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1   Úvod

Občanská demokratická strana (dále jen ODS) je dlouhodobě nejsilnější politickou stranou v pravé části politického spektra v České republice.  Pšeja, P.: Občanská demokratická strana, in: Malíř, J. - Marek, P. (eds.): Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004, II. díl, s. 1528. Byla hlavní politickou stranou ve dvou vládách Československa a České republiky, avšak na dvě následující volební období přešla do opozice, kde se nachází i v současné době. Podle dnešních preferencí je pravděpodobné, že ODS zvítězí v letošních parlamentních volbách a bude se podílet na sestavování příští vlády. V této práci se autor rozhodl zachytit genezi ODS a především jejího politického programu, který prošel určitými změnami a do jisté míry způsobil i změnu celkové orientace strany. Při psaní se autor opíral především o oficiální dokumenty strany. Autor se řadí mezi sympatizanty ODS, avšak snažil se o maximální objektivitu.

2   1991-1992: Vznik ODS

ODS se zrodila z bývalého Občanského fóra, jehož tvůrci původně odmítali standardní strukturu politické strany. Během roku 1990 se stupňovaly spory mezi názorovými skupinami uvnitř Občanského fóra, které vyvrcholily 17. října 1990 volbou Václava Klause do funkce předsedy OF. 12. ledna 1991 byl přijat Výchozí politický program OF, který znamenal jeho přerod ve standardní politickou stranu liberálně‑konzervativní pravicové orientace. Proti tomu se postavily některé osobnosti OF jako Petr Pithart, Pavel Rychetský a Jiří Dienstbier. Další existence takového subjektu se ukázala jako nemožná, takže se Občanské fórum 23. března 1991 rozdělilo na Občanskou demokratickou stranu a Občanské hnutí.
4. března 1991 byl oficiálně ustanoven Přípravný výbor ODS v čele s V. Klausem. Tento orgán se posléze věnoval přípravě ustavujícího kongresu, stanov a struktury strany. Ustavující kongres ODS proběhl 20.‑21. dubna 1991. Byly schváleny stanovy a program nazvaný „Cesta k prosperitě“. ODS byla definována jako demokratická pravicová stranu s konzervativním programem a předsedou se podle očekávání stal V. Klaus.  Historie Občanské demokratické strany, on‑line text.
Zmíněný program byl poměrně obsáhlým dokumentem, z něhož však nejdůležitější částí byl úvod nazvaný „Kdo jsme a co chceme“. ODS se voličům představila jako konzervativní strana vycházející z tradičních hodnot evropské civilizace a zdůrazňovala křesťanské hodnoty, aniž se však stala stranou výslovně křesťanskou jako Křesťanskodemokratická strana (KDS) nebo Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (KDU‑ČSL). ODS také stanovila tři základní hodnoty. První z nich byla svoboda, ale ne jako možnost dělat cokoli, nýbrž příležitost dělat to, co je správné. Druhou byla rovnost, avšak nikoli uniformita, ale rovnost před zákonem a rovné příležitosti pro všechny. A konečně třetí byla solidarita, ale ne vzájemné ručení za všech okolností, ale jako sounáležitost svobodných a zodpovědných lidí, z níž plyne morální příkaz spolupracovat.  Svoboda a prosperita: Volební program ODS pro volby do PS PČR 1992, on‑line text
ODS se samozřejmě jasně přihlásila k ekonomickému liberalismu, tržnímu hospodářství, soukromému vlastnictví, klíčovému vlivu občanského sektoru a dalším hodnotám typickým pro konzervativní strany v Evropě i jinde ve světě. Stanovila program ekonomické reformy, který se do velké míry inspiroval ekonomickými tezemi britské Konzervativní strany. Sám V. Klaus se nikdy netajil tím, že mezi jeho hlavní vzory patří Margaret Thatcherová.

