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Úvodní slovo k evropským volbám 

Asi toho bude pro naše přívržence a přátele trochu moc. Máme před sebou troje volby. 

První budou teď evropské, které – když se podívám, kolik lidí při nich chodí k urnám – se 

netěší velké oblíbenosti.

 

Musíme si však uvědomit, že za náš denní život, hospodářský i politický, a za podmínky, 

ve kterých žijeme, víc a víc odpovídají evropské instituce a Evropský parlament. U nás 

platilo pravidlo, že do Bruselu se vyšlou politici, kteří se jejich straně nehodili doma, což 

je hluboký omyl.

 

Teď nastal čas, po změně pravomocí Evropského parlamentu, abychom tam vyslali 

nejlepší lidi, které můžeme sehnat, neboť jde opravdu nejen o české zájmy, ale o českou 

budoucnost, evropskou budoucnost, a my jsme součást Evropy.

 

Mohu s klidným svědomím říct, že na naší kandidátní listině jsou opravdu lidé věci 

znalí a na slovo vzatí. Podívejte se na naši kandidátku a pochopíte, proč vám říkám, 

že neznám toho času lepší kandidáty, a prosím, podpořte je větším počtem hlasů, než 

se našim kandidátům dostalo v minulých volbách. Je to pro nás důležité, TOP 09 musí 

opět zaznamenat úspěch.

Děkuji vám

Karel Schwarzenberg
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Celkové výsledky voleb do Evropského parla-
mentu

Koalice TOP 09 a STAN získala ve volbách do Evropského parlamentu 15,95 % hlasů. 

Těsně před nimi se umístilo jen hnutí ANO 2011 s 16,13 procenty. Za nimi skončila 

ČSSD s 14,17 %, KSČM s 10,98 % a KDU-ČSL s  9,95 %. Dále hranici pěti procent 

překonaly ještě ODS (7,67 %) a Svobodní (5,24 %). Žádná další strana se do Evropské-

ho parlamentu nedostala.

Volební účast

Volební účast 18,20 % byla jednoznačně nejnižší v krátké historii voleb do EP v České 

republice. V celoevropském žebříčku jsme se umístili hned za Slovenskem (13,05 %). 

Oproti roku 2009 tak u nás klesla o 10 procentních bodů, což vzbudilo všeobecný údiv.
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Komunikační strategie 

Drželi jsme se našich 3P:

 1. Překvapit

 2. Přesvědčit

 3. Pobavit

Kašlete na Evropu

 

Dle výše uvedených 3P jsme vytvořili strategii, která měla nejprve zaujmout svým 

protievropským tónem, který byl poté vysvětlen a převeden do pozitivního způsobu 

komunikace. 

Zahájení kampaně v ulicích zaujalo média.
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Nekašlete na Evropu

Strategie se odvíjela od faktu, že účast u eurovoleb není v České republice vysoká stej-

ně tak jako zájem Čechů o dění v Evropské unii. Sdělením kampaně mělo být spíše proč 

je EU důležitá než proč jít volit TOP 09.

 

Zásadním mottem se stala věta Karla Schwarzenberga: „Evropa jsme my, ne oni.“ Ta 

měla jasně určovat, že Česká republika je již dávno v Evropě. 

Plachta pro podporovatele.

Program TOP 09.

Placka jsem Evropan.
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Volební materiály
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Kandidátní listina

V první pětici kandidátů dominovali nestraníci, se kterými byla spojena výrazná téma-

ta. Lídrem se stal Luděk Niedermayer, bývalý viceguvernér ČNB, dvojkou Jiří Pospíšil, 

bývalý ministr spravedlnosti. Pro první pětici byly zpracovány i vlastní vizuály, použité 

zejména v on-line kampani.

Volební vizuál Luďka Niedermayera.

Volební vizuál Jiřího Pospíšila.
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Volební vizuál Stanislava Polčáka.

Volební vizuál Bořivoje Šarapatky.

Volební vizuál Jaromíra Štětiny.
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Diskutovali jsme (nejen na pivu)

Luděk Niedermayer na pivu se studenty v Brně.

