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Anotace
Práce zkoumá stranickou disciplínu současných ruských poslanců při hlasování ve Státní
Dumě. Soustředí se především na to, jestli se liší disciplína poslanců, kteří byli zvoleni
různými způsoby po obnově smíšeného volebního systému v roce 2016. Práce tak navazuje
na dřívější studie, jež prokázaly, že v některých zemích, včetně Ruska, projevovali poslanci
vybraní v jednomandátových obvodech slabší loajalitu ke své straně než jejich kolegové
zvolení na stranické listině. Disciplína těchto poslanců je zkoumána na vzorku dat, který
obsahuje víc než 500 tisíc hlasů ruských poslanců. Výzkum měří vliv několika proměnných,
včetně způsobu volby kandidáta, jeho členství v politické frakci, dvojí kandidatury a možnosti
obhajovat mandát z předchozího funkčního období. Data jsou hodnocena s využitím
mnohonásobné regresní analýzy a dalších metod kvantitativního výzkumu. Práce dochází
k závěru, že způsob volby nemá zásadní vliv na stranickou disciplínu současných poslanců.
Nejpodstatněji ji ovlivňuje členství v různých stranických frakcích. Vyšší nezávislost hlasování
poslanců z jednomandátových obvodů se pravděpodobně neprojevuje kvůli hybridní povaze
ruského režimu a kvůli tomu, že většina těchto poslanců spadá pod frakci Jednotného Ruska.
Členové takto významné a vládní frakce mají slabší motivaci hlasovat proti vůdčím
osobnostem své strany než poslanci opozičních uskupení.

Annotation
The study examines the level of party voting discipline displayed by current Russian
deputies. The objective is to discover whether deputies elected since the reintroduction of
the mixed-member electoral system in 2016 showed a diverse level of party voting
discipline. The study expands on the existing research and verifies results of earlier analysis
proving weaker party discipline among politicians elected from single-member districts
(SMDs). A sample of over 500 thousand deputy votes is analyzed with multiple regression
analysis and other methods of quantitative research. The research explores the influence of
several variables including the type of elections, political faction membership, double
candidacy of a deputy and his incumbency in the previous term of office. Evaluation of
results implies that the type of elections does not have a significant impact on party
discipline of deputies. The most noticeable is the impact of the membership in various
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political factions. Greater independence in voting typical for SMD deputies does not
manifest considerably in Russia because of the impact of the local hybrid regime and
because the majority of SMD deputies belong to the faction of United Russia. Members of a
faction with such importance tend to be less motivated to vote against their political leaders.

Klíčová slova
Rusko, Ruská federace, Státní duma, stranická disciplína, smíšený volební systém, politické
strany, poslanci, hlasování
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political parties, deputies, legislative voting

Title
Party voting discipline of members of the Russian State Duma after the reintroduction of a
mixed-member electoral system
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Úvod
Volby do ruské Státní dumy v září 2016 byly první, které následovaly po obnově smíšeného
volebního systému. Ten nahradil poměrný systém používaný během předchozích dvanácti
let. Hned po vyhlášení výsledků bylo zřejmé, že nové uspořádání voleb výrazně změnilo sílu
poslaneckých frakcí. Jasným vítězem těchto voleb se stala strana Jednotné Rusko, která
poprvé v historii získala ústavní většinu. Ovládla celkem 343 ze 450 mandátů, tedy o 105 víc
než po předchozích volbách v roce 2011. V porovnání se situací, kdy by se volby konaly
s využitím poměrného systému, získalo Jednotné Rusko přibližně o 60 mandátů víc. Posílení
této strany ale nebylo jediným následkem smíšeného systému. Jiné uspořádání voleb také
umožnilo příchod nových poslanců, kteří byli zvoleni nikoli na stranické kandidátce, ale jako
jednotlivci v regionálních jednomandátových obvodech. Tito politici obsadili polovinu všech
mandátů a nebylo zřejmé, jakým způsobem se budou projevovat. Nabízela se i otázka, jestli
budou skutečně loajální ke straně, za níž kandidovali. Kandidáti zvolení většinově
v regionálních obvodech totiž v některých smíšených systémech hlasují se slabší stranickou
disciplínou než jejich kolegové zvolení na kandidátce strany.1
Stranickou disciplínou poslanců zvolených ve smíšeném volebním systému se
zabývala už řada studií – a nedospěly k jednoznačnému výsledku. Někteří politologové
(například Thames, Herron, Hirano a další) prokázali, že poslanci zvolení nominálně a díky
podpoře v regionech sledují během svého mandátu jiné zájmy než jejich kolegové, kterým
mandát zajistilo zařazení na stranickou kandidátku.2 Tento předpoklad se ale potvrdil jen
v některých státech a volebních obdobích. Právě Ruská federace je jednou ze zemí, kde slabší
stranickou disciplínu poslanců zvolených v jednomandátových obvodech zaznamenalo hned
několik studií. Všechny práce se ale zabývaly hlasováním poslanců během devadesátých let
1

SHUGART, Matthew Soberg. Electoral „Efficiency” and the Move to Mixed-Member Systems. Electoral Studies
[online]. 2001, 20, str. 176 [cit. 26. 3. 2020]. https://doi.org/10.1016/S0261-3794(00)00007-X
2

THAMES, Frank C. Legislative Voting Behaviour in the Russian Duma: Understanding the Effect of Mandate.
Europe-Asia Studies [online]. 2001, 53 (6), str. 879 [cit. 11. 3. 2020].
https://doi.org/10.1080/09668130120078531
HERRON, Erik S. Electoral Influences on Legislative Behavior in Mixed‐Member Systems: Evidence from
Ukraine's Verkhovna Rada. Legislative Studies Quarterly [online]. 2002, 27, str. 378 [cit. 11. 3. 2020].
https://doi.org/10.2307/3598568
HIRANO, Shigeo et al. Policy Positions in Mixed Member Electoral Systems: Evidence from Japan. Preliminary
draft. Yale Japan Conference [online]. 2011, str. 21 [cit. 11. 3. 2020]. Dostupné z:
https://imai.fas.harvard.edu/research/files/japan.pdf
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nebo na začátku 21. století. Od té doby se změnilo hned několik důležitých okolností.
Proběhla silná centralizace moci, během níž zeslábly demokratické rysy režimu, ustálil se
stranický systém, vzrostl význam prezidenta, a naopak zeslábl vliv regionálních politiků a
hnutí, médií i občanské společnosti. Politické strany získaly stálé voliče, institucionalizovaly
se a přestaly mezi sebou soutěžit v takové míře, jaká byla běžná v devadesátých letech.
Všechny tyto změny mohou ovlivnit strategické chování současných poslanců a způsobit, že
budou hlasovat s jinou stranickou disciplínou než jejich předchůdci.
Hlavním cílem této práce je proto zjistit, jestli obnova smíšeného volebního systému
skutečně rozštěpila ruskou Státní dumu na disciplinovanější a méně disciplinovanou část.
Práce si klade otázku, jestli platí, že stranická disciplína ruských poslanců při hlasování klesá
v případě, že byli zvoleni nominálně v jednomandátových obvodech, a naopak stoupá, pokud
byli zvoleni na celostátní kandidátce. Součástí výzkumu je i zařazení proměnných, které by
podle dosavadních studií mohly ovlivnit míru stranické disciplíny. Práce proto prověřuje i to,
zda se stranická disciplína liší u členů různých poslaneckých frakcí. Dále zkoumá, jestli
disciplína stoupá, či klesá u zákonodárců, kterým strana výrazně pomohla ke znovuzvolení –
a to buď tím, že jim poskytla možnost kandidovat v obou částech volebního systému, nebo
tím, že je nominovala ve dvou volebních obdobích po sobě. Ostatní proměnné nejsou
součástí kvantitativního výzkumu, ale jejich působení se věnují teoretické kapitoly práce.
Zároveň jsou zohledněny při interpretaci výsledků výzkumu.
Diplomová práce formuluje hypotézu na základě předpokládaného působení různých
proměnných v současném Rusku. Očekává, že ruští poslanci zvolení v jednomandátových
obvodech nehlasují s výrazně slabší stranickou disciplínou než jejich kolegové zvolení na
stranické listině. Tato hypotéza počítá s tím, že poslanci zvolení v roce 2016 už nemají takový
prostor k odchylkám od stranické disciplíny, jaký měli jejich předchůdci v devadesátých
letech. Zároveň práce předpokládá, že poslanci ztrácejí motivaci usilovat o hlasy voličů
v jednomandátových obvodech, pokud by to vyžadovalo vystoupit proti své frakci v Dumě.
Tak jako autoři dřívějších studií pracujeme s předpokladem, že klíčovým cílem politika je jeho
znovuzvolení. Vzhledem k hybridní povaze ruského režimu, dominantnímu postavení strany
Jednotné Rusko a poměrně vysoké stabilitě parlamentních stran, ale hlas voliče nemusí být
tím, co rozhoduje, jestli bude kandidát vůbec nominován. Naopak nominace za vlivnou
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stranu podstatně zvyšuje jeho šanci na úspěch ve volbách. Proto práce počítá s tím, že se
poslanci snaží vyhovět především své straně a jejich disciplína je vysoká i při hlasování.
Struktura práce je následující. Nejdříve shrnuje předpokládané dopady jakýchkoli
smíšených volebních systémů na stranickou disciplínu. V první části první kapitoly se věnuje
obecným dopadům, které vyplývají už ze samotných definic smíšeného systému. Potom se
zaměřuje na proměnné, jež mají přinejmenším v některých státech vliv na loajalitu straníků.
Tato podkapitola se zabývá zejména proměnnými, jejichž vliv prokázaly případové studie
založené na empirických datech o hlasování politiků a zároveň se jejich vliv potvrdil v různých
státech. Mezi zkoumané proměnné tak patří Způsob volby kandidáta, Typ smíšeného
volebního systému a také Politické strany, jejich stabilita a význam. Práce se ale soustředí i
na dvě další proměnné, přestože jejich vliv na stranickou disciplínu dosud není prokázaný ve
smíšených systémech. První z nich je proměnná Demokratičnost režimu. Žádná práce se totiž
dosud nepokusila srovnat rozdíly ve stranické disciplíně ve státech se smíšeným systémem a
zároveň s různou mírou demokracie. Vliv této proměnné očekáváme proto, že v méně
demokratických režimech můžeme předpokládat silné pokřivení politické soutěže. Právě
soutěž o hlasy voličů je přitom v jiných režimech klíčovým důvodem, proč někteří kandidáti
po zvolení hlasují proti své straně. Při úpadku demokracie mohou poslanci ztrácet o voliče
zájem a nenarušovat kvůli nim stranickou linii. Druhou podobnou proměnnou je Míra
omezení politických stran a nezávislých kandidátů. Tato omezení zkoumáme, protože
ovlivňují jak šance kandidátů a stran na zvolení, tak chování zvolených politiků při hlasování.
Kvůli tomu je pravděpodobné, že dopadají i na stranickou disciplínu.
Druhá kapitola se soustředí na popis smíšeného volebního systému v Ruské federaci.
V této kapitole jsou proměnné z první kapitoly zasazeny do konkrétního ruského prostředí.
Nejdřív se práce zabývá jejich vlivem v prvních třech Dumách, a to až do doby, kdy byl
smíšený systém nahrazen systémem poměrným. Následuje stručné zhodnocení, jak se před
obnovou smíšených voleb změnily všechny důležité proměnné. Zde se práce zaměřuje
zejména na období od roku 2012, kdy se pro návrat ke smíšeným volbám vyslovil ruský
prezident, až do roku 2016, kdy se konaly první volby do Dumy navržené podle pravidel
smíšeného systému. Kapitola dále rozebírá výsledky těchto voleb a formuluje předpoklady,
jak se změní stranická disciplína současných ruských poslanců ve srovnání s poslanci
zvolenými v devadesátých letech.
11

