
 
Gemeenteraadsverkiezingen in Most 
 
Op 10 en 11 oktober is in Most de verkiezing van de nieuwe Gemeenteraad gehouden. 
Bij elke verkiezing, zowel landelijk als lokaal, blijkt weer dat het politieke landschap in 
Tsjechië sterk in beweging is.  
 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2010 behaalde de lokale partij Sdružení 
Mostečané Mostu 26 van de 45 raadszetels. Burgemeester Vlastimil Vozka van SMM is in 
april 2014 door de gemeenteraad uit zijn functie ontheven wegens een omstreden declaratie. 
Hij heeft zich bij de verkiezing in 2014 weer kandidaat gesteld als lijsttrekker van de nieuwe  
partij Severočeši Most.  
Sinds 2012 is hij tevens lid van het parlement van de regio Ústí nad Labem voor de partij 
Severočeši.cz, en sinds 2013 ook lid van het Tsjechische parlement voor de gecombineerde 
partij ANO 2011/ Severočeši.cz. Bij deze verkiezingen kreeg de heer Vozka in Most veel 
voorkeurstemmen. 
 
Regionale en landelijke ontwikkelingen 
* In 2012 heeft Severočeši.cz (Severočeši = Noord-Bohemen) als nieuwe partij bij de 
verkiezingen voor de volksvertegenwoordiging in de regio Ústí nad Labem een stevige positie 
verworven.  
* In 2013 heeft Severočeši.cz zich bij de parlementsverkiezingen (voor de Kamer van 
Afgevaardigden) verbonden met ANO 2011. Deze partij is in 2011 via de rijke ondernemer 
Andrej Babiš ontstaan als Akce Nespokojených Občanů (Aktie van ontevreden burgers). 
Vanaf 2012 wordt de naam ANO 2011 gevoerd. De slogan is:  ‘Ano, bude líp’ (Ja, het wordt 
beter). 
* ANO 2011 kreeg in 2013 bij de Parlementsverkiezing 47 van de 200 zetels. Een belangrijk 
verkiezingsthema was de strijd tegen corruptie. 
 
Gemeenteraadsverkiezing 2014 
Het resultaat van de gemeenteraadsverkiezing 2014 in Most, vergeleken met de resultaten 
vanaf 2002: 
                                     2002     2006     2010      2014  
KSČM (communisten)     14               8                  5             5 
ODS (liberaal-conservatieven) 11              10                 6                3 
ČSSD (sociaal-democraten)    7               5                  6                   3 
Overige partijen                       8            4               2              0 
SMM                                   5           18          26          10 
Severočeši Most                    0                   0                   0             18 
ANO 2011                               0                   0                 0                   6 
                                            __                __                __                __  
                                            45               45                45                 45 
 
Een paar kanttekeningen 
*  De opkomst bij de verkiezing in 2014 was slechts 32,5 %. 
*  De kiezers die nog wel zijn gekomen hebben zich massaal afgekeerd van de  traditionele 
landelijke partijen KSČM, ODS en ČSSD. Dit begon al in 2006. 
*  Severočeši en ANO 2011, die bij de Parlementsverkiezingen een nauwe relatie hadden,  
hebben samen de meerderheid in de Gemeenteraad gekregen. Voor een bredere meerderheid 
in de Raad hebben de twee partijen de KSČM uitgenodigd toe te treden tot de coalitie.   



*  Na het bekend worden van de verkiezingsuitslag heeft de heer Vozka meegedeeld dat hij 
niet terugkeert als burgemeester. Hij wil zich concentreren op zijn taken als 
volksvertegenwoordiger in de regio Ustí nad Labem en in de Kamer van Afgevaardigden.  
Bovendien vindt hij het gewenst dat een jongere persoon de taak van burgemeester gaat 
vervullen. Daarom is naar voren geschoven de advocaat Jan Paparega, die in de oude 
gemeenteraad zat namens TOP 09, maar nu is gekozen voor Severočeši Most. 
*  SMM, de grote verliezer van de verkiezing, heeft bij de Rechtbank bezwaar aangetekend 
tegen de verkiezingsuitslag omdat de campagne op een oneerlijke en frauduleuze wijze zou 
zijn gevoerd. Ook in 2006 vochten de verliezende partijen de uitslag aan, toen tegen de 
overwinning van SMM.  
Op 18 november heeft de Rechtbank de bezwaren verworpen. 
*  Op 3 december heeft de Gemeenteraad de burgemeester en de wethouders gekozen.  
 
Samenvatting 
* De kiezers in Most hebben duidelijk het vertrouwen in de traditionele landelijke partijen 
verloren. Hiervoor zijn diverse redenen aan te voeren. 
* De verschuiving naar de lokale partijen en de landelijke protestpartij ANO 2011 heeft zich 
in bijna heel Tsjechië voorgedaan. 
* Burgemeester Vozka heeft zich sterk gerevancheerd nadat hij in april mede door toedoen 
van zijn toenmalige eigen partij SMM uit zijn functie is ontheven.  
* De partijen hebben elkaar in de campagne weer keihard bestreden. Dit kan deels de lage 
opkomst verklaren. 