Luděk Niedermayer točil v Klatovech zmrzlinu, které neodolal ani Jiří Pospíšil.
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Na prohlídce továrny na výrobu aut v Kolíně.

Bořivoj Šarapatka živě diskutující u piva v Praze.
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Karel Schwarzenberg se Stanislavem Polčákem a studenty v kavárně v Praze.

Jaromír Štětina prodával v Trutnově housky, domácí.
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A v cukrárně v Trutnově si vaření kávy vyzkoušel Miroslav Kalousek i s ostatními kandidáty.

Akce v Praze na náplavce.
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Co jsme zjistili v průzkumu po volbách 

Výzkum byl prováděn na populaci obyvatel ČR starších 18 let.

Hlavními tématy evropských voleb byly nezaměstnanost, pracovní podmínky, význam 

ČR v EU, právoplatné postavení v EU a sociální tématika. Naše strategie, zaměřená 

proti tomuto vnímání EU byla tedy správná.

Základním postojem respondentů při hodnocení výsledků evropských voleb je lhostej-

nost (46 % „je to jedno“). Jinak mírně převládá spokojenost (26 %) nad nespokojeností 

(21 %). Voliči TOP 09 jsou oproti celému souboru výrazně spokojenější. Ti, kdo spoko-

jeni nejsou, ovšem nepovažují vlastní volbu za špatnou – 96 % nespokojených by dnes 

volilo stejně jako při volbách.

Doba rozhodování o volební účasti:

 68 % nejpozději měsíc předem,

 19 % 1–2 týdny předem,

 11 % 1–2 dny předem nebo v den voleb.

Doba rozhodování o volební neúčasti:

 65 % nejpozději měsíc předem,

 18 % 1–2 týdny předem,

 12 % 1–2 dny předem nebo v den voleb.

Za zdroj hodnověrných informací považují respondenti zprávy a informace v médiích, 

předvolební diskuse a debaty v TV a letáky s programy stran.

Kampaň sledovalo 43 % respondentů. Nejvíce respondenty zaujaly kampaně TOP 09 

(14 %), ANO (11 %) a ODS (7 %). 

Kontaktní kampaň zaznamenalo 7 % respondentů osobně, 15 % zprostředkovaně.

Image kampaně TOP 09 byla podle nich srozumitelná, korektní a klidná. 19 % respon-

dentů uvedlo, že je pozitivně ovlivnila, 74 % voličů neovlivnila vůbec a 5 % ovlivnila 

negativně.
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Důvody nízké účasti ve volbách do EP
Podle agentury STEM: „Nejnižší účast v historii českých eurovoleb měla za příčinu zřej-

mě nezájem lidí o Evropskou unii, doprovázený nepochopením toho, co nám EU při-

náší. Lidé k volbám do EP nepřišli také proto, že nerozumí tomu, co tato instituce řeší 

a mají málo informací o činnosti jimi zvolených zástupců v EP.“ 

Výzkum prokázal, že kampaň ani kandidáti nebyli příčinou velké neúčasti u květnových 

voleb, ani chybějící pocit evropanství nebyl identifikován jako hlavní důvod volební ne-

účasti.

Venkovní reklama

Řekli jsme billboardům ne! A místo toho jsme v Praze použili tzv. „kostky“, plakáty a 

maloformátovou reklamu. Billboardy jsme vylepili pouze v Plzeňském kraji v kampani 

Jiřího Pospíšila. Velkou část kampaně také tvořily podporovatelské plachty.

Kostka s vizuálem Luďka Niedermayera v Praze.    Kostka s vizuálem Tomáše Czernina.
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Podporovatelská plachta.

VIP podpora

Stejně jako v každých jiných vol-

bách i ve volbách do Evropského 

parlamentu jsme byli moc rádi za 

podporu od VIP osobností.

