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Komentář 
 
Předčasné volby 2013 

29.10.2013 
  Čeká nás horký volební podzim a zima (nejen na teploměrech)  
  
 
Předčasné volby do Poslanecké sněmovny ČR nepřinesly, jak jsme si obávali, jasného vítěze. ČSSD získala 
20,5% hlasů voličů, hnutí ANO 18,7 %, Komunisté 14,9%, TOP 09 12%, ODS 7,7%, Úsvit 6,9% and KDU-
ČSL 6,8%. Převedeno do počtu křesel v poslanecké sněmovně je to následovně: ČSSD 50, ANO 47, KSČM 
33, TOP 09 26, ODS 16, Úsvit 14 a KDU-ČSL 14. 
 
Tyto volby zdá se, více než vítěze přináší poražené. Nejsou to jen strany, které se do Poslanecké sněmovny 
ani nedostaly (např. SPOZ), ale také předchozí vládní strany (ODS, TOP 09) a nakonec i ČSSD kvůli svému 
vnitřnímu rozkolu.  
 
Potvrdilo se, že skokanem voleb se stalo hnutí Andreje Babiše, které voličům slibovalo změnit 
dosavadní politický styl vládnutí.  
 
Nepřesvědčivý volební výsledek ČSSD vedl k veřejnému rozkolu ve straně. Roztříštěnost volebního 
výsledku a rozkol ve vítězné straně nahrává politické vůli pana prezidenta Zemana. Vývoj na domácí 
politické scéně bude opět do velké míry v rukou pana prezidenta bez ohledu na vůli voličů, kteří stranu, 
kterou Zeman veřejně podporoval, ani nezvolili do poslanecké sněmovny.   
 
Čistě z volebních výsledků jako nejpravděpodobnější se jeví koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL (celkem 111 
poslanců). Vzhledem k rozkolu v ČSSD, která se tím pádem stala nečitelným parterem pro vyjednávání, 
může být výsledek zcela jiný. Velkou neznámou je také postup hnutí ANO v povolebních jednáních. Je to 
nové hnutí s ne zcela pevně ukotveným volebním programem, tudíž hůře předvídatelné. V krajním případě 
nelze vyloučit ani další předčasné volby… 
 
Koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL by se díky silné pozici hnutí ANO mohla projevit jako „podnikatelsky 
přátelská“. Plány ČSSD na zavádění sektorových daní či výraznější zvyšování daní z příjmů by nejspíš 
padly. Strany se naopak shodnou například na podpoře vývozu, střídmé fiskální politice (vládní deficit pod 3 
% HDP), na podpoře zaměstnanosti znevýhodněných osob, snížení nižší sazby DPH u vybraného zboží.  

 
 
Trh dá politikům nějaký čas na „hájení“, ale trpělivost bude postupně klesat. Nebudou-li 
jednání vést k potřebnému cíli tj. stabilní vládě, trh to zahrne do hodnocení české koruny a českých 
dluhopisů. Na konci roku bychom v takovém případě viděli ještě slabší korunu, než je nyní. Naopak pokud 
přes počáteční potíže povedou jednání k jasnému konci, může se koruna začít opět těšit z informací o 
oživující se domácí ekonomice a mírně vůči EURu posílit zpět k 25,50.  
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