Třetí kapitola pak popisuje, jakou stranickou disciplínu při hlasování projevují
současní ruští poslanci. Hlavním zdrojem informací jsou zápisy hlasů všech poslanců, které
jsou veřejně dostupné na stránkách ruské Státní dumy.3 Podle předem daných kritérií byl
vybraný souvislý čtyřměsíční vzorek hlasování poslanců v období od října 2018 do ledna
2019. Hlasování v tomto období byla zaznamenána tak, aby výsledný soubor použitý ve
výzkumu obsahoval informace o všech poslancích a zároveň všechny případy, kdy aktivně
hlasovali proti vedoucím představitelům frakce. Celkově vzorek obsahuje záznamy o 1140
hlasováních a více než 500 tisících reakcích poslanců na projednávané změny zákonů.
Výzkum této práce zkoumá data s pomocí mnohonásobné regresní analýzy, která zohledňuje
vliv různých proměnných na stranickou disciplínu. Výsledky regresní analýzy ověřuje
například výpočet průměrných hodnot nebo pozorování dat zobrazených v grafu. Při
následné interpretaci výsledků práce přihlíží ke všem proměnným zmíněným v teoretických
kapitolách, tedy i k těm těžko vyčíslitelným. Například proměnná demokratičnost režimu tak
pomáhá pochopit, proč výzkum prokázal vliv některých proměnných, a jiných ne.
Stranická nedisciplína se pochopitelně neprojevuje jen při hlasováních, ale třeba i
tvorbou nových zákonů, v projevech, veřejných vystoupeních a mnoha dalšími způsoby. O
této aktivitě poslanců je ale obtížné sebrat dostatečně přesná a ucelená data. Proto se práce
soustředí pouze na projevy stranické disciplíny při hlasování. Výsledky kvantitativního
výzkumu v diplomové práci mohou v budoucnosti posloužit při zcela komplexním hodnocení
stranické disciplíny v Rusku. Takto ambiciózní cíl si ale tato práce nedává.
Jistou povrchnost kvantitativních dat práce vyvažuje popisem ruských politických
stran, politického režimu a voleb. Zatímco pro výzkum slouží především primární data o
hlasování, v teoretické části jsou hlavním zdrojem akademické články a monografie
doplňované zprávami z médií. Práce čerpá z akademických i jiných zdrojů psaných
v angličtině, ruštině a češtině. Vychází z oficiálních projevů a prohlášení ruských politiků i
z podložených komentářů různých zahraničních politologů, rusistů a analytiků. Tímto
způsobem práce představuje kontext, který umožňuje lépe pochopit čísla získaná ve
výzkumu.
3

Gosudarstvennaja Duma, oficial’nyj sajt. Sistema analiza golosovanij rezul’tatov na golosovanijach
Gosudarstvennoj Dumy. Gosudarstvennaja Duma Federal’nogo Sobranija Rossijskoj Federacii [online]. Datum
aktualizace: 10. 5. 2020 [cit. 10. 5. 2020]. Dostupné z: http://vote.duma.gov.ru/?convocation=AAAAAAA7&
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Kombinace různých zdrojů a metod vede k tomu, že se v textu objevují termíny a
zkratky z jiných jazyků. Z toho důvodu práce uvádí některé termíny spolu s předklady do
češtiny a následně používá český překlad. Nicméně v případě zkratek by český překlad
vytvořil jen shluk písmen se snadno zapomenutelným významem. Proto jsou zkratky
ponechány v původním znění – například zkratka Komunistické strany Ruské federace
(Kommunističeskaja partija Rossijskoj Federacii) je uváděna jako KPRF. Dalším důvodem pro
tento zápis zkratek je i to, že mají srozumitelný význam pro jiné než české čtenáře. Pro
vyjádření smyslu zkratek práce používá překlady použité v odborných zdrojích – například
přeložené názvy stran, jež v Rusku působily v 90. letech, přejímá z publikace Dějiny Ruska 20.
století, editované ruským historikem Andrejem Zubovem.
V textu práce se také často objevují transliterace ruských jmen. Ve všech případech,
kdy je to možné, práce využívá českou transliteraci podle normy ČSN 01 0185.4 Tu ale není
vhodné používat ve statistickém programu R. Toto programovací prostředí je primárně
nastavené na znaky používané v angličtině. Přepisy s českou diakritikou by mohly způsobit
zbytečné chyby a zkreslení dat. Z toho důvodu se v datovém souboru Duma2018.2019, který
sloužil při kvantitativním výzkumu, využívá americká transliterace LoC (Library of Congress).
Ta totiž neobsahuje ani problematický znak ë. Soubor s daty o hlasováních poslanců je tak
možné používat bez rizika, že program některé symboly nezaznamená.

4

VÍTEK, Antonín. Transliterace ruské cyrilice [online]. 13. 12. 2004 [cit. 20. 5. 2020]. Dostupné z:
https://www.lib.cas.cz/space.40/CYRILLIC/RU-EN-T3.HTM
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1. Vliv smíšených volebních systémů na stranickou disciplínu
1.1 Předpokládané dopady smíšených volebních systémů
Smíšený volební systém se v posledních desetiletích stal běžnou alternativou k čistě
poměrnému, nebo většinovému systému. Důvodů je hned několik. Například v některých
postkomunistických zemích (Rusku nebo Maďarsku) představoval kompromis pro různé
politické skupiny, které prosazovaly pouze poměrný, nebo naopak jen většinový systém.5
Jiné země (Nový Zéland) zavedly smíšenou volbu ve snaze získat výsledky, které by umožnily
vznik silné vlády.6 Další často uváděnou předností smíšeného volebního systému je, že
zachovává vztah mezi voličem a politikem zvoleným v jeho obvodu.7 Tyto i jiné důvody vedly
k velmi rychlému nárůstu obliby tohoto volebního uspořádání především v devadesátých
letech a v první dekádě 21. století. Jen za tuto dobu se smíšený volební systém začal používat
v desítkách dalších voleb. Jeho využití ve světě tak vzrostlo zhruba pětinásobně ve srovnání
s osmdesátými lety 20. století. 8
Právě kvůli tomu, že se smíšený systém rozšířil až na konci minulého století, je dosud
obtížné odhadnout, jaké důsledky bude mít v každé konkrétní zemi. Dosavadní případové
studie už ale prokázaly, že smíšený systém mívá jiné dopady než poměrný a většinový
systém. V zemích s tímto volebním uspořádáním se často liší jak fáze před volbami, kdy se
sestavují kandidátky a domlouvá mezistranická podpora, tak strategické hlasování voličů
během voleb a následně i chování poslanců, kteří získali mandát.9 Proto je na místě zkoumat

5

CABADA, Ladislav a ŽENÍŠEK, Marek. Smíšené volební systémy. První vydání. Dobrá Voda: Vydavatelství a
nakladatelství Aleš Čeněk, 2003, str. 112. ISBN 80-86473-44-9.
MLEJNEK, Josef. Smíšené volební systémy a většinotvorné modifikace systémů poměrných. První vydání. Praha:
Nakladatelství Karolinum, 2010, str. 65. ISBN 978-80-246-1782-4.
6

CABADA, Ladislav a ŽENÍŠEK, Marek. Smíšené volební systémy. První vydání. Dobrá Voda: Vydavatelství a
nakladatelství Aleš Čeněk, 2003, str. 91. ISBN 80-86473-44-9.
7

MLEJNEK, Josef. Smíšené volební systémy a většinotvorné modifikace systémů poměrných. První vydání. Praha:
Nakladatelství Karolinum, 2010, str. 111. ISBN 978-80-246-1782-4.
8

BORMANN, Nils-Christian a GOLDER, Matt. Democratic Electoral Systems around the world, 1946–2011.
Electoral Studies [online]. 2013, 32 (2), str. 363 [cit. 11. 3. 2020].
https://doi.org/10.1016/j.electstud.2013.01.005
9

HUANG, Chi. Electoral System Change and Its Effects on the Party System in Taiwan. In: The Taiwan Voter
[online]. 2017, str. 243–245 [cit. 11. 3. 2020]. Dostupné z: www.jstor.org/stable/j.ctvndv9z7.13
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smíšený volební systém zvlášť od zbývajících dvou a opírat se přitom o studie, které ho
nepovažují jen za zvláštní typ poměrného, nebo většinového systému.
Pokud si klademe otázku, čím se smíšený systém liší od obou zbývajících, narážíme na
dvě různé definice, které se snaží vystihnout jeho charakteristické rysy. Jedná se o starší a
častěji užívanou definici Massicottea a Blaise a o něco novější definici Shugarta a
Wattenberga. Byly zformulovány v devadesátých letech a na samém počátku 21. století, tedy
dostatečně brzy, aby s nimi mohli pracovat autoři většiny případových studií zaměřených na
jednotlivé země. Každá definice poukazuje na jinou vlastnost smíšeného volebního systému,
kterým se liší od čistě poměrné, nebo většinové formy voleb.
Massicotte a Blais zdůrazňují především to, že smíšený systém přináší dva typy
volebních výsledků. Těch je možné dosáhnout díky tomu, že se ve volbách do jednoho
orgánu využívají dvě volební formule – poměrná a většinová.10 Zatímco část kandidátů spolu
soupeří ve většinovém systému, jiná část si dělí hlasy voličů v poměrném systému. Massicote
a Blais dále stanovují podmínku, že mezi smíšené systémy patří jen takové, ve kterých se
každým typem hlasování obsazuje minimálně 5 % mandátů.11 V praxi tato podmínka
znamená, že poměrně i většinově zvolení kandidáti budou hrát významnou roli.
Jiný, ale neméně podstatný rys smíšeného systému zdůrazňují Shugart a Wattenberg.
Poukazují na to, že smíšený volební systém nepřináší jen možnost rozdělit mandáty dvěma
různými způsoby (poměrně, nebo většinově). Za podstatnější považují spojení dvou různých
možností, jak voliči vybírají kandidáty. Za smíšený volební systém pak považují ten systém,
který nabízí minimálně dva způsoby volby – jmenovitou (nominální) volbu konkrétního
člověka, nebo volbu kandidátní listiny, na níž je zapsáno více lidí.12

