo k porušení zákona v žádné z vyjmenovaných oblastí a že vyšší
publicita Miloše Zemana je logický důsledek při kandidatuře za znovuzvolení.
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4 Komparace a zhodnocení obou kampaní
Pomineme-li skutečnost, že Miloš Zeman trvá na tom, že sám nevedl kampaň, ale externí
subjekty kandidáta Miloše Zemana propagovaly s jeho souhlasem, můžeme mezi sebou
porovnat předvolební období v roce 2012 až 2013 a 2017 až 2018.

4.1 Nástroje politické propagace
Vizuální kampaň byla v obou případech velmi podobná. Červeno-bílo-modrý text, fotografie
Miloše Zemana a stručná hesla „Zeman na hrad“ a ve stejném stylu stručné „Zeman znovu
2018“, u kterého lze předpokládat, že strategií bylo na původní heslo navázat. V obou
případech byla – díky předpokládané voličské podpoře a cílové skupině – využit přímý
marketing. Před prvními koly voleb to byl leták s názvem „Životný příběh“, tedy stejný
název před první i druhou přímou volbou. Co se týče volebních spotů, pro které je vyhrazený
prostor ve veřejnoprávních médiích, před první přímou volbou měl Miloš Zeman spot, jehož
autorem je režisér Filip Renč, a který ho ukazuje především jako moudrého a vyrovnaného
člověka, politika a otce dcery Kateřiny. Před druhou přímou Zeman – podle svého závazku
nevést kampaň – nevyužil svou minutu televizního vysílání pro emotivní a poutavý spot,
pauza byla promítnuta fotografie Miloše Zemana, v pozadí s Pražským hradem a číslem 7.
Na fotografii nebyl žádný text, to pravděpodobně koresponduje se snahou oddělit tuto
propagaci od kampaně „Zeman znovu 2018“. Pokládat jako vizuální kampaň před druhou
volbou billboardy propagující novou knihu Miloše Zemana je diskutabilní. V této situaci se
podle vedení ÚDHPSH nedá přesně rozlišit hranice propagace komerčního produktu a
politická propagace.

4.2 Permanentní kampaň
Před prvním kolem v roce 2012 Zeman jezdil v předvolebním období po krajských městech,
školách či výrobních podnicích a tyto cesty tvořily jeho kontaktní kampaň. Před druhým
kolem čelil ovšem kritice kvůli cestám po krajích, které podnikal během celého prvního
funkčního období a podnikal je i v době kampaně. Záležitostí se zabýval i Úřad pro dohled
nad hospodařením politických stran, který tyto cesty doporučil zahrnout do výdajů na
kampaň.
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Mediální prostor a přístup do médií má prezident, který obhajuje svůj mandát, přirozeně
větší. Před první volbou nebyl Zeman ze začátku ani favorit, velmi posílil až během
televizních debat před prvním kolem. Při tiskové konferenci, na níž oznámil opětovnou
kandidaturu, mimo jiné prohlásil, že se neúčastní televizních debat s protikandidáty. To ho
ale o prostor v médiích neochudilo, vyjádření poskytoval do médií prostřednictvím
tiskového mluvčího a každý týden odpovídal na otázky moderátora Jaromíra Soukupa na TV
Barrandov. Konkrétně pořadem Týden s prezidentem (jehož první díl byl odvysílán týden
po oznámení kandidatury za znovuzvolení), a dalšími pořady z produkce TV Barrandov se
zabývala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která vyjádřila podezření z favorizace
jednoho z kandidátů na této soukromé televizní stanici. Stížností na větší publicitu se
zabýval i Nejvyšší správní soud160, který stížnost zamítl s tím, že větší prostor v médiích je
přirozený a obvyklý v případě kandidáta, který v době voleb funkci vykonává.