Seznam VIP podporovatelů na 

webu.
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Klip „Nekašlete na Evropu“

VIP osobnosti nakonec natočily i předvolební klip s hlavním motivem kampaně „Ne-

kašlete na Evropu“ (tedy si všichni v klipu zakašlali).
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Volební noviny

Volební noviny byly rozdávány jak samostatně při kontaktní kampani, tak vkládány do 

novin jako inzerce.
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Drobnosti

Když kandidát do EP musí odjet na termín voleb nutně na 

Ukrajinu, je dobré najít za jeho hlas ve volbách náhradu.

Jako každé volby jsme i 

tentokrát připravili aplikaci 

pro profilové fotky na Fa-

cebooku.
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Poprvé se do kampaně lídra zapojila jeho rodina. Konkrétně dcera Petra. I když jenom 

dopisem přes oceán.
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Call centrum

Call centrum se nám čím 

dál více osvědčuje. Je to 

jedna z metod jak napřímo 

komunikovat s lidmi a věř-

te, že reakce jsou veskrze 

pozitivní. Tentokrát si přišli 

zavolat i paní poslankyně 

Adamová a pan režisér 

Menzel.
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Kontaktní kampaň lídra

Během dvou měsíců kontaktní kampaně najel lídr kandidátky něco přes 5 000 kilometrů 

a navštívil 27 měst, projel 13 krajů.

V Pardubicích se Luděk Niedermayer a Jiří Pospíšil snažili vysvětlit, že banány mohou 

být zakřivené jakkoliv.

Luděk Niedermayer v kampani řídil kde co, v Brně například loď a kapitán mu půjčil svojí čepici.
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Občas bylo i pivo, i když většinou převažoval zelený čaj.

Na vysoké škole v Jihlavě.
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V nejpunkovější hospodě na strahovských kolejích v Praze.

Dárkové předměty

Kampaň pro volby do EP byla dlouhá, možná něco přes tři měsíce a zrovna v jarních 

dnech, kdy je počasí nejisté a zdravotní stav vrtkavý. Pokud v tomto období pře-

svědčujete voliče, aby NEKAŠLALI, je nutné jim k tomu dopomoci, třeba jitrocelovým 

sirupem.
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Součástí kampaně byly i standardní reklamní předměty.

Očekávání výsledků

Do našeho očekávání výsledků zasáhla Itálie. Ano, čtete správně. Tam totiž voliči 

v evropských volbách hlasují až do nedělního večera, a tak se výsledky v celé Evropě 

smějí publikovat až ve chvíli, kdy jsou v Itálii uzavřené volební místnosti. Čekání tedy 

bylo delší než obvykle. Krátili jsme si ho hraním různých společenských her. 

Luděk Nie-

dermayer si 

například vy-

žádal zařízení 

pro stolní tenis 

a vyzval na 

mač Miroslava 

Kalouska.
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Když vlastně jen mimochodem prozradíte, že se s vámi syn loučí pozdravem: „ať Tě 

provází síla,“ pak ten meč prostě jednou dostanete. Třeba od Miroslava Kalouska při 

oslavě volebního výsledku. A že bylo co slavit. V pozadí volební manažer Jaroslav 

Poláček.

Účinkovali: 
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Krajští manažeři: 
 Eva Marečková 
 Eva Šafránková 
 Natálie Tomková 
 Petra Kadlečková 
 Rostislav Kadlec 
 Michal Kubík 
 Jiří Žižka 
 Petr Štědroňský 
 Irena Šnajdrová 
 Marcela Masná 
 Emil Sedlařík 
Martina Rambousková 
Ondřej Müller 
Romana Putnová 

Celostátní kancelář: 
Pavel Severa 
 Jaroslav Poláček 
 Týna Týblová 
 Jan Chlubna 
 Lukáš Tito 
 Filip Štěrba 
Petr Ducháček 
Lenka Koudelková 
 Kristýna Ševčíková 
 Veronika Rejmanová 
 Terezie Radoměřská 
 Ondřej Kolář 
Petr Lang 
 Jan Kutý 
 Martin Houša 
 Martina Macková 
 Ivona Bromová 
 Martin Došlík 
 Lukáš Rychlík 
 Pavel Duštíra 
 Jana Jonášová 
 Andrea Štěrbová 
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