VOWLES, Jack. Legislative Accountability in a Mixed-Member System: Turnover, Dual Candidacy, and 'PartyHopping' in New Zealand. American Political Science Association 2013 Annual Meeting [online]. 2013, str. 1 [cit.
11. 3. 2020]. Dostupné z: https://ssrn.com/abstract=2299030
10

MASSICOTTE, Louis a BLAIS, André. Mixed electoral systems: a conceptual and empirical survey. Electoral
Studies [online]. 1999, 18, str. 345 [cit. 11. 3. 2020]. Dostupné z:
https://www.academia.edu/22980122/Mixed_electoral_systems_a_conceptual_and_empirical_survey
11

NOVÁK, Miroslav et al. Úvod do studia politiky. První vydání. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2011,
str. 626. ISBN 978-80-7419-052-0.
12

SHUGART, Matthew Soberg a WATTENBERG, Martin P. , ed. Mixed-member electoral systems: the best of
both worlds?. Oxford: Oxford University Press, 2003, str. 10. ISBN 0-19-925768-X.
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Dosavadní výzkum zatím nepřinesl jasnou odpověď, která z definic lépe vystihuje
povahu smíšeného systému. Řada autorů případových studií se tak odvolává jak na
teoretický rámec Massicottea a Blaise, tak na Shugarta a Wattenberga. Tento přístup se
nabízí i proto, že v praxi spadá většina smíšených systémů pod obě definice.13 V takovém
případě můžeme říct, že se místní smíšený systém vyznačuje hned dvěma odlišnostmi od
poměrného, nebo většinového systému. Zaprvé se tu mandáty rozdělují poměrně i
většinově. A zadruhé platí, že občané mohou hlasovat dvěma různými způsoby – v části
hlasování si vybírají pouze stranu a ve druhé části pak volí jednotlivce – ať už proto, že
zastupuje preferovanou stranu, nebo díky jeho osobním kvalitám.
Už ze samotných definic smíšeného typu je zřetelné, že umožňuje zvolení
různorodějších kandidátů než čistě poměrný, nebo většinový systém. Tato možnost se
nemusí naplnit ve všech případech. Zejména v nedemokratických režimech, hrozí silné
pokřivení voleb. To ale nic nemění na jedinečné možnosti, která existuje jen ve smíšených
systémech. Díky tomu, že kombinují různé typy volby, umožňují a podporují zvolení
odlišných typů osobností – jak těch, které mají větší šance v poměrných volbách a na
kandidátce, tak těch, jejichž šance rostou ve většinové a nominální volbě. Mezi hlavní
předpoklady zvolení různorodých politiků patří alespoň částečná svoboda voleb, soutěž mezi
politickými stranami a také dostatečně široké spektrum kandidátů a stran, ze kterých mohou
voliči vybírat. Pokud se tyto předpoklady naplní, občané mohou zvolit orgán, jehož
představitelé se od sebe neliší jen formálně, ale mají i jiné vlastnosti, strategie a příznivce.
Někteří politologové předpokládají, že právě tato rozmanitost může pomoci ke zvolení
reprezentativní a zároveň výkonné instituce.14 Jiné studie ale připomínají, že se odlišnosti
mezi kandidáty promítají i do hlasování – různé skupiny politiků totiž mohou projevovat
různě silnou stranickou disciplínu.15

13

Až na některé výjimky, jako třeba při zkoumání parlamentních voleb v Izraeli před rokem 2001. Tehdejší
systém patřil mezi „smíšené“ jen podle Shugarta a Wattenberga. Massicotte a Blaise by ho zařadili mezi
poměrné.
14

MLEJNEK, Josef. Smíšené volební systémy a většinotvorné modifikace systémů poměrných. První vydání.
Praha: Nakladatelství Karolinum, 2010, str. 8. ISBN 978-80-246-1782-4.
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http://politeia.ru/files/articles/rus/Politeia-2017-4(87)-65-81.pdf

16

Velká část prací vychází z předpokladu, že klíčovou motivací zvoleného politika se
stává jeho znovuzvolení.16 Právě kvůli němu se snaží buď hlasovat v souladu se svou stranou,
nebo naopak proti ní. Jeho loajalita závisí především na tom, nakolik potřebuje nominaci a
podporu strany, aby získal mandát i v příštích volbách. Pokud se bez strany neobejde,
předpokládaná disciplína je vysoká. Jestliže ale o jeho zvolení mohou rozhodnout i jiné
skupiny (zejména voliči v regionech nebo regionální elity), může hlasovat v jejich zájmu, i
kdyby se tak dostal do konfliktu s většinou spolustraníků. Protože se někteří kandidáti ve
smíšených systémech pokoušejí dosáhnout znovuzvolení s pomocí stran a jiní spíše s pomocí
voličů či vlivných skupin, očekává se, že budou hlasovat s různou stranickou disciplínou.
Kdyby byly podmínky ve všech zemích zhruba stejné, pravděpodobně bychom všude
naráželi přibližně na stejné odchylky od stranické disciplíny. Ve skutečnosti ale vidíme, že se
jednota politických stran liší v každém jednotlivém státě. Loajalitu politiků vůči straně totiž
ovlivňují i jiné vlivy než jenom volební systém. Dokazují to případové studie, které se
věnovaly stranické disciplíně v zemích, kde se smíšený systém využívá. Tyto práce obzvlášť
často zmiňují především následující čtyři klíčové proměnné, které mění stranickou disciplínu.
V první řadě je to proměnná Způsob volby kandidáta (jestli byl zvolen jednotlivě, nebo na
stranické listině). Dalším podstatným vlivem je proměnná Typ smíšeného volebního systému.
Důležitou proměnnou jsou i Politické strany, jejich stabilita a význam. Dále se stranická
disciplína může odvíjet od podpory, kterou strana projevila konkrétnímu kandidátovi při
nominaci (jestli mu umožnila obhajovat předchozí mandát a kandidovat v obou částech
voleb). Tuto proměnnou nazýváme Stranická podpora zvolení. Vliv těchto proměnných se
prokázal v různých zemích nebo časových obdobích. Kromě nich je ale třeba zohlednit i další
dvě proměnné, s nimiž dosavadní studie smíšených systémů voleb obvykle nepočítají v
kvantitativním výzkumu. Ovlivňují totiž okolnosti, jejichž vliv už prokázaný je, nebo chování
zvolených politiků. První takovou proměnnou je Demokratičnost režimu. Ta zachycuje míru
demokracie ve státě, ve kterém se konaly volby. Druhou podobnou proměnnou je Míra
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omezení politických stran a nezávislých kandidátů. Předpokládáme, že všechny tyto
proměnné jsou natolik důležité, že je třeba shrnout, jak působí, už v teoretické části práce a
následně je zohlednit i ve výzkumu.