4. 3 Negativní kampaň
Během obou prezidentských voleb Miloš Zeman využil prvky negativní kampaně. V první
volbě byla kampaň, především před druhým kolem extrémně vyhrocená, kandidáti se jeden
proti druhému striktně vymezovali a Zeman použil zavádějící i lživé výroky. Před druhou
volbou se výslovně zavázal, že proti kandidátům negativní kampaň nepovede a pokud ji
povedou oni proti němu, nebude na tyto útoky odpovídat. Tuto roli zastával mluvčí
prezidenta Jiří Ovčáček, který to sám popírá s tím, že účet na Twitteru je soukromý, nicméně
odkaz na něj lze nalézt na oficiálních webových stránkách Hradu. Překvapením bylo, když
Miloš Zeman ohlásil po zveřejnění výsledků prvního kola, že přijímá výzvu Jiřího Drahoše
a duelů s ním se zúčastní. Před prvním kolem tedy nemusel čelit přímé konfrontaci
s ostatními kandidáty, mohl se vyjadřovat bez dalšího dovysvětlení a mohl svoje
protikandidáty pozorovat. I v těchto debatách o pět let později Zeman používal výroky, které
byly zavádějící, nebo vytržené z kontextu a vztahovaly se k Jiřímu Drahošovi. Například
server demagog.cz uvádí příklad, kdy vytrhl Miloš Zeman z kontextu Drahošův podpis
petice Výzva vědců proti strachu a lhostejnosti161. Negativní kampaň tedy Zeman vedl
v obou volbách, v druhé volbě se od ní ale distancoval a oficiálně ji nepřiznal. Co se týče
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snahy o diskreditaci protikandidáta, používal Miloš Zeman zavádějící výroky, nebo citoval
Drahošovy vlastní výroky vytržené z kontextu.

4.4 Financování a transparentnost kampaně
V obou přímých volbách bylo podáno relativně velké množství stížností na způsob vedení
volební kampaně. Soud uznal, že Miloš Zeman během kampaně lhal, uznal, že jeho kampaň
je netransparentní, že porušil zásady čestné volební kampaně. Nicméně nedošlo k porušení
volebního ani jiného zákona, a proto byly všechny tyto žádosti zamítnuty a volba potvrzena
jako platná. Financování kampaně Miloše Zemana bylo velkým tématem v mediálním
diskurzu před oběma přímými volbami. V roce 2012 Zeman čelil kritice kvůli pochybným
osobám, které jeho kampaň sponzorují, nebo kvůli spolku Přátelé Miloše Zemana, u kterého
nelze dohledat zdroje, ze kterých čerpali prostředky na finanční dar. Podle Transparency
International dokonce určitá část příjmů nelze dohledat vůbec. Před druhou přímou volbou
byl zřízen Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran. Tento úřad sice nemá
oprávnění nařídit například spolku Přátelé Miloše Zemana zveřejnění jejich dárců, nicméně
může podat k takovému zveřejnění výzvu, případně může kampaň prohlásit jako
netransparentní a finanční zdroje jako neprokazatelné. Rozdíl ve financování oproti první
přímé volbě byl ten, že Miloš Zeman kampaň oficiálně vedl a na její průběh se tedy
vztahovala pravidla daná zákonem. V roce 2017 utratil Miloše Zeman podle transparentního
účtu 1775 Kč. Do této – oficiální – kampaně patřila například fotografie namísto minutového
spotu ve veřejnoprávních médiích. K tomu nepoměrná částka byla vynaložená na propagaci
Zeman Znovu 2018, která platila outdoorovou reklamu, inzerci v tisku nebo distribuci letáků
do schránek voličů. Tuto propagaci se ale rozhodli organizovat a financovat dobrovolně
podporovatelé Miloše Zemana. Patří mezi ně – mimo jiné – spolek Přátel Miloše Zemana
nebo Strana práv občanů, které jako externí subjekty transparentní účet zřizovat nemusí.
