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V Praze 12.6.2014 

 

Pražské volby může vyhrát TOP 09 i bez Starostů  
 

Tisková zpráva  
 

 

Rozbor historických výsledků různých typů voleb naznačuje, že volby do 

zastupitelstva hl. m. Prahy by mohla TOP 09 vyhrát i bez spolupráce se 

Starosty. Těm by spojení se Zelenými a KDU-ČSL mohlo přinést druhou příčku, 

ANO 2011 by v takovém případě skončilo až třetí.  

Společnost Herzmann s.r.o. vydává v rámci projektu Český volič od přelomu května a června 2014 

také měsíční studie Pražský volič. Předmětem zkoumání se staly výsledky různých typů voleb na území 

hl. m. Prahy. Pro sestavení „historizujícího“ volebního modelu nebyly použity poznatky z žádných 

průzkumů veřejného mínění a voličských preferencí. Provedená analýza nebere ohled na to, jakou 

předvolební kampaň jednotlivé volební strany v Praze vedou nebo povedou nebo kdo konkrétně bude 

stát na jejich kandidátkách. Výsledky v žádném případě nejsou prognózou skutečných výsledků 

říjnových komunálních voleb. 

Pro výpočet volebního modelu byla použita hypotéza, že někdejší hlasy pro TOP 09 a STAN se mezi 

odděleně kandidující subjekty rozdělí v poměru 4 : 1 ve prospěch TOP 09. Tato hypotéza je pouze 

vyjádřením odborného názoru autorů studie, aktuálně pro ni (ale ani proti ní) není veřejně k dispozici 

žádný empirický důkaz založený na průzkumech nebo jiných analýzách. 

Podrobnější údaje vztažené k nadcházejícím komunálním volbám na území hl. m. Prahy jsou, resp. 

budou obsaženy ve volně prodejných studiích Pražský volič.    

 

„Historizující“ volební model, založený výhradně na analýze výsledků předchozích voleb na území hl. 

m. Prahy, signalizuje, že volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy by mohla vyhrát samostatně kandidující 

TOP 09 se ziskem 19,9 % hlasů. Druhé místo by mohla obsadit koalice Strany zelených, KDU-ČSL a 

Starostů se ziskem 17 %, těsně třetí by mohlo s 15,5 % skončit hnutí ANO 2011. Sociální demokracie 

by s 12,1 % porazila ODS, které model připisuje 10,4 %. Pětiprocentní hranici by překročili ještě KSČM 

(7,4 %) a Svobodní (5,4 %), těsně pod ní by mohli skončit Piráti (4,9 %). Úsvit by se ziskem 2,9 % 

propadl mezi „malé“ strany, další kandidující subjekty by měly získat dohromady jen 5,0 % hlasů. Tyto 

údaje však v žádném případě nelze vykládat jako prognózu říjnového výsledku skutečných 

komunálních voleb. 
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„Historizující“ volební model pro Zastupitelstvo hl. m. Prahy 

(údaje v %) 

  

Pokud by volby dopadly podle tohoto „historizujícího“ volebního modelu, získala by TOP 09 celkem 

14 mandátů, uskupení Zelení – KDU-ČSL – Starostové 12 mandátů, ANO 2011 celkem 11 mandátů, 

ČSSD by měla 9 zastupitelů, ODS 7, KSČM 5 a Svobodní 4 zastupitele. Vzhledem k tomu, že většinu 

v Zastupitelstvu hl. m. Prahy tvoří 32 zastupitelů, bylo by nutné vytvořit koalici nejméně ze tří 

subjektů. Kromě varianty jakési „velké koalice“  - vládnutí tří nejsilnějších volebních stran (de facto 

ovšem 5 různých stran a hnutí) by mohla vzniknout například pravo-středová koalice TOP 09, ANO 

2011 a ODS nebo levo-středová koalice zahrnující Zelené, KDU-ČSL, Starosty, ANO 2011 a ČSSD.    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informace o společnosti Herzmann s.r.o. 

Společnost Herzmann Investment s.r.o. vznikla v roce 2009 především kvůli správě rodinných aktiv. 

Brzy se však ukázalo, že o její služby mají zájem i jiné společnosti.  Od července 2013, kdy se jejímu 

vedení začal naplno věnovat Jan Herzmann, působí firma jako Herzmann s.r.o. Zabývá se 

marketingem a marketingovou komunikací, implementací výzkumů trhu a veřejného mínění ve 

firmách i v politickém marketingu a také chytrou krizovou komunikací. Ve svých poradenských 

aktivitách uplatní zkušenosti členů svého týmu v oblasti řízení procesů, fúzí, akvizic a restrukturalizací. 

Podrobnosti o společnosti Herzmann s.r.o. jsou k dispozici na stránkách www.herzmann.cz .  

Kontakt: 

Jan Herzmann  

tel.: +420 731 403 699 

e-mail: jan@herzmann.cz  
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