1.2 Faktory, které ovlivňují výslednou stranickou disciplínu
1.2.1 Způsob volby kandidáta
Ve smíšených systémech se ze všech vlivů na stranickou disciplínu podařilo nejlépe prokázat
vliv různých způsobů volby. Smíšený systém předpokládá nejméně dva různé typy voleb
vedoucí k obsazení jedné instituce. V praxi se většinou první skupina kandidárů volí
v poměrném hlasování a na stranické listině a druhá skupinu obdrželí mandát po nominální,
většinové volbě. V relativně vysokém počtu zemí a časových období se podařilo prokázat, že
kandidáti volení jednotlivě jsou méně disciplinovaní a po zvolení častěji hlasují proti většině
strany nebo jejímu vedení.17
Rozdílná loajalita vůči straně odpovídá předpokladu, že politik usiluje o znovuzvolení.
Jednotlivec, který je volený nominálně, totiž kandiduje nejen za stranu, ale hlavně sám za
sebe. Může získat výhodu, pokud se mu podaří přesvědčit stranu, aby ho nominovala a
podporovala. Skutečně nezbytně ale potřebuje podporu voličů.18 V některých zemích, včetně
Ruska, dokonce o voliče soupeří se svými spolustraníky, které musí porazit ve veřejných
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primárkách.19 Z toho vyplývá, že pro něj může být výhodné, aby se vymezil proti
spolustraníkům a v extrémním případě dokonce i proti stranickému vedení. Naopak politik
kandidující na stranické listině se snaží především o přízeň v rámci své strany. Voliči jsou pro
něj méně důležití, protože často nemají žádný vliv na to, jestli mu připadne dobré místo na
kandidátní listině.
Souvislost mezi způsobem volby a stranickou disciplínou byla prokázána v různých
prostředích. Ani tato proměnná ale není signifikantní všude.20 Její vliv můžou potlačit
proměnné, které na stranickou disciplínu působí opačně. Rozdíly mezi kandidáty zvolenými
v poměrné a většinové části se mohou smazávat také v případě, kdy stranické centrum
odmítá nominovat velkou část regionálních kandidátů. Dalším důvodem může být takzvaná
kontaminace, tedy skutečnost, že strany i voliči při výběru kandidátů berou v úvahu možné
výsledky ve druhé části hlasování.21 To způsobuje, že volby nefungují nezávisle na sobě, ale
naopak jsou propojené. Jinými slovy tato teorie zpochybňuje, že smíšený systém skutečně
vede k volbě různorodých kandidátů – rozmanitá sice zůstává forma volby, ale ve skutečnosti
se od sebe kandidáti téměř neliší. Proto projevují přibližně stejnou stranickou disciplínu.
Pokud ale zohledníme případy států, ve kterých lze najít souvislost mezi typem volby a
stranickou disciplínou, nabízí se předpoklad, že přinejmenším v jistých podmínkách je
kontaminace jen slabá a odlišné způsoby voleb skutečně vedou k volbě různých osobností.
Ruská federace patří mezi země, kde byl opakovaně nalezen vztah mezi způsobem
volby a stranickou disciplínou.22 Ve všech případech se výzkum věnoval poslancům Státní
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dumy a vždy dospěl k závěru, že kandidáti zvolení jako jednotlivci ve většinové části voleb (v
jednomandátových obvodech) hlasují méně jednotně se svou frakcí než kandidáti zvolení na
stranické listině. Není důvod předpokládat, že by měl způsob voleb nyní působit opačně.23
Přesto je možné, že se stranická disciplína současných ruských poslanců bude lišit. Způsob
volby kandidáta totiž není jedinou proměnnou, která má vliv na stranickou disciplínu. Pokud
se změní další důležité proměnné, může se stát, že vliv způsobu volby nebude pozorovatelný.
Všechny zmíněné práce z Ruska zkoumaly stranickou disciplínu nejpozději na začátku 21.
století, a nezohlednily tak změny několika klíčových proměnných. Mezi ně patří třeba odklon
od demokracie nebo měnící se význam politických stran. Obě proměnné jsou podrobněji
popsány níže v této kapitole.
1.2.2 Typ smíšeného volebního systému
Další proměnnou, která mění výslednou stranickou disciplínu, je konkrétní typ smíšeného
volebního systému. V prvním případě se jedná o takzvaný proporční smíšený systém (MMP
neboli Mixed Member Proportional podle terminologie Shugarta a Wattenberga).24 V takto
navrženém typu voleb o rozdělení mandátů jednotlivým stranám rozhoduje výsledek
v poměrné části hlasování. Koná se sice i druhá část voleb, ale určí pouze to, kterým
konkrétním kandidátům připadne mandát. Například pokud zástupci malých stran neuspějí
v žádném obvodu, kde se volí většinově, ale strana překročí volební práh v poměrné části
hlasování, má nárok na takový podíl mandátů, jaký obhájila v poměrné volbě.25 Druhý typ
smíšeného systému je takzvaný většinový smíšený systém (MMM – Mixed Member
Majoritarian podle Shugarta a Wattenberga).26 V něm se výsledky z obou částí voleb nijak
neovlivňují. Například malé strany nedostanou žádné mandáty z většinové části voleb, pokud
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v ní nevyhrál žádný z jejich kandidátů. Připadne jim ne podíl, ale pouze počet mandátů, které
dostaly na základě poměrného hlasování.
Oba dva typy smíšeného systému vytvářejí jiné předpoklady pro stranickou disciplínu.
Jak upozorňují třeba Thames a Edwards, v systému MMM je pro stranu výhodné nominovat i
takové kandidáty, kteří jsou nedisciplinovaní, ale natolik populární, aby oslovili dostatek
voličů a získali pro sebe mandát. Naopak v proporčním smíšeném systému MMP politické
organizace nemají tak silnou motivaci nominovat populární ale neukázněné kandidáty,
protože úspěch v jednomandátovém obvodu nezvýší celkový počet křesel pro stranu. 27
Pravidlo, že většinový smíšený systém podporuje nominaci méně ukázněných
poslanců, ale má své hranice. Kvůli tomu, že MMM svědčí spíše velkým stranám, se může
stát, že z voleb vzejde jedna vítězná strana, která ovládne dostatečný počet mandátů, aby
mohla vládnout bez koaličních partnerů. Za takových podmínek silně vzrůstá vliv strany jako
celku. Naopak šance, že „vzpurní“ poslanci dokáží prosadit svou vlastní politiku28, se snižuje
tím víc, čím početnější většinou strana disponuje. Není důvod předpokládat, že by se na
většinové smíšené systémy nemělo vztahovat pravidlo, které formuloval Lijphart s odvoláním
na Lowella: jednostranické systémy bývají stabilnější než ty založené na koalici několika
stran.29 Pokud zohledníme i tuto teorii, dojdeme k závěru, že MMM nahrává slabší stranické
disciplíně než MMP – ale disciplína může výrazně zesílit, pokud volby přinesou jednoznačné
vítězství jedné straně.
Pravděpodobné dopady typu smíšeného volebního systému na stranickou disciplínu
tak nejsou jednoznačné ani v Rusku. Na jednu stranu se zde uplatnil většinový systém MMM,
který by přispíval ke slabší disciplíně poslanců. V posledních volbách ale drtivě zvítězila
strana Jednotné Rusko. V Dumě jí připadlo 343 ze 450 mandátů. Nedisciplinovaní jednotlivci
by tak potřebovali vytvořit skupinu nejméně o 119 členech frakce Jednotného Ruska a
přesvědčit k podpoře všechny poslance za opoziční strany. Teprve potom by dokázali
27
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přehlasovat svou vlastní stranu. Tato překážka je dost výrazná na to, aby tlumila vliv
neukázněných osobností. Dá se tedy očekávat, že tato proměnná nesníží stranickou
disciplínu přinejmenším mezi poslanci za Jednotné Rusko.
1.2.3 Demokratičnost režimu
Další proměnnou, na níž je třeba upozornit při zkoumání stranické disciplíny, je
demokratičnost režimu. Velká část studií smíšených volebních systémů zkoumá jejich
fungování v demokratických režimech. Výsledky těchto prací platí za podmínky, že v zemi
probíhá plnohodnotná soutěž mezi stranami a kandidáty. Nedemokratické režimy tuto
podmínku nesplňují. To nemusí znamenat, že zde volební systémy fungují zcela jinak.
Zejména hybridní režimy totiž nevylučují jistou míru soupeření o hlasy voličů. Přesto ale
existuje několik pádných důvodů, proč předpokládat jiné dopady volebního systému
v nedemokratickém politickém uspořádání.
Především platí, že volby v nedemokratickém státě mají často cíle, které slouží
potřebám vládnoucí strany, vůdčí koalice nebo autoritativního vůdce. V autoritativních
režimech někdy dochází k situaci, že se volby stávají jen pokojným „ceremoniálem“30, při
kterém voliči mohou pouze podpořit dosavadní funkcionáře. V takto extrémním případě
volební systém funguje pouze jako jedna z možností jak dosadit kandidáty do oficiálních
funkcí. Sledovat v takovém režimu rozdíly stranické disciplíny u poslanců „zvolených“ v jiné
části voleb nemá smysl. O rozdělení mandátů v obou typech voleb totiž rozhodují stejní lidé,
ať už je to vládnoucí strana, koalice nebo diktátor.
V řadě hybridních režimů ale výsledky voleb nejsou předem jasné a voliči je mohou
částečně ovlivnit. Rozdíly mezi demokracií a hybridním režimem jsou ale přesto podstatné.
Zaměřme se například na takzvaný soutěživý autoritarismus31, který Levitsky a Way řadí mezi
hybridní režimy. V tomto typu uspořádání politická moc ponechává významný vliv i voličům.
Volby se ale odehrávají za podmínek, které silně pokřivují soutěž mezi stranami a
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kandidáty.32 Například opoziční politici čelí nátlaku, média a občanská společnost podléhají
silné kontrole a právní nastavení voleb zvýhodňuje představitele režimu. Za podobných
okolností se dá předpokládat, že část mandátů vládnoucí straně vynese už jen činnost
propagandy, omezený výběr kandidátů nebo státem garantovaný příspěvek na kampaň. A
čím méně strana potřebuje podporu skutečných voličů, tím menší bude její motivace
nominovat potenciálně nedisciplinované kandidáty. To se po volbách může projevit silnou
stranickou disciplínou všech politiků, bez ohledu na to, jestli získali mandát na společné
kandidátce, nebo v jednomandátovém obvodu.
Dalším důvodem, proč strany v nedemokratických státech nominují disciplinované
kandidáty, může být strach z výše postavených elit. Ten můžeme předpokládat, pokud mezi
špičky režimu nepatří předsedové politických uskupení, a skutečnou moc drží v rukou třeba
prezident, předseda vlády, náboženský nebo vojenský vůdce, či někdo jiný. Pokud by strana
přivedla k moci člověka, který by zhoršil její postavení v rámci režimu, mohlo by to pro ni
znamenat horší následky než slabý výsledek ve volbách – mohla by například ztratit své místo
v koalici s vládnoucí stranou. Raději se proto vyhne nominacím příliš nepředvídatelných
osobností. Opatrnost se dá očekávat tím více, čím menší moc mají předsedové stran
v nedemokratickém režimu.
Přesto je možné, aby z voleb v hybridním režimu vzešla poměrně různorodá instituce.
V demokratických a hybridních systémech totiž volby mají některé stejné, nebo podobné
cíle. Například podle Morgenbessera se vládnoucí osobnosti v hybridních režimech snaží
využít voleb k částečné obnově legitimity politických orgánů.33 Typickou strategií pak bývá
nominace sportovců, válečných veteránů, celebrit, nebo jiných osobností, které se těší
důvěře občanů a zvyšují důvěryhodnost celé strany. Tyto osobnosti už mají ve společnosti
dostatečnou autoritu na to, aby si mohly dovolit jistou míru politické neposlušnosti. Jako
další cíl voleb v hybridních režimech Morgenbesser uvádí upevnění patronských vztahů mezi
politiky a oligarchy (nebo jinými skupinami, které politiku neřídí přímo, ale mají dostatečnou
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moc a zdroje).34 Dalším cílem voleb je pak získat informace o náladách ve společnosti, podle
kterých mohou státníci přizpůsobovat svou politiku a veřejné vystupování. Aby měly tyto
informace cenu, musí stát připustit, alespoň jistou svobodu výběru. Ta pak může vést ke
zvolení méně ukázněných politiků. Ze všech těchto důvodů vyplývá, že i v některých
nedemokratických režimech mohou na mandát dosáhnout nedisciplinovaní uchazeči.
Demokratičnost režimu je proměnná, kterou je třeba zdůraznit a zohlednit i v Rusku.
Už v roce 2010 řadili Levitsky a Way Rusko mezi hybridní režimy – konkrétně ho označili za
soutěživý autoritarismus.35 Toto hodnocení potvrdil i Chaguaceda v roce 2016, zároveň ale
upozornil, že demokratické rysy režimu postupně slábnou.36 Pokud přihlédneme
k současným ukazatelům, jako je hodnocení míry politických svobod37 nebo svoboda médií38,
vidíme, že jednotlivé strany zdaleka nemají rovné podmínky k soutěži o hlasy voličů. Volby
ale stále zůstávají částečně svobodné. Z toho důvodu nebudeme Rusko řadit mezi
autoritativní země. Mnohem přesněji spadá pod definici soutěživého autoritarismu. To
znamená, že je na místě předpokládat nižší míru stranické disciplíny, než jaká by se projevila
v demokracii. Rozdíly v jednotě hlasování různých skupin jsou ale možné. Na jednu stranu je
pravděpodobně snižuje nedostatečná konkurence opozičních stran a jejich obavy, aby si
uchovaly alespoň své dosavadní postavení. Na druhou stranu ale pozorujeme mnoho
důvodů, proč by strany mohly nominovat i kontroverzní kandidáty. Motivovat je může snaha
zastavit propad své popularity a zvýšit důvěryhodnost, upevnit svou podporu ze strany
nepolitických elit, získat zpětnou vazbu od voličů nebo i potřeba vyměnit zavržené osobnosti
za nové.
1.2.4 Politické strany, jejich stabilita a význam
Další podmínkou, která ovlivňuje stranickou disciplínu, je význam a také stabilita politických
stran. Měřítkem stability je jak vnitřní soudržnost strany, tak i její pevné postavení v rámci
34
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režimu. Tyto dva ukazatele stranické stability jsou navzájem provázané a můžeme
předpokládat, že dohromady ovlivňují to, jestli straníci hlasují disciplinovaně, nebo se bouří
proti politickému vedení. Tento závět vyplývá z dřívějšího tvrzení, že loajalita politika vůči
jeho politické organizaci závisí na tom, jak moc ji potřebuje ke svému znovuzvolení. Pokud
hraje strana uvnitř režimu důležitou roli a má potenciál uspět i v příštích volbách,
pravděpodobnost znovuzvolení vzrůstá. Proto se dá předpokládat i vyšší disciplína straníků.
Jestliže má uskupení naopak jen slabý význam, snižuje se i šance na opětovné získání
mandátu. To motivuje politika, aby se vůči straně vyhraňoval a hlasoval proti ní.
To, že stabilita a význam stran dopadají na stranickou disciplínu, se podařilo prokázat
i ve smíšených systémech. Někdy se pevnost a význam stran dokonce ukázaly jako
rozhodující proměnná - například při srovnání disciplíny poslanců v postkomunistickém
Maďarsku, na Ukrajině a v Rusku. Slabší jednotu poslanců zvolených nominálně se podařilo
prokázat pouze v případě Ruska, kde byly strany ze všech zemí nejslabší a nejméně
institucionalizované.39 Stejné pravidlo potvrdily i další práce.40 Je pravděpodobné, že lépe
organizovaná a zavedená strana dovede své členy motivovat k disciplíně při hlasování a
kromě toho dovede také účinněji předcházet rozpadu strany do znepřátelených bloků.
Stranická disciplína stoupá také s tím, čím víc se strana podílí na vládě. Podle studií
demokratických režimů jsou nejukázněnější členové vládních stran, a teprve za nimi následují
opoziční politici. 41 Důvodem v tomto případě nemusí být jen snaha o znovuzvolení. Členové
vládnoucího uskupení mají největší šanci získat funkci ministra, nebo jiný významný post,
který jim může vynést právě podpora stranické linie. Tento předpoklad se podařilo prokázat
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v demokratických režimech, ale stejně tak může platit i v nedemokratických státech. Tamější
politici mají stejně významné důvody, proč usilovat o vysokou funkci.
V případě nedemokratických režimů navíc platí, že právě vládní strana je pod
nejsilnějším tlakem režimu, aby zůstala jednotná a dokázala plnit svou roli – od prosazování
zákonů až po propagaci režimu v regionech. Levitsky a Way dokonce tvrdí, že silné strany
jsou pro fungování hybridního režimu zásadní, protože mu umožňují ovládat instituce, jaké
jsou běžné v demokraciích.42 Proto můžeme předpokládat vyšší stranickou disciplínu členů
vládních stran i v hybridních režimech.
V roce 2016 se do ruské Státní dumy dostaly stejné strany, které v ní zasedaly ve dvou
přechozích obdobích. Ve všech případech se jednalo o dobře organizovaná uskupení,
zatímco kandidáti ostatních stran (až na několik výjimek) neuspěli. Pokud platí předpoklad,
že členové zavedených stran hlasují s vyšší disciplínou, můžeme v současném volebním
období očekávat větší jednotu poslanců, než jakou projevovali jejich předchůdci
v devadesátých letech a na začátku 21. století. Obzvlášť vysoká disciplína je pravděpodobná
především ve straně Jednotné Rusko, která má ze všech stran nejvýznamnější postavení
v rámci režimu. Naopak členové ostatních parlamentních stran se mohou dostat do
protichůdných zájmů. Sice mohou usilovat o znovuzvolení s podporou stabilních a
zavedených stran, ale ty po posledních volbách výrazně ztratily. Tím se snížily šance na
opětovný zisk mandátu i důležitých funkcí. Obojí snižuje motivaci politiků zvolených za tyto
strany, aby se při každém hlasování přizpůsobovali stranické linii.
1.2.5 Stranická podpora zvolení
Už při popisu předchozích proměnných padlo tvrzení, že politik hlasuje disciplinovaněji,
pokud má důvod věřit, že mu podpora strany zaručí znovuzvolení. Uvedli jsme, že vysoká
pravděpodobnost znovuzvolení se odvíjí například od typu volebního systému, velikosti
strany, demokratičnosti režimu, vnitřní stability strany a jejího významu. Samotná strana pak
může učinit konkrétní kroky, kterými zvýší šance daného politika. Některé z nich ho mohou
motivovat, aby i v nadcházejícím období hlasoval podle stranických zájmů.