3   1992‑1996: První vláda ODS

S programem „Svoboda a prosperita“ šla ODS do parlamentních voleb v roce 1992. Ještě v roce 1991 uzavřela dohodu s KDS, takže obě strany se voleb zúčastnily jako jakási „volební koalice“. Spojení ODS‑KDS tyto volby vyhrálo a ODS získala 76 poslanců ve Federálním shromáždění a 66 poslanců v České národní radě. Prezident Havel proto pověřil V. Klause sestavením vlády, která vznikla jako středopravá koalice ODS, KDS, Občanské demokratické aliance (ODA) a KDU‑ČSL a opírala se o podporu 105 poslanců ze dvou set.  Historie Občanské demokratické strany, on‑line text.
V letech 1992‑1996 provedla tato vláda podstatné reformní kroky. Uskutečnila rozsáhlou privatizaci, uvolnila tržní mechanismy a snažila se snižovat státní dluh. V průběhu reforem se ale vynořil zásadní problém, a to vztahy Čechů a Slováků ve společném státě. ODS měla ve svém programu pragmatickou spolupráci obou národů v rámci federace, ale na Slovensku s touto myšlenkou neuspěla a slovenské volby vyhrála strana HZDS (Hnutie za demokratické Slovensko) prosazující více samostatnosti pro Slovensko. Po mnoha jednáních se nakonec ukázalo, že rozdíly mezi oběma politickými reprezentacemi jsou příliš velké. Československo 31. prosince 1992 zaniklo a na jeho místo nastoupily dva samostatné státy. Šlo o nanejvýš pokojné a klidné rozdělení, jakých ve světě najdeme jen málo.
Významnou událostí v historii ODS se stala integrace s KDS. Oba subjekty k sobě měly velice blízko a intenzivně spolupracovaly. 2. června 1995 byla podepsána smlouva o spojení obou stran, která vešla v platnost 18. března 1996. Tím v ODS vzniklo tzv. křesťanské křídlo, které kladlo (resp. klade) větší důraz na křesťanské hodnoty a podporu rodiny.  Benešová, L.: Kronika ODS, on‑line text.
V době integrace s KDS už samozřejmě intenzivně probíhala příprava na blížící se volby do Poslanecké sněmovny ČR. Program ODS pro tyto volby byl opět nazván „Svoboda a prosperita“, ale doplňovalo jej heslo „Dokázali jsme, že to dokážeme“. Jeho ústředním bodem byla snaha navázat na praxi první vlády ODS, zejména liberalizaci společnosti a ekonomickou reformu. Volební program z roku 1996 proto nepřinesl žádné zásadní změny oproti programu z roku 1992, představoval spíše jeho rozvoj a upevnění výsledků.  Svoboda a prosperita: Volební program ODS pro volby do PS PČR 1996, on-line text. Větší rozsah, ucelenější forma a konkrétnější formulace politických požadavků však ukazují, že ODS od roku 1992 dokázala „dospět“. Před volbami do PS PČR v roce 1996 ovšem ODS značně poškodily aféry se sponzorováním strany, které jsou dodnes předmětem politických sporů.

4   1996‑1998: Krize a porážka

Volby v roce 1996 tak znamenaly nepříjemné překvapení. ODS sice zvítězila a získala 29,62 % hlasů, ale spolu s ODA a KDU‑ČSL získala pouze 99 mandátů. Nastala tím patová situace, kterou s pomocí prezidenta Havla vyřešila tzv. první (ústní) opoziční smlouva. Česká strana sociálně demokratická, která ve volbách skončila druhá, přislíbila toleranci menšinové vlády ODS, ODA a KDU‑ČSL výměnou za post předsedy Poslanecké sněmovny ČR pro předsedu ČSSD Miloše Zemana a některé další funkce.
Avšak už krátce po nástupu druhé vlády ODS začalo být jasné, že bude muset čelit daleko větším problémům než vláda první. Narůstaly spory uvnitř koalice i v samotné ODS, neboť stále nebyl vyřešen skandál s financováním strany a objevovala se i jakási „vnitřní opozice“. Problémem nebylo ani tak to, že tato skupina členů ODS měla na některé politické otázky jiný názor než většina strany (pluralita názorů přece existuje v každé straně), ale spíše skutečnost, že tato skupina se začala personálně vymezovat proti osobě V. Klause. Kvůli menšinovému charakteru vlády to nebylo příliš šťastné a vedlo to k dalšímu oslabení strany.  Benešová, L.: Kronika ODS, on‑line text.
Současně se objevily i ekonomické problémy. Krachovaly malé banky, schválený rozpočet pro rok 1996 se po stránce příjmů ukázal jako nereálný, množily se stávky, makroekonomické ukazatele se začaly propadat. Atmosféra ve strana se začala zhoršovat. Křesťanské křídlo ve straně, v té době reprezentované zejména J. Zieleniecem, začalo otevřeně prosazovat ideu ODS jako strany postavené na širokém spektru názorů. Stále častěji se diskutovalo o výměně ministrů, možné demisi vlády, nebo dokonce přechodu do opozice. Převládl však pragmatický styl myšlení a vláda fungovala i nadále, byť s velkými problémy.
Největší krize v historii ODS přišla na konci 1997 a je známá jako „sarajevský atentát“. Odstartoval ji novinový článek o tajném kontu ODS ve Švýcarsku 28. listopadu. V reakci na něj odstoupili z vlády ministři KDU‑ČSL. J. Ruml a I. Pilip telefonicky vyzvali V. Klause, který byl v té době na zasedání Středoevropské iniciativy v Sarajevu, aby odstoupil z funkce předsedy ODS. Z vlády odešla i ODA a krátce nato vláda podala demisi. Vznikla úřednická vláda v čele s Josefem Tošovským, na níž se však ODS nepodílela. V ODS vznikla názorová platforma vedená J. Rumlem a I. Pilipem, jejíž členové (asi 20 % členů ODS) v lednu 1998 vytvořili novu stranu jménem Unie svobody.  Historie Občanské demokratické strany, on‑line text.