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Závěr
Cílem práce bylo zmapovat politickou propagaci a komunikační strategii kandidáta Miloše
Zemana před první a druhou prezidentskou volbou. Pokud měly být v první prezidentské
volbě použity „standardní“ prostředky volební kampaně, otázkou bylo, jak pojmenovat
politickou propagaci pře druhou prezidentskou volbou, pokud sám Miloš Zeman soustavně
odmítal, že by vedl politickou kampaň.
Pro zasazení tématu práce do kontextu bylo klíčové definovat úlohu prezidenta v politickém
systému České republiky. Vzhledem k tomu, že Miloš Zeman zvítězil v obou přímých
prezidentských volbách, které v České republice proběhly, bylo stejně tak zásadní se věnovat
procesu zavedení a legislativnímu ukotvení přímé volby v České republice. V neposlední
řadě pak bylo zásadní zmapovat diskuzi ve veřejné, mediální, politické i odborné sféře, která
zavedení institutu přímé volby předcházela.
Na základě teoretického vymezení politické propagace a volební kampaně výzkumná část
práce ukázala, že Miloš Zeman v roce 2012 vedl volební kampaň pomocí standardních a
přiznaných prostředků politické propagace, které rozpoznává a limituje i volební zákon.
Součástí předvolební strategie byla i vyhraněná negativní kampaň, která eskalovala před
druhým kolem a které se volební zákon detailně nevěnuje. O pět let později se ale Miloš
Zeman od vedení předvolební kampaně distancoval. Zůstalo tedy otázkou pojmenovat
nástroje politické propagace, které byly využity. Z poznatků, které vzešly z kapitoly věnující
se teorii politické propagace (a následného propojení teoretické části se dvěma konkrétními
případy) můžeme vyvodit, že politické propagace kandidáta Miloše Zemana před druhou
přímou volbou se týká především pojem permanentní kampaň.
Průběhu obou mapovaných prezidentských voleb a jejich zásadním momentům se výzkumná
část věnovala z několika důvodů. Prvním záměrem bylo, především pro analýzu voleb v roce
2013, připomenutí situací, které během voleb nastaly a které byly způsobené absencí
zkušenosti s institutem přímé prezidentské volby. V neposlední řadě je důvodem pro
zařazení těchto kapitol do výzkumné části zasazení Zemanových kampaní do kontextu.
Podstatné bylo nastínit prostředí, ve kterém Zeman s protikandidáty soupeřil a ve kterém byl
nakonec úspěšný. V této kapitole byly, z důvodu nutnosti zasadit strategii Miloše Zemana
do kontextu, povrchově zmapovány i volební strategie, které zvolili ostatní kandidáti na
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prezidenta republiky.
Permanentní kampaň je fenomén, který volební zákon nijak nedefinuje ani nelimituje, je
tedy výhodou obhajujícího kandidáta, že může po celé první období (včetně období, kdy
jeho vyzyvatelé vedou předvolební kampaň) organizovat kontaktní kampaň nebo využít
vysokou publicitu v médiích. Mediální prostor a způsob, kterým ho Miloš Zeman jako
obhajující kandidát využíval, se stal předmětem veřejné i odborné diskuze. Týden po
ohlášení opětovné kandidatury v březnu 2018 zahájila TV Barrandov pravidelné vysílání
pořadu Týden s prezidentem. Touto relací, společně s některými dalšími relacemi
z produkce TV Barrandov se, právě v souvislosti s nadcházející prezidentskou volbou,
zabývala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Výrazným momentem, na kterém lze
ukázat využití mediální prostoru, která má k dispozici pouze prezident republiky, bylo
Vánoční poselství prezidenta republiky vysílané v době, kdy probíhala v plném proudu
předvolební kampaň ostatních osmi kandidátů.
Cesty do krajů, které Miloš Zeman během výkonu prvního mandátu podnikal, Úřad pro
dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, který je ze zákona pověřen kontrolou
nad vedením a financováním volebních kampaní, označil jako předvolební kampaň a
doporučil náklady na výjezdy do krajů zahrnout do výdajů vynaložených na volební kampaň.