42

LEVITSKY, Steven a WAY, Lucan A. Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes After the Cold War. New
York: Cambridge University Press, 2010, str. 63. ISBN 978-0-521-70915-6.

26

Prvním takovým krokem je zajistit účast kandidáta v obou částech volebního systému
– obvykle v poměrné i ve většinové. Kandidátovi potom stačí oslovit dostatek voličů alespoň
v jednom ze dvou typů voleb. Že tato strategie přispívá ke znovuzvolení prokázal například
Vowles.43 On i Ferrara44 tvrdí, že politici, kteří se mohli účastnit obou částí voleb, mají slabší
motivaci odpovědně sledovat stranickou linii. Výzkum v Ukrajině a Rusku nebo v Maďarsku
ale prokázal přesný opak.45 To naznačuje, že působení této proměnné sice není jednoznačné,
ale její vliv se prokázal v různých zemích. Současně není důvod zpochybňovat, že dvojí
kandidatura znamená podporu strany a zvyšuje šance na zvolení. Proto je možné spojit tuto
proměnnou s jinými proměnnými, které vypovídají o snaze strany dosáhnout mandátu pro
daného politika, a sledovat, jaký vliv bude mít ve zkoumané zemi.
O promyšlené podpoře strany vypovídá například opětovná nominace kandidáta,
který mandát zastával v končícím funkčním období. Dosavadní výzkum neprokázal, že by tato
proměnná měla podobně silný vliv na stranickou disciplínu, jako třeba to, jestli politik
usiloval o hlasy v poměrné, nebo většinové části hlasování. Přesto ji můžeme použít jako
další kontrolní proměnnou, která spolu s dvojí kandidaturou vypovídá o tom, že strana velmi
pravděpodobně stála o znovuzvolení daného člověka.
Další možností strany, jak přispět k úspěchu konkrétního politika, je zařadit ho na
přední místo kandidátky. Obzvlášť v případě velkých stran znamená kandidatura na horních
příčkách listiny a v dostatečně významném obvodu téměř úplnou jistotu zvolení. Je ale
důležité, že v malých obvodech někdy platí přesný opak. Dokonce ani první místo na
kandidátce zde nezaručí dost hlasů na to, aby kandidát obdržel mandát v celostátní
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instituci.46 Tato proměnná tak může mít protichůdný vliv a v některých zemích může její
výzkum vést k nepřesným závěrům.
Strany mají i jiné možnosti, jak zvýšit pravděpodobnost zvolení. Především mohou
investovat do kampaně v konkrétním regionu. Finanční podpora jednotlivých osobností nebo
regionálních kandidátek se ale například v případě Ruska nedá přesně sečíst, protože
záznamy o účetnictví strany uvádějí všechny výdaje dohromady. Podporu jednotlivým
stranickým organizacím zde navíc mohou ovlivnit příspěvky od soukromých dárců nebo firem
– a i ty mohou být v celkovém účetnictví uvedené pohromadě – bez přiřazení k různým
volebním obvodům.47 Z těchto důvodů pak nemusí být možné zohlednit tuto proměnnou ve
výzkumu.
Celkově se ukazuje, že proměnné, které vypovídají o stranické podpoře konkrétního
kandidáta, je třeba ověřovat a ideálně i kombinovat. Dvojí kandidatura sice vždy zvyšuje
šance volené osoby, ale na stranickou disciplínu mívá protichůdné dopady. Pokud chceme
ověřit, jak disciplínu kandidáta ovlivňuje podpora strany, můžeme sledovat i to, jestli
kandidát dostal příležitost obhajovat dřívější mandát. Naopak pozice politika na kandidátní
listině může v ruském případě svědčit jak o tom, že si strana přála jeho zvolení, tak o tom, že
mu chtěla zabránit v zisku mandátu.
1.2.6 Míra omezení politických stran a nezávislých kandidátů
Poslední proměnnou, jejíž působení můžeme předpokládat v různých státech, je míra
omezení, kterým se musejí podřizovat politické strany i nezávislí kandidáti. V první řadě jde o
požadavky, jež musí splnit, aby se mohli zúčastnit voleb. Ve druhém případě jsou to
požadavky, které ovlivňují jejich činnost po zvolení – tedy například to, jak velkou svobodu
budou mít při hlasování. Tak jako v případě proměnné Demokratičnost režimu, ani tuto
proměnnou nelze přesně změřit, protože se skládá ze mnoha různých složek. Ani ona se tak
ještě nestala součástí empirického výzkumu v případových studiích smíšených systémů.
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Přesto je třeba ji uvést, protože ovlivňuje výše uvedené proměnné, jejichž vliv už prokázaný
je – zejména stabilitu a význam politických stran.
Mezi omezení před volbami typicky patří třeba volební zákony nebo zákony o
politických stranách. Pro menší strany může být klíčový například volební práh stanovený pro
poměrnou část voleb. Pokud je příliš vysoký, představitelé malých uskupení nebo
společenských menšin mají větší motivaci, aby se přidali ke straně s větší šancí na úspěch.
Opačná situace je třeba v Izraeli, kde nízký volební práh – v současnosti 3,25 %48 – napomáhá
ke zvolení drobných uskupení.49 Obvyklejší je ale případ, kdy volební práh motivuje
kandidáty malých stran, aby se přičlenili k větší straně. Právě u takových politiků lze
předpokládat, že mají slabší vazby na stranické centrum, což může vést i ke slabší disciplíně.
S podobnou bariérou se musí potýkat i nezávislí kandidáti v jednomandátových obvodech. Ti
mnohdy musí sesbírat zákonem daný počet podpisů. Je-li tento počet příliš vysoký, je
pravděpodobnější, že se připojí k nějaké straně. Tato volba je ale ryze pragmatická a
kandidát má méně důvodů, proč by měl při hlasování zůstávat loajální.
Další zásadní překážkou ve volbách bývá omezení regionálních politických stran.
Například v Rusku se voleb do Státní dumy smí účastnit jen strany s členskou základnou
v různých oblastech napříč celou zemí. Pokud by se například Tataři na jihozápadě Ruska
rozhodli zformovat vlastní stranu do voleb do Dumy, Centrální volební komise by ji
nezaregistrovala. Právě lokální strany a hnutí se přitom často dovedou dobře prosadit
v jednomandátových obvodech. Daří se jim to třeba ve Velké Británii ale i v jiných zemích,
kde se na jednom místě koncentrují například národní nebo náboženské menšiny. Pokud
zákon nedává lokálním uskupením možnost kandidovat nezávisle, prakticky nutí jejich členy,
aby se přidali k celostátním stranám. Právě politici, kteří se orientují na voliče ve svém
regionu, se pak mohou stát slabým článkem strany, a to především, když její celostátní cíle
poškozují obyvatele některých regionů.
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Podobných omezení může být celá řada a nemá smysl se pokoušet vyjmenovat
všechna z nich. Stejně tak je tomu i u požadavků, které jsou kladeny na zvolené politiky.
Může se jednat třeba o nařízení, že politik zvolený za danou stranu nesmí vystupovat jinak
než v souladu se zbytkem strany nebo hnutí. Tímto způsobem vymáhalo stranickou disciplínu
třeba české politické hnutí Věci veřejné, které za projevy v rozporu s politikou hnutí
požadovalo pokutu 7 milionů korun.50 Podobně jednoznačné sankce ale nevolí všechny
strany – některé se spokojí s neformálními pravidly a tresty. Například bývalý ruský poslanec
Il’ja Ponomarëv v roce 2014 hlasoval proti připojení Krymu k Rusku a šel tak proti většině
spolustraníků z uskupení Spravedlivé Rusko. Většina členů této strany pak hlasovala pro to,
aby byl Ponomarëv zbaven poslanecké imunity. Sám poslanec navíc tvrdil, že dostal zprávu o
tom, že udělal „chybu“ a měl by emigrovat. Zprávu mu údajně nevyřídili spolustraníci, ale
tehdejší poradce prezidenta Putina Vladislav Surkov.51 Tento příklad ilustruje, že nátlak na
stranickou disciplínu může být neformální a nemusí pocházet jen od kolegů za stejné frakce.
Výzkum této proměnné naráží na několik zásadních problémů. Důležité je například
to, že omezení nejsou vždy oficiální a jasně daná. V praxi se ale objevují i případy
neformálních pravidel, která jsou vymáhána, ale zůstávají neveřejná a skrytá i autorům
akademických prací. Nedostatek informací o této proměnné není jedinou překážkou, která
brání jejímu zkoumání. Podstatné je i to, že stejná omezení mohou působit jinak v odlišných
prostředích – třeba výhružky jsou mnohem silnější hrozbou v nedemokratických režimech.
Dále platí, že různá omezení mají na stranickou disciplínu zcela opačný vliv. Například
v Rusku sice zákon o politických stranách nutí kandidáty drobných stran, aby se přidali
k většímu uskupení, což by mohlo vést k jejich slabší disciplíně při hlasování. Zároveň zde ale
platí některá neformální pravidla, která podporují ukázněné hlasování – přinejmenším o
některých důležitých tématech. Při zkoumání vlivu omezení politických stran a nezávislých
kandidátů je proto zapotřebí postupovat velmi opatrně. Tato proměnná a proměnná
Demokratičnost režimu se dají jen velmi obtížně zapojit do kvantitativního výzkumu, je ale
nutné je zohlednit při interpretaci získaných dat.
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2. Dosavadní působení smíšeného volebního systému v Ruské federaci
2.1 Smíšený systém v letech 1993–2003