Tošovského úřednická vláda měla jediný úkol – dovést Česko k předčasným volbám do Poslanecké sněmovny. Ty se uskutečnily v červnu 1998 a pro ODS představovaly mimořádně obtížný úkol. V lednu 1998 byly preference strany na historicky nejnižší úrovni 9 %. Pro tyto volby byl sestaven program jménem „Hlavu vzhůru“. Od programů pro volby v letech 1992 a 1996 se ale mírně odlišoval základními tezemi, které jsou známé jako „Čtyři poděbradské artikuly“, protože byly přijaty na setkání starostů ODS v březnu 1998 v Poděbradech.
Prvním artikulem bylo nedotknutelné soukromí, které je v programu charakterizováno jako předpoklad svobody. ODS odmítla jakékoli omezování svobody, odmítla přílišnou regulaci života a společnosti, postavila se za zefektivnění a zjednodušení právního řádu a posílení soukromého práva na úkor práva veřejného. Druhý artikul představoval levný stát, který byl přijat jako reakce na rostoucí podporu levicových stran. Právě v této části se poprvé objevila rovná daň, která je ústředním volebním tématem ODS i v současnosti, takže bude zmíněna i v dalších kapitolách. Třetím artikulem byla nezadlužená budoucnost, tedy snaha nepřenášet dluhy na příští generace a splácet je za pomoci růstu ekonomiky. A konečně čtvrtý artikul představovala solidarita zodpovědných. V jeho rámci ODS navrhla nový systém státního přerozdělování v oblasti sociálních dávek, zdravotního pojištění a penzí.  Hlavu vzhůru: Volební program ODS pro volby do PS PČR 1998, Čtyři poděbradské artikuly, on‑line text.
Před předčasnými volbami v roce 1998 bylo jasné, že s největší pravděpodobností zvítězí ČSSD. To se skutečně stalo, ovšem výsledek ODS byl podstatně lepší, než se dalo očekávat, protože získala 27,74 % hlasů a 63 mandátů. Po neúspěšných jednáních o většinové vládě bylo přijato nouzové řešení v podobě tzv. druhé (psané) opoziční smlouvy, oficiálně nazvané Smlouva o vytvoření stabilního politického prostředí v České republice. Původní „ústní opoziční smlouva“ se jakoby „překlopila“ a ODS se zavázala k podpoře menšinové vlády ČSSD výměnou za post předsedy Poslanecké sněmovny pro V. Klause.  Historie Občanské demokratické strany, on‑line text.