Stejně tak podle Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran došlo k dalším
nestandartním situacím, u kterých v podstatě nelze jednoznačně určit, zda šlo o politickou
kampaň: například v případě billboardů propagujících novou knihu rozhovorů s Milošem
Zemanem. Na způsob vedení volební kampaně Milošem Zemanem bylo v roce 2013 i 2018
podáno relativně velké množství stížností k Nejvyššímu správnímu soudu, konkrétně se
stížnosti vztahovaly například k výše zmíněným postupům Kanceláře prezidenta republiky
nebo k neetické a vyhraněné negativní kampani. Soud stížnosti nakonec zamítl a volby
prohlásil za platné, jelikož neshledal hrubé porušení volebního nebo jiného zákona.
Specifickým jevem se před druhou přímou volbou stala neoficiální kampaň s názvem
„Zeman znovu 2018“. Otázkou zůstává, nakolik byla tato iniciativa spolku Přátelé Miloše
Zemana a Strany práv občanů neoficiální propagací, která nemusí dle zákona respektoval
pravidla pro volební kampaň, pokud je například Vratislav Mynář členem dvou subjektů,
které z podstaty stojí na propagaci osoby Miloše Zemana, zároveň vedoucím Kanceláře
prezidenta republiky. Stejný závěr se dá aplikovat na osobu tiskového mluvčího prezidenta
republiky Jiřího Ovčáčka, který soustavně relativizuje váhu svých výroků v rámci veřejného
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vystupování nebo příspěvků na sociálních sítích. Konkrétně se jedná o účet na Twitteru
@PREZIDENTmluvci. Už název účtu sám o sobě asociuje něco, co představuje oficiální
komunikační platformou Kanceláře prezidenta republiky, nikoliv soukromý komunikační
kanál Jiřího Ovčáčka. Na tento účet odkazují oficiální webové stránky Hradu a Ovčáček ho
používá pro poskytování informací o aktivitách a práci prezidenta republiky. Ovčáčkovu
propagaci prezidenta Miloše Zemana na sociálních sítích můžeme tedy označit jako součást
politické komunikace Kanceláře prezidenta republiky. Jelikož Jiří Ovčáček tento účet
aktivně spravoval i během celého prvního prezidentského období Miloše Zemana, lze tuto
propagaci zařadit pod permanentní kampaň Miloše Zemana. Mimo zde ale Ovčáček reaguje
na Zemanovy odpůrce (a to i v předvolebním období) a jelikož nelze rozlišit, které příspěvky
zveřejňuje mluvčí prezidenta a které Jiří Ovčáček, můžeme říci, že vedl za Kancelář
prezidenta republiky negativní kampaň vůči ostatním kandidátům, a také on-line kampaň za
znovuzvolení Miloše Zemana.
Výzkumná část práce potvrdila, že oficiální webové stránky Hradu nebo prezidenta Miloše
Zemana se ve svých příspěvcích v předvolebním období v roce 2017 a 2018 přímé volbě
nevěnovaly. Nicméně nejbližší okolí prezidenta, o které se opírá, a členové Kanceláře
prezidenta republiky, kteří prezidenta svým vystupováním ve veřejném prostoru oficiálně
reprezentují, propagovali v předvolebním období kandidáta Miloše Zemana. A vzhledem
k tomu, že nešlo o oficiální kampaň, tyto externí subjekty nebyli povinné dodržovat volební
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zákon nebo dodržovat závazek Miloše Zemana nevést jakoukoliv předvolební kampaň

Summary
The main aim of the thesis was to analyse both Milos Zeman‘s two successful campaigns
before the presidential election and then to compare and evaluate them. The first chapter
included the definition of the position of the President in the constitutional system of the
Czech Republic, and also the academic discussion on the interpretation of his powers. In the
second part of this chapter, the proces of introducing the institute of direct presidential
election was described, and again so was the discussion which preceded this introduction
and which was highly promoted in the media.
Second chapter was all about the theory of political communication, political promotion and
the theory of political campaigning.