Všechny proměnné zmíněné v předchozí kapitole můžeme chápat jako abstraktní podmínky,
které zvyšují, nebo snižují pravděpodobnost stranické disciplíny. V každém státě se tyto
podmínky liší a příklad Ruské federace ukazuje, jak výrazně se mohou odlišovat také
v různých časových úsecích. V případě Ruska se smíšený systém poprvé používal v období od
roku 1993 do roku 2003. Ovlivnil tak složení prvních tří Dum. Následovala tři volební období,
kdy se poslanci Státní dumy vybírali poměrným systémem. Podruhé se Rusko vrátilo ke
smíšenému systému až ve volbách roku 2016, tedy při obsazování sedmé Dumy. Přestože
doba mezi oběma obdobími nepřesáhla 13 let, politické, ekonomické, ideologické i právní
prostředí se zcela změnilo – a spolu s ním se vyvíjely i některé proměnné uvedené v minulé
kapitole. Jiné naopak zůstaly beze změny.
Při porovnání současnosti s devadesátými lety se nezměnilo třeba základní rozdělení
voleb na poměrnou a většinovou část. Už při prvním využití smíšeného systému v Rusku se
poměrně obsazovalo 225 mandátů a stejný počet měl připadnout i kandidátům zvoleným
většinově v jednomandátových okruzích. Nakonec tito kandidáti obdrželi o šest mandátů
méně, protože v některých obvodech se volby neuskutečnily.52 Tato situace ale nastala kvůli
výjimečným podmínkám v regionech (například v Čečensku) a v dalších volbách už se
neopakovala. Hlasování probíhalo paralelně – každý volič měl dva hlasy. Prvním volil stranu,
respektive všechny kandidáty na její listině. Strany, které překročily pětiprocentní volební
práh, si rozdělily mandáty s využitím volební formule poměrného zastoupení. Druhý hlas pak
volič přidělil jednotlivci ve svém volebním obvodu. Mandát z obvodu získal ten kandidát,
který obdržel relativní většinu hlasů. Stejně navržený je i smíšený systém platný od roku
2016. Vedle základní architektury systému se nezměnil ani jeho typ. Ruští občané tak pořád
vybírají kandidáty většinovým smíšeným systémem (MMM).
Forma volebního systému se udržela po celá tři volební období. To ale neznamená, že
by političtí aktéři podceňovali její význam. Vypovídá o tom už zavádění smíšeného systému
52

Gosudarstvennaja duma Federal’nogo sobranija Rossijskoj Federacii. Istorija Gosudarstvennoj Dumy.
Gosudarstvennaja Duma Federal’nogo Sobranija Rossijskoj Federacii [online]. 2020 [cit. 11. 3. 2020]. Dostupné
z: http://duma.gov.ru/duma/about/history/information/