5   1998‑2002: Smluvní opozice

Ve volebním období 1998‑2002 plnila ODS funkci „smluvní opozice“. Důležitým počinem bylo v červenci 1998 vytvoření tzv. stínové vlády, která kopírovala složení vlády skutečné, vyjadřovala se k jejím krokům a předkládala i vlastní návrhy řešení problémů. Stínová vláda je v zahraničí dost běžným prvkem, dlouhou tradici má např. ve Velké Británii. Jejím úkolem je vytvořit alternativu k vládnoucí struktuře, být prostředkem prezentace strany a vyhledávat politické osobnosti, které v případě převzetí moci stranou přijmou křesla ministrů.
ODS se ale nikdy nevzdala myšlenky pravostředové koalice a pro případ pádu menšinové vlády ČSSD se snažila vyjednávat s KDU‑ČSL a US o podobě případné takové vlády. Ani jedna ze stran však nejevila příliš velký zájem. Obě byly spolu s ODA a Demokratickou unií spojeny v tzv. Čtyřkoalici, která v řadě případů aktivně spolupracovala se sociální demokracií a díky své poměrně vysoké podpoře mezi voliči mohla reálně uvažovat o vítězství v dalších parlamentních volbách, ať už řádných nebo předčasných. V ODS se proto objevily i hlasy prosazující aktivní vstup do vlády s ČSSD (tzv. velká koalice), případně sestavení vlády všech demokratických stran působících ve sněmovně (tzv. supervelká koalice), ale ani jeden z nich neuspěl.  Pšeja, P.: Občanská demokratická strana, in: Malíř, J. - Marek, P. (eds.): Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004, II. díl, s. 1518. Nakonec bylo v roce 2000 s ČSSD dohodnuto další prohloubení opoziční smlouvy nazvané Toleranční patent.  Benešová, L.: Kronika ODS, on‑line text.
V té době už se ODS začala připravovat na řádné parlamentní volby v roce 2002. Program pro ně byl sestaven opět poněkud odlišně než v roce 1998. Příčinou byla hlavně skutečnost, že ODS šla do voleb z opozice, takže postavila kampaň na kritice vlády ČSSD. Neobvyklý program nazvaný Volební desatero však byl z velké části formulován negativně. Jedinou výjimku tvořila pasáž o rovné dani, která byla vysvětlena daleko lépe než v programu pro rok 1998.  Volební desatero: Volební program ODS pro volby do PS PČR 2002, on‑line text. Zpětná analýza ale ukázala, že celkový styl kampaně nebyl nejšťastnější. Negativní styl budil pochybnosti o věrohodnosti ODS, protože ona přece držela „špatnou“ vládu u moci. Bylo poukázáno na značně kritická hesla o Evropské unii, která pak ODS vynesla nálepku „protievropské“ strany.  Pšeja, P.: Občanská demokratická strana, in: Malíř, J. - Marek, P. (eds.): Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004, II. díl, s. 1506. ODS každopádně ve volbách skončila druhá s 24,74 % hlasů, když vítězství obhájila ČSSD, která posléze vytvořila většinovou vládu s KDU‑ČSL a US‑DEU. ODS se stala čistou a nekompromisní opozicí.

6   2002‑2006: Období změn

Vedení ODS označilo výsledek voleb za zřetelný neúspěch a ve straně pak byla zahájena diskuse o dalším směřování. Zásadním krokem pak bylo oznámení V. Klause, že dává svou funkci předsedy strany k dispozici a nebude o ni usilovat. O tento post pak na přelomovém XIII. kongresu ODS v prosinci 2002 bojovali čtyři kandidáti. Vítězem se dost překvapivě stal předseda senátního klubu Mirek Topolánek a prvním místopředsedou jeho nejsilnější soupeř Petr Nečas.  Pšeja, P.: Občanská demokratická strana, in: Malíř, J. - Marek, P. (eds.): Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004, II. díl, s. 1521. V. Klaus získal funkci „čestného předsedy ODS“ a současně byl navržen na kandidáta ODS na prezidenta republiky. V. Klaus byl zvolen prezidentem 28. února 2003, když získal podporu napříč politickým spektrem včetně komunistů.  Historie Občanské demokratické strany, on‑line text.
Roky 2003 a 2004 byly v historii ODS mimořádně významné, protože došlo k značným změnám v programu strany. Analýza výsledků voleb jednoznačně potvrdila, že pro českého voliče tvoří sociální témata jednu z nejdůležitějších, ne‑li vůbec nejdůležitější oblast. Bylo třeba odstranit zakořeněnou představu, že sociální a solidární jsou jen strany levicové, kdežto pravice podporuje pouze bohaté. Představitelé ODS se vyjadřovali ve smyslu, že je nutné dát najevo „konzervativní tvář solidarity“. Na základě těchto tezí začal vznikat v české politice dosud ojedinělý projekt nazvaný Modrá šance pro Českou republiku. Byl schválen na XV. kongresu ODS v prosinci 2004 a jedná se o soubor střednědobých programových dokumentů podle struktury vládních resortů, které vypracovali stínoví ministři ODS.  Modrá šance pro Českou republiku, on‑line text.,  Pšeja, P.: Občanská demokratická strana, in: Malíř, J. - Marek, P. (eds.): Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004, II. díl, s. 1505.
Je však třeba zdůraznit, že Modrá šance není volební program, ačkoli tak bývá médii často prezentována. Jedná se o odborně zpracované teze volebního programu pro parlamentní volby v roce 2006, zatímco kompletní program bude zveřejněn až v květnu 2006. Na XVI. kongresu ODS v listopadu 2005 byly schváleny základní prvky letošní kampaně. Na rozdíl od silně negativně laděné kampaně v roce 2002 je tato kampaň koncipována výrazně pozitivnějším způsobem, i když kritika současné vlády pochopitelně nechybí. Obsahuje ale především jasně formulované teze o cílech a prostředcích v oblasti financí, sociálních věcí a zdravotnictví, což budou jistě zásadní témata předvolebního boje. Příkladem je moderní daňový, důchodový a sociální systém prezentovaný jako „ODS Plus“. Ideologicky je kampaň postavena na hrozbě sbližování ČSSD a KSČM. Otázkou ovšem je, nakolik bude tato část skutečně efektivní.