Due to this chapter, it was possible to link the theory to real-case research and analyse
campaigns before presidential elections in 2013 and 2018. The two specific cases, relevant
for this thesis, was: political promotion of Milos Zeman in the period before the first and
second direct elections. The results show that before the first election, Milos Zeman led the
admitted campaign in standard way and through standard tools, like visual campaign, contact
campaign or negative campaign, which he used during the TV debates. In 2017, Milos
Zeman denied managing any campaign. The question was, what type of political promotion
he had. The conclusion is, that key stratégy for him was the permanent campaign during the
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first term of office, and other specific, unusual or hidden forms of the political promotion.
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Teze bakalářské práce
Zdůvodnění výběru práce:
Miloš Zeman v březnu 2017 oznámil kandidaturu na prezidenta České republiky. Je to pro
nadcházející volbu zásadní událost, jelikož Zeman bude kandidátem obhajujícím
prezidentský post. Podle průzkumů veřejného mínění má (k dubnu 2017) důvěru 55 %
veřejnosti. To jsou důvody, proč má poměrně výrazné šance oproti dalším potenciálním,
nebo v tuto chvíli již známým kandidátům. Právě tato skutečnost – že současný prezident
(zvolený v první přímé volbě v roce 2013) kandiduje již podruhé – vytváří prostor pro
zkoumání toho, nakolik zůstává rétorika v rámci předvolební kampaně konzistentní a jakou
podobu bude mít obhajující kampaň na rozdíl od roku 2012.
Předpokládaný cíl:
Cílem práce je podrobit výzkumu a vyhodnotit předvolební kampaně Miloše Zemana před
přímou prezidentskou volbou v roce 2013 a 2018, a hledat v nich odlišnosti či analogie
v souvislosti s dobovým a společenským kontextem. Práce se pokusí zodpovědět otázku, zda
a nakolik je Miloš Zeman konzistentní ve své rétorice v rámci předvolebních kampaní, a
především jak se liší forma obou kampaní a prostředky, které kampaň využívá.
Metodologie práce:
Výzkumná část práce – případová studie – bude analyzovat dvě po sobě jdoucí předvolební
kampaně v přesně vymezených obdobích. Použitím obsahové analýzy bude pracovat
s primárními zdroji dat (výroky, tisková prohlášení a další aktuální zdroje), dále použije
induktivní metodu pro zhodnocení obou kampaní. Zařadí i sociologické průzkumy veřejného
mínění během obou stanovených období. Období pro výzkum je vymezené u obou případů
od března (petice SPOZ pro sběr podpisů pro Miloše Zemana; vyhlášení opětovné
kandidatury), až do zvolení prezidenta v lednu následujícího roku.
Základní charakteristika tématu:
Práce bude zkoumat období konkrétně od března 2012 (SPOZ vyhlásilo petici pro sběr
podpisů) do ledna 2013, a od března 2017 (vyhlášení opětovné kandidatury Miloše Zemana)
do ledna 2018.
Prezidentská kampaň u přímé volby má určité specifické aspekty, dynamiku a témata, měnící
se dle veřejného, mediálního a politického diskurzu. Co se týče formy kampaně, Miloš
Zeman při ohlášení opětovné kandidatury prohlásil, že kampaň nepovede. Toto prohlášení
už naznačuje, že kampaň Miloše Zemana jako obhajujícího prezidenta bude odlišná od roku
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2012 a že pravděpodobně budou dominantní jiné prostředky politické kampaně než v té
předchozí.
Předpokládaná struktura práce:
1. Úvod
2. Teoretická část
2.1 Prezident v politickém systému ČR
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3. Analýza předvolebních kampaní a společenský kontext
3.1 Předvolební kampaň k prezidentské volbě 2013
3.1.1 Prostředky kampaně
3.1.2 Společenský kontext
3.2 Předvolební kampaň k prezidentské volbě 2018
3.2.1 Prostředky kampaně
3.2.2 Společenský kontext
4. Komparace a zhodnocení obou kampaní
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