31

v roce 1993. Různí rusisté, politologové a historikové se shodují, že se Boris Jelcin rozhodl
právě pro takto navržený systém, aby zvýhodnil své příznivce a zmenšil význam oponentů.53
Hlavním cílem bylo podpořit zvolení nových stran, které by byly schopné konkurovat
především komunistům a dalším opozičním uskupením a zároveň by podpořily Jelcinovy
reformy.54 Následující volby ukázaly, že nejvýznamnější odpůrci reforem – tedy komunisté i
Žirinovského LDPR – získali mandáty především díky poměrné části hlasování. Naopak
takzvané reformní strany a nezávislí kandidáti často uspěli v jednomandátových obvodech.55
Tyto výsledky způsobily, že se prezident Ruska snažil zvýšit počet mandátů volených
většinově a jeho odpůrci prosazovali pravý opak. Zachování dvou rovnocenných částí
volebního systému tak znamenalo kompromis mezi oběma skupinami, které si dobře
uvědomovaly, jak velký vliv má nastavení volebního systému.56
Je otázka, proč se komunisté a LDPR v pozdějších letech více nesnažili prosadit jiný
typ voleb – například MMP, který by jim vynesl vyšší podíl mandátů. Nejpravděpodobnějším
vysvětlením je, že jim k tomu buď chyběla dostatečná podpora, nebo nebyli ochotní
spolupracovat. K obsazení prvních tří Dum se každopádně vždy používal jen většinový
smíšený systém (MMM). Ten podle prací uvedených v předchozí kapitole přispívá k nižší
stranické disciplíně. Mohl se tak stát jedním z důvodů, proč poslanci prvních tří Dum často
hlasovali proti většině strany nebo jejímu vedení.
Dalším důvodem je, že žádná frakce nedržela v Dumě zcela neochvějnou většinu.
Systém MMM v devadesátých letech sice umožnil některým velkým stranám (hlavně
komunistům a Ruské volbě) ovládnout i některé jednomandátové obvody, ale ne dost na to,
aby se obešly bez koaliční podpory v Dumě. Slabost vlády i stran zvyšovala motivaci
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poslanců, aby hlasovali podle svých zájmů a občas přebíhali k protistraně. To pak vedlo ke
slabší stranické disciplíně, než jakou by si dovolili členové dominantní frakce.
Zcela prokázaný vliv na stranickou disciplínu poslanců v prvních třech Dumách měl
způsob jejich volby. Politici zvolení většinově v jednomandátových okruzích hlasovali se
slabší disciplínou než členové stejných frakcí, kteří získali mandát díky poměrnému hlasování
a umístění na kandidátce.57 Tento rozdíl platil v různých poslaneckých frakcích bez ohledu na
jejich velikost. Podle dosavadních zkušeností z jiných zemích bychom přitom měli očekávat
silnější stranickou disciplínu u představitelů velkých stran.58 Důležitou roli zde může hrát
skutečnost, že poslanecké frakce v ruském parlamentu netvořili jen členové stran, ale i
nestraníci, kteří se ve volbách obešli bez přímé podpory strany a přidali se k ní až po svém
zvolení. Logicky proto nebyli na nominaci strany tak závislí jako politici, kteří uspěli díky
zařazení na partijní listinu. Takovým nestraníkům se dařilo získat mandát pouze
v jednomandátových obvodech.59 Po volbách byla ale řada z nich ochotná vstoupit do malé,
nebo velké poslanecké frakce. Složení těchto frakcí se tak zpestřilo a přibyli v nich členové se
slabšími vazbami na stranu, kteří si mohli dovolit i slabší disciplínu.
Méně ukázněnému hlasování svědčilo i to, že v Rusku devadesátých let probíhala
opravdová soutěž mezi politickými stranami. Organizace Freedom House sice zemi řadila jen
mezi částečně svobodné státy, ale zároveň nezpochybňovala, že zdejší volby jsou
demokratické a konkurence mezi stranami není jen zdánlivá.60 Podle Levitského a Waye
nebylo Rusko devadesátých let nikdy plnou demokracií. I oni ale uznávají, že strany opravdu
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soupeřily o přízeň voličů.61 Překážkou plnohodnotné demokracie každopádně byly
klientelistické vztahy, které některé strany navazovaly s možnými sponzory a získávaly tak
podporu, jež byla pro většinu kandidátů nedosažitelná. Příkladem může být spojenectví
bloku Jabloko s finanční skupinou „Most“, která ovládala televizní kanál NTV,62 nebo pozdější
vliv vlastníků ropných a hutních společností na média i na politiku.63 Kvůli podobným vazbám
sice vznikaly nerovné podmínky, ale politická soutěž nezanikala, protože žádná strana
neměla podporu všech médií a oligarchů. Díky tomu, že nikdo nedržel absolutní monopol, se
i jednotliví poslanci mohli při svém hlasování přidávat k různým skupinám a frakcím a
usilovat jak o podporu voličů, tak vlivných skupin.
Politické soutěži napomáhala i roztříštěnost a nejistá budoucnost mnoha stran.
Například ve volbách v roce 1993 se jenom Žirinovského Liberálně-demokratická strana
Ruska (LDPR) a Komunistická strana Ruské federace (KPRF) mohly opřít o rozsáhlou síť
regionálních organizací.64 Zbývající strany byly hůře organizované a navíc si navzájem
přebíraly voliče. Například pro rychlý přechod k tržní ekonomice bylo hned pět větších stran,
které se nakonec dostaly do první Dumy: Ruská volba (VR), Ruské hnutí demokratických
reforem (RDDR), Strana ruské jednoty a shody (PRES), Jabloko a Demokratická strana Ruska
(DPR). Rozštěpené skupiny poslanců nedokázaly získat takový význam, aby se staly stabilní
součástí politického rozhodování. Kvůli tomu i kvůli prudkému pádu životní úrovně
spojeného právě s nástupem tržního hospodářství se jen jedna z těchto pěti stran udržela do
příštích voleb a zároveň dokázala překročit volební práh.65 Ani ve volbách do druhé a třetí
Dumy se programy pravicových a liberálních stran nepřestaly překrývat a řada podobně
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zaměřených uskupení tak v poměrné části vůbec neuspěla. Po celá devadesátá léta tak
přetrvávala vysoká nestabilita stran, jež neměly silné vazby na regionální zástupce, jejich
existence byla nejistá a navíc hrály jen okrajovou roli v politice. Takové strany dokázaly hůře
prosazovat i disciplínu svých členů.
Loajalitu ruských poslanců prvních tří Dum ale podporovala jiná proměnná zmíněná
v předchozí kapitole. I v Rusku se podařilo prokázat, že disciplinovaněji hlasovali ti politici,
kterým strana umožnila kandidovat v obou částech voleb.66 Je pozoruhodné, že tento
předpoklad platil i přesto, že panovala poměrně vysoká míra nejistoty, jestli se strana do
příštích voleb nerozpadne a jestli vůbec překročí volební práh. Možným vysvětlením loajality
poslanců s vyšší stranickou podporou může být, že měli blíž k ideové pozici strany.
Míra omezení politických stran a nezávislých kandidátů nebyla v devadesátých letech
příliš vysoká. I díky tomu mohly vznikat a kandidovat drobné strany nebo nezávislí politici.
Drobné strany dokonce často nebraly v potaz své reálné šance na úspěch a kandidovaly po
desítkách navzdory tomu, že pak končily pod volebním prahem. Naopak většinová část voleb
svědčila velkému množství nestraníků. Ani oni nenaráželi na náročná zákonná omezení a
nemuseli bojovat s rozvinutými stranickými organizacemi, protože stranický systém v Rusku
teprve vznikal. Ale na rozdíl od malých stran byli schopní uspět ve většinové volbě. Jak už
jsme uvedli, právě nestraníci bývají více náchylní k tomu, aby podkopávali stranickou
autoritu. Slabá formální omezení tak mohla způsobit, že se zvýšil význam proměnné Způsob
volby kandidáta – zatímco neukáznění poslanci malých stran v poměrných volbách neuspěli,
nestraníkům voleným většinově nestály v cestě žádné zásadní překážky a mandát často
získali.
Pokud shrneme působení všech proměnných v první éře fungování smíšeného
volebního systému v Rusku, vidíme, že většina z nich svědčila slabší stranické disciplíně – a to
především u kandidátů zvolených většinově. Slabé disciplíně nahrával typ smíšeného
volebního systému (MMM), který umožnil zvolení poloviny kandidátů v jednomandátových
obvodech. Tito kandidáti zároveň měli důvod usilovat o přízeň voličů v regionech, protože
volby byly svobodné a doprovázela je opravdová soutěž mezi různými uskupeními. Naopak
66

THAMES, Frank C. A House Divided: Party Strength and the Mandate Divide in Hungary, Russia, and Ukraine.
Comparative Political Studies [online]. 2005, 38 (3), str. 297 [cit. 11. 3. 2020].
https://doi.org/10.1177/0010414004272526

35

motivace hlasovat disciplinovaně spolu se stranou zůstávala nízká ve všech třech Dumách.
Žádná strana v nich nedržela ústavní většinu a velká část uskupení se rozpadala během
jediného volebního období. Uskupení se štěpila na jednotlivé skupiny poslanců a poslanecké
frakce se musely opírat i o podporu nestraníků. Jedinou proměnnou, která jednoznačně
utužovala stranickou disciplínu, byla Stranická podpora zvolení - konkrétně možnost
kandidovat v obou částech voleb. Celkově ale není překvapivé, že poslanci prvních tří Dum
často vystupovali nejednotně a hlasovali proti svým spolustraníkům.

2.2 Smíšený systém od roku 2016
2.2.1 Očekávání spojená se zavedením smíšeného systému
Rusko se vrátilo ke smíšenému systému voleb při volbách do Státní dumy v září 2016. První
oficiální návrh na obnovu smíšeného hlasování padl ze strany tehdejšího prezidenta
Vladimira Putina už v roce 2012. Putin tehdy vyzval Centrální volební komisi a svůj
prezidentský úřad, aby zajistil přípravu zákona o zavedení smíšeného systému.67 Vzhledem
k tomu, že je nepožádal o posouzení vhodnosti takového zákona, ale rovnou přikázal jeho
tvorbu, můžeme říct, že o obnově smíšeného systému bylo de facto rozhodnuto už dříve než
na samém konci roku 2012. Kromě toho, že měl Putin v té době větší autoritu a pravomoci
než jakýkoli jiný politik, zároveň mohl spoléhat na podporu strany Jednotné Rusko, která
držela většinu ve Státní dumě.
Je vysoce pravděpodobné, že by zákon prošel, i kdyby ho představitelé státních
institucí nijak nehájili v médiích a nesnažili se získat podporu občanů. Přesto padlo hned
několik oficiálních vysvětlení, jaké jsou důvody pro návrat ke smíšenému systému. Samotný
prezident Putin krátce před volbami roku 2016 řekl, že nový způsob voleb zvýší konkurenci
mezi politiky a povede tak ke zvolení skutečně výkonných kandidátů.68 Pod slovem výkonný
si v daném kontextu nejspíš můžeme představit poslance, který se svědomitě účastní
zasedání, je iniciativní a dovede si vydobýt podporu voličů. Na některé z těchto požadavků
67

RIA Novosti. Putin poručil predstavit’ zakonoprojekt o smešannoj sisteme vyborov GD. RIA Novosti [online].
31. 12. 2012, poslední aktualizace: 29. 2. 2020 [cit. 20. 3. 2020]. Dostupné z:
https://ria.ru/20121231/916871761.html
68

Deputat Klub. Putin: smešannaja sistema vyborov obespečit prichod v Gosdumu effektivnych ljudej. Deputat
Klub: Portal deputatov Gosudarstvennoj Dumy 7 sozyva [online]. 2016 [cit. 20. 3. 2020]. Dostupné z:
http://www.deputat.club/news/4893