Modrá šance i teze volební kampaně ale v každém případě ukazují, že ODS se změnila. Je zřejmé, že už se nejedná o klasickou liberálně‑konzervativní stranu obvyklou v kontinentální Evropě. ODS se sice hlásí k evropským strukturám a tradicím západoevropské demokracie, ale při odkazech na konkrétní strany nenajdeme např. německou CDU‑CSU či francouzskou RPR. Jako ideově blízké strany jsou na prvním místě uváděni britští konzervativci a americká Republikánská strana, dále nizozemská strana VVD a švédská Moderaterna.  ODS – kdo jsme, on‑line text. Velice vřelé vztahy udržuje ODS také s polskou stranou Právo a spravedlnost. ODS si bere vzor i z většiny reforem prováděných slovenskou vládou, ačkoli v některých aspektech ideologie a zahraniční politiky se s ní neshoduje.
Důležitý je ale především odkaz na americké Republikány. S nástupem George W. Bushe do pozice prezidentského kandidáta v roce 2000 a poté i do funkce prezidenta USA v roce 2001 se do popředí Republikánské strany dostal proud, který je samotným Bushem označován za „soucitné konzervativce“ („compassionate conservatives“). Jedná se o velice konzervativní pravicové politiky, kteří však prosazují i solidaritu a sociální spravedlnost.  President George Walker Bush, on‑line text. Podstatnou část těchto idejí postupně přejímá i britská Konzervativní strana.
Finanční a sociální prvky současného programu ODS jsou skutečně do značné míry podobné republikánským idejím „soucitného konzervatismu“, i když se od nich liší absencí křesťanského náhledu. Hlavní osobností ODS prosazující sociální reformy v konzervativním duchu je stínový ministr financí Vlastimil Tlustý, jehož tým zpracoval návrhy rovné daně ve výši 15 %, rovného důchodu a státem zaručeného příjmu. ODS se netají ani tím, že kvůli aktuální ekonomické a společenské krizi v západní Evropě si bere inspiraci i v zemích mimo EU, které po zavedení takových reforem vykazují pozitivní hospodářské výsledky, jako např. Rusko nebo Singapur.  Tlustý, V.: Moderní daňový, důchodový a sociální systém, prezentace na XVI. kongresu ODS. Je to velice progresivní přístup, ale současně je to určitá příležitost pro argumentaci levicových stran, že vláda ODS vzdálí Česko od Evropy.

7   Závěr

Předcházejí text velice stručně shrnul historii ODS od jejího vzniku až do současnosti. Jeho cílem bylo především poukázat na změny v hlavních tezích a ve volebních programech strany, které se měnily v závislosti na aktuální pozici ODS ve stranicko‑politickém systému. Hlavní změnou bylo položení většího důrazu na sociální témata, k němuž došlo v letech 2003‑2004 a který je ústředním prvkem volební kampaně pro letošní parlamentní volby. ODS se díky tomu prakticky dostala na pozice amerických „soucitných konzervativců“. Volební program ODS se zdá být komplexní reformou, která by mohla mít šanci na úspěch. O tom, zda tuto šanci skutečně dostane, ale musejí rozhodnout voliči.
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