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České parlamentní strany 2007 - křižovatky a cesty

Strana zelených 
Vývoj strany 1989 - 2007

PhDr. Petr Sokol, CEVRO

sokol@cevro.cz

Strana zelených

● Složitý vývoj
● „východoevropský“ osud
● Několik etap vývoje
● Dvakrát zastoupena v parlamentu
● Komunální zastoupení po celou dobu existence
● Člen EGP 
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Předsedové

1990 – 1991 Jan Martin Ječmínek 
1991– 1992: Aleš Mucha 
říjen 1992 – říjen 1995: Jaroslav Vlček 
říjen 1995 – březen 1999: Emil Zeman 
březen 1999 – březen 2002: Jiří Čejka 
březen 2002 – duben 2003: Miroslav Rokos 
duben 2003 – září 2005: Jan Beránek 
od září 2005: Martin Bursík 

Strana zelených

0

1,12%

2,36%

6,52%  

LSU

6,29%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

- není nováčkem
- v PS zasedala již v letech 1992 až 1996 v rámci koalice LSU
- jediná formace, která se dokázala do PS vrátit
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Vznik strany
•Krátce po listopadu 1989

• dvojitá registrace

• přes vysoké preference neúspěch ve volbách 1990 – 4,1%

•1992 vznik Liberálně sociální unie (s ČSS a ZS)

•Vstup do všech třech komor parlamentu

•V opozici, postupný rozpad LSU

•1996 – odmítnutí kandidatury po problémech s registrací –
podpora ČMUS

1990 až 2002
• 1998 – jen těsně přes jedno procento

• 2002 – nabídka Brandýskému fóru, překročení hranice pro 
státní finanční prostředek (2,36%)

•Otevření ekologickým iniciativám, počátek vnitřních sporů
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Tmavozelená iniciativa

● podnětem Vachulkova odměna

● nábor členské základny (z 250 na 700)

● 5.- 6. dubna 2003 sjezd v Brně

● z 249 hlasů 173 pro Beránka, 73 hlasů pro Jaroslava Staňka

● předsednictvo: Dalibor Stráský (1.), Ondřej Liška (zahraničí), Jana 
Ulbrychová (média), Pavel Brzobohatý (hospodaření), Jana 
Drápalová (regionální rozvoj), Tomáš Tožička (neziskovky), Milan 
Smrž (odborné komise) 

● Naprostá převaha tmavozelených 

Beránkovo vedení 2003 - 2005

● koncepce nové demokracie
● opět začínají spory
● v únoru 2004 ustavena Otevřená platforma SZ
● koncem března 2004 O. Liška a D. Stráský odstupují z funkcí

místopředsedů strany
● OP v červnu 2004 navrhuje na předsedu Petra Štěpánka
● spor kolem sestavení kandidátky do EP (Bursík ano – ne), nakonec 

v čele Patočka
● část zelených podpořila kandidátku SOS (Uhl, Dejmal), spor s EGP
● kandidátka SZ - 3,2 % (v SRN Milan Horáček)
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Beránkovo vedení 2003 - 2005

● Před sjezdem rozpuštěna OP
● 11. - 12. září 2004 sjezd – Beránek obhájil proti 

Štěpánkovi (Ze 196 odevzdaných lístků 92 pro  Štěpánka, 
101 pro Beránka) 

● Místopředsedové Dana Kuchtová (1.), Jana Ulbrychová
(média), Pavel Brzobohatý (hospodaření), Petr Štěpánek 
(zahraničí), Petr Bursík (odborné komise), Jan Korytář
(odborné komise)

● Listopad 2004 – krajské volby – tři zastupitelé na 
kandidátce Zelená pro Moravu v JMK

● Senátní volby 1 mandát, nestraník Jaromír Štětina 
ve volebním obvodě Praha 10 

Období 2005 až 2007

● mimořádný sjezd - Pardubice – 24.–25. září 2005 
● Zvolen Martin Bursík
● Sjezd rozhodl, že SZ půjde do parlamentních voleb 
2006 samostatně a ne v koalici s menšími 
liberálními stranami

● Odchod patočkovců – vznik hnutí Zelení
● Na jaře 2006 – vzestup preferencí
● Volby do PS – překročení pětiprocentní hranice –
6,29%

● 6 poslanců



6

Bursíkovo vedení

● Posílení pozic v komunálních volbách

● Rady velkých měst (Brno, Praha ?)

● Vstup do druhé Topolánkovy vlády – jedna ze dvou evropských 
stran ve vládě

● Určitá kritika z řad členů – v čele Matěj Stropnický

● Březen 2007 – sjezd v Praze: funkci předsedy obhájil Martin 
Bursík, místopředsedové: Dana Kuchtová - 1. místopředsedkyně
strany pro regiony, Ondřej Liška - místopředseda pro zahraniční
vztahy, Martin Tichý - místopředseda pro hospodaření, členové
předsednictva: Martin Ander a Dušan Lužný, Zuzana Drhová

Organizační struktura

● Předseda
● Předsednictvo – 1+ 3 + 3
● Republiková rada – 20 volí sjezd, 2 za každou KO, 
předsednictvo,  poslanci a senátoři

● Sjezd
● Organizační stupně: místní organizace, městská
organizace, krajská organizace, republiková
úrpveň

● Členství, čestné členství, statut příznivce (od 15)



7

Organizační struktura

● Ve volených orgánech v každé završené trojici jeden člen 
jiného pohlaví

● Vnitrostranické referendum (1/5 členů nebo ZO nebo KO)
● Mandát orgánů trvá 2 roky

● Program: ekologická demokracie = vychází z politické
tradice humanismu a demokracie. Je to společenský 
systém, který úzkostlivě chrání lidská a občanská práva a 
vyznačuje se ekologickou udržitelností, dobrou 
vzdělaností, kulturní vyspělostí, sociální citlivostí, 
politickou otevřeností a hospodářskou stabilitou.

Děkuji za pozornost


