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BEZ PENĚZ  
A BEZ MANDÁTŮ
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ejvětší sešup v  počtu 
hlasů i  mandátů za-
znamenala sociální 
demokracie. Oproti 

roku 2013 ztratila přes 600 tisíc 
voličů, což v  přepočtu na posla-
necká křesla znamená minus 
pětatřicet. Takový debakl má ještě 
drtivější dopad na stranickou po-
kladnu. Zatímco před čtyřmi lety 
inkasovala za odevzdané hlasova-
cí lístky přes sto milionů korun, 
letos to nebude ani třicet sedm.

Připočteme-li k  tomu úbytek 
o 900 tisíc ročně na každého 
poslance, získáme celkovou fi-
nanční ztrátu socialistů ve výši 
skoro 200 milionů. Dalších téměř 
padesát milionů je stála volební 
kampaň. Finanční propadák se 
málem rovná dluhům, které má 
ČSSD zaplatit pozůstalým Zdeňka 
Altnera, advokáta, který pánům 
z  oranžové růže pomáhal získat 
zpět jejich svatyni – Lidový dům. 
Takovou prekérku si snad neza-
slouží ani Lubomír Zaorálek.

ZCHUDLI KOMUNISTÉ 
I TOPKAŘI
Druhý nejhlubší finanční pád shodně za-
znamenali komunisté a Kalouskovi „top-
kaři“. Zatímco KSČM přišla o 34,8 milio-
nu korun, TOP 09 si připsala ztrátu skoro 
33 milionů. V  objemu peněz, které od 
státu získají, jsou na tom ale komunisté 
lépe – za hlasy inkasují bezmála čtyřicet 
milionů, TOP 09 jen necelých sedmadva-
cet. Ještě větší rozdíl je ve financích za 
poslanecké mandáty. Zatímco do ulice 
Politických vězňů (sídlo KSČM – ano, je to 

paradox) dorazí za celé funkční období 
54 milionů korun, do centrály TOP 09 jen 
necelá polovina.

Komunisty zřejmě pokles objemu 
státního penězovodu mrzí daleko méně 
než ztráta jejich vlivu. Jelikož se dlou-
hodobě spoléhají na své tradiční voliče, 
jejich předvolební kampaně nebývají 
tak okázalé, a  tudíž nákladné. TOP 09 
je na tom přesně opačně. Značka, která 
posledních sedm let soustavně ztrácí na 

popularitě, musí o to více sázet na 
marketing.

Jenže letos to nevyšlo a „topka“ 
bude muset začít šetřit. První ku-
loární vyjádření hovoří o  zeštíh-
lení sítě krajských manažerů stra-
ny a  větším zapojení jejích členů 
do propagace. TOP 09 ale nemá 
to hlavní – členy. Někteří z  těch 
stávajících sice pouštějí do světa 
zprávy, jak se přihlášky do stra-
ny jen hrnou, přirozeně se však 
derou na mysl otázky, zda to není 
jen povolební euforie či hysterie.

DVOJITÝ ZELENÝ KRACH
Ještě o  něco smutnější příběh 
napsali v  letošních volbách Svo-
bodní. Uskupení kolem bývalého 
europoslance Petra Macha získá 
necelých osm milionů a  oproti 
roku 2013 si o bezmála pět milio-
nů korun pohorší. Jelikož strana 
nepřekročila tříprocentní hra-
nici (ale zároveň získala alespoň 
1,5  procenta hlasů), nezíská šes-
timilionový roční příspěvek na 
činnost, ale za každý odevzdaný 
lístek s číslem dvanáct pouze sto-
korunu.

Za absolutní „utřinosy“ jsou však Zele-
ní. Ke státním penězům jim nepomohl 
ani coming out jejich předsedy Matěje 
Stropnického doslova hodiny před ote-
vřením volebních místností. Zelení zís-
kali 1,46 procenta hlasů a  k  podílu na 
volebním jackpotu tak postrádali čtyři 
setiny procentního bodu. V  přepočtu 
na absolutní čísla je řeč o  chybějících  
215 hlasech. To je smůla, že by se o  ni 
mohl Matěj opřít.  
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NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VOLBY V ČESKU NEJSOU JEN SOUBOJEM O POLITICKÝ VLIV, ALE TAKÉ O FINANCE. 
ÚSPĚŠNÉ STRANY A HNUTÍ SE MOHOU TĚŠIT NA PĚKNÉ SUMIČKY OD STÁTU – ZA ZÍSKANÉ HLASY 
I MANDÁTY. NĚKDO ALE SPLÁČE NAD VÝDĚLKEM.

Zeleným Matěje Stropnického 
chybělo 215 hlasů. Nedostanou 
ani korunu.