36

totiž naráželi následující řečníci.69 Neúčast poslanců na hlasování zase budila silnou kritiku ze
strany ruských médií70 a později vedla i k zavedení pokut za časté absence. Zajímavé je, že ze
všech stran zastoupených ve Státní dumě vyhlásila pouze Putinem podporovaná strana
Jednotné Rusko předvolební primárky, ve kterých spolustraníci soutěžili o nominaci ve
většinové části voleb. Většina z vítězů primárek pak nominaci skutečně získala, několik
jednotlivců ale bylo vyloučeno stranickým centrem71 a jiní údajně dobrovolně odstoupili.72
Celkově tak došlo k jisté soutěži mezi kandidáty, ale i tato soutěž byla omezená.
Podobné cíle smíšeného systému uváděla i Valentina Matvijenková, předsedkyně
Rady federace a další vysoce postavená osobnost Jednotného Ruska. Podle ní měl nový
volební systém umožnit kandidaturu aktivních občanů, a to bez ohledu na to, jestli patřili
mezi členy strany, nebo šli do voleb jako nestraníci.73 Tento předpoklad dával smysl, protože
i přes omezenou svobodu voleb se voliči v některých regionech mohli spojit a zvolit
nestranického kandidáta, který měl dostatečný věhlas, nebo už se dříve podílel na řešení
nějakého palčivého problému. Je ale třeba podotknout, že v praxi se do Státní dumy dostali
jen ti nestraníci, které podpořila některá strana. Nezávisle na podpoře jakékoli strany uspěl
jen kandidát Vladislav Reznik, který sice kandidoval jako nezávislý, ale přitom byl členem
Jednotného Ruska.74 Zvolení „aktivních“ nestraníků tedy bylo možné, ale v praxi k němu
docházelo, jen pokud je nominovala některá strana.
Představitelé opozičních uskupení dávali najevo, že považují změnu volebního
systému jen za taktiku Jednotného Ruska, jak získat vyšší podíl mandátů. Podobně ostře se
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vyjádřili dokonce i lídři stran takzvané systémové opozice.75 Tu v ruském případě tvoří
Komunistická strana Ruské federace (KPRF), Liberálně-demokratická strana Ruska (LDPR) a
strana Spravedlivé Rusko (SR). Ačkoli to zástupci těchto stran přímo neřekli, lepší podmínky
Jednotného Ruska automaticky znamenaly horší pozici pro ně. Vzhledem k tomu, že malá
uskupení obvykle dosahují nejlepších výsledků v poměrném systému, je logické, že jejich
představitelé odmítali jakýkoli posun k většinovým volbám.
Úvahu, že zavedení smíšeného systému, mělo pomoci Jednotnému Rusku k lepším
výsledkům, podporuje i fakt, že si strana výrazně pohoršila ve volbách do Státní dumy v roce
2011. Sice získala zdaleka nejvyšší podíl hlasů (49,31 %),76 ale oproti volbám v roce 2007
ztratila skoro 15 procentních bodů.77 Právě zavedení smíšeného systému mohlo velmi dobře
kompenzovat případný další pokles popularity Jednotného Ruska v poměrné části voleb.
Dalo se totiž předpokládat, že ve většinové části budou vítězit především kandidáti nejsilnější
strany. Jejich šance by mohla snížit především dohoda ostatních stran na společných
nominacích kandidátů. Tato možnost ale nebyla příliš pravděpodobná, protože opoziční
strany v minulosti nikdy takto významně nespolupracovaly. Pravděpodobný nebyl ani vznik
žádného nového hnutí, které by dokázalo získat relativní většinu hlasů ve velké části obvodů.
Na druhou stranu ale platí, že pozice Jednotného Ruska a dosavadního režimu nebyla
natolik bezpečná, aby státníci mohli očekávat přibližně stejné výsledky i beze změny
volebního systému. Parlamentní volby v roce 2011 vyvolaly demonstrace, které postupně
narůstaly a vyústily v největší protestní akce od vzniku vládnoucí strany. Kromě poměrně
velkého rozsahu demonstrací, měli jejich účastníci i troufalé požadavky, včetně anulování
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výsledků voleb do Dumy, které účastníci protestů označovali za zfalšované, zmírnění
podmínek, jež musely splnit politické strany, aby se mohly zúčastnit voleb, a občas i odchod
Vladimira Putina a jeho politických spojenců.78 Význam demonstrací zvyšovalo i to, že se
některých z nich zúčastnili i lídři stran systémové opozice.79 Už prezidentské volby na jaře
roku 2012 ale ukázaly, že tito politici nejsou ochotní spolupracovat s nesystémovou opozicí
ani spolu navzájem a raději nominují vlastní kandidáty. Minimálně na jaře 2012 tak bylo
jasné, že protesty nepředstavují bezprostřední riziko pro Jednotné Rusko, prezidenta ani
vládu. Rozhodně ale mohly znamenat varovný signál, který je motivoval k zavedení nového
volebního systému.
Někteří politologové předpokládali, že Jednotné Rusko dokáže ve většinové části
voleb přitáhnout na svou stranu velkou část nestraníků.80 Jako nejsilnější uskupení jim mohlo
nabídnout nejvyšší pravděpodobnost znovuzvolení. Právě nestraníci a kandidáti
z regionálních obvodů představovali neznámou, která podle některých mohla oživit
fungování Dumy. Zajímavý popis použil například Alexandr Kynev, který mluvil o „spícím
potenciálu“ nově zvolené Dumy. Nevyzpytatelnou silou, která se mohla, ale nemusela
probudit, podle něj byli právě regionální kandidáti.81 Kromě dříve uvedených předpokladů,
že politici zvolení v nominální volbě vykazují slabší stranickou disciplínu, panovalo i
očekávání, že skutečně budou cítit větší odpovědnost za své voliče.82 Celkově tedy můžeme
říct, že jak představitelé současného režimu, tak nezávislí politologové, připouštěli zvýšení
konkurence mezi zavedenými poslanci, a zdrojem potenciálních změn se měli stát hlavně
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poslanci volení ve většinové části voleb. Očekávání spojená s novou Dumou ale byla velmi
opatrná. Představitelé systémové opozice i nezávislí analytici si totiž všímali, že nový volební
systém zřejmě vynese více mandátů straně Jednotné Rusko.
2.2.2 Podmínky před volbami a organizace voleb

Základní podoba smíšeného systému zůstala stejná jako v devadesátých letech a nezměnila
se ani během tvorby zákona O volbách do Státní dumy Federálního shromáždění Ruské
federace. Jeho finální verze prošla hladce i třetím čtením v únoru 2014, kdy ji podpořily
všechny strany, kromě komunistů.83 Volby, které se konaly v září 2016, se tak skládaly ze
dvou stejně významných částí. 225 mandátů se vybíralo poměrným systémem. Volič zde
vyjadřoval podporu stranám, které kandidovaly po celém Rusku. Druhých 225 mandátů se
dělilo mezi vítěze většinových voleb v jednomandátových obvodech. V této části voleb
občané hlasovali pro konkrétní osobnosti, které kandidovaly jen v daném regionálním
obvodu.
Už jen to, že se představitelé LDPR a Spravedlivého Ruska nepokusili zákon
zpochybnit, svědčí o politické dominanci strany Jednotné Rusko. Její postavení bylo
významnější než pozice jakékoli ruské strany v devadesátých letech. Jednoznačně o tom
vypovídalo například její zastoupení ve státních institucích. Jednotné Rusko mělo většinu ve
Státní dumě, mezi jeho členy patřil předseda vlády, velká část ministrů i předsedkyně Rady
federace. Ze všech uskupení navíc mělo nejsilnější vazbu na prezidenta Putina, který straně
dříve předsedal.
Ve srovnání s uskupeními devadesátých let se Jednotné Rusko mohlo opřít i o vyšší
finanční podporu ze strany firem nebo jednotlivých dárců. Například v roce 2016, kdy se
konaly volby do Dumy, obdrželo od soukromých nebo právnických osob víc než 4,283
miliardy rublů. 84 Pro srovnání – Spravedlivé Rusko dostalo „jen“ 1,193 miliardy, komunisté
667 milionů a LDPR 367 milionů.85 Podstatné je i to, že počty firem i jednotlivců, kteří přispěli
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vládnoucí straně, dosahoval stovek, a navíc se jednalo o dárce z různých částí federace.
Kdyby se sídla sponzorů Jednotného Ruska vyznačila jako body na mapě, vznikla by síť
pokrývající takřka celou zemi. Přehled příjmů strany sice nerozlišuje příspěvky pro stranu
jako celek a dary pro regionální organizace, ale dá se očekávat že část sponzorů podpořila
přímo politiky, kteří přijímali rozhodnutí v oblasti jejich podnikání. Pokud by jen malá část
peněz skutečně směřovala na účty místních organizací, zajišťovalo by jim to nadstandardní
příjmy. Ty by mohly připočíst k zaručenému příspěvku od stranického centra. Všechny
regionální organizace totiž získávají část peněz, které strana obdrží ze státního rozpočtu. Ani
tato částka není nízká. Jednotné Rusko tak v roce 2016 získalo víc než 3,56 miliardy rublů.
Jeho celkové příjmy za jediný rok tak přesáhly 8,227 miliardy rublů. Ve srovnání s ostatními
stranami tak mělo nejen nejrozsáhlejší politický vliv, ale i zdaleka největší finanční
prostředky, které ho zvýhodňovaly v soutěži s dalšími uskupeními.
Jednotné Rusko a ostatní parlamentní strany měly výhodu oproti mnoha dalším
účastníkům voleb právě díky svému politickému vlivu a financování ze státního rozpočtu.
Částka, kterou strany v Dumě dostávaly za obdržený hlas, se navíc od konce roku 2011
pětinásobně zvýšila.86 Spolu s ní se prohloubily nerovné podmínky ve volbách. Kromě čtyř
zmíněných uskupení měla po roce 2011 na státní příspěvek nárok jen strana Jabloko, díky
tomu, že při volbách do Dumy v roce 2011 získala víc než 3 procenta hlasů. Stejná strana
držela i několik středně významných funkcí ve státních institucích nebo v regionálních
parlamentech, za vedoucí čtveřicí ale výrazně zaostávala. Podobnou, nebo slabší pozici měly i
ostatní malé strany.
Na dominanci dosavadních stran a především Jednotného Ruska nic nezměnily ani
protesty po volbách do šesté Státní dumy. Stát sice vyhověl požadavku demonstrantů, aby
zmírnil požadavky, jež musely ve volbách splnit malé strany,87 ale zároveň finančně zvýhodnil
ty velké a nezrušil některé klíčové zákony. Nezměnilo se třeba nařízení z roku 2004, které
silně bránilo vzniku regionálních stran a požadovalo po nich, aby měly členskou základnu ve
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většině regionů federace.88 Tento požadavek vylučoval z voleb čistě lokální strany, které by
mohly uspět v jednomandátových obvodech. Pokud se regionální politici v Rusku chtěli
pokusit řešit problémy své oblasti na celostátní úrovni, museli se nechat nominovat
celostátním uskupením, nebo kandidovat jako nestraníci. To ale znamenalo sesbírat podpisy
voličů, zajistit si vlastní finanční prostředky na kampaň a uspořádat ji bez podpory velké
strany. Míra omezení politických stran i nestraníků se tak ve srovnání s devadesátými lety
podstatně zvýšila.
Vládnoucímu Jednotnému Rusku a částečně i systémové opozici svědčilo i omezení
svobody ruských médií a občanských svobod. Zatímco v devadesátých letech byly místní
sdělovací prostředky zhodnoceny jako „částečně svobodné“ v roce 2016 už je organizace
Freedom House označila za „nesvobodné“ a oproti roku 1995 si pohoršily o 25 bodů ze sta.89
Někteří rusisté mluvili o přímé kontrole obsahu nejdůležitějších ruských médií ze strany
státu,90 zároveň je ale třeba zdůraznit, že kontrola nebyla naprostá a všudypřítomná a
v Rusku roku 2016 stále vycházelo nezávislé zpravodajství a publicistika.91 Pokud se ale
kritické zprávy a investigativní příspěvky nedostávaly do nejsledovanějších médií, vládnoucí
strany nemusely většině občanů vysvětlovat své chyby a udržovaly si jejich důvěru.
Dalším vlivem, který svědčil především velkým parlamentním stranám bylo přesunutí
voleb do Dumy z prosince 2016 už na září stejného roku. Strany s lepším přístupem do médií
a přesvědčenými voliči nepotřebovaly tolik času a pozornosti občanů jako malé a nové
strany. I tehdejší místopředseda frakce Spravedlivé Rusko přiznal, že s návrhem nesouhlasí,
protože „v létě se kampaň dělá velmi těžko.“92 Jeho uskupení přitom bylo v lepší situaci než
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třeba nestraničtí kandidáti nebo hnutí, která musela vést kampaň s nižším rozpočtem i sbírat
podpisy a na obojí měla méně času. Podle ruských politologů volbám předcházelo i
navrhování volebních obvodů, jež snižovalo šance opozičních stran ve velkých městech. Ve
velké části volebních okruhů se totiž města dělila na více volebních obvodů a městští voliči se
míchali s voliči z periferie nebo vesnic. Opoziční strany, které získávaly hlasy především od
obyvatel velkých měst (například Jabloko), se tak nemohly spoléhat jen na jejich podporu,
ale musely přesvědčit i jiné typy voličů.93
Téměř všechny zmíněné okolnosti zvyšovaly volební šance strany Jednotné Rusko a
v menší míře i ostatních stran systémové opozice. Naopak šance nesystémové opozice sice
vzrostly díky snížení volebního prahu ze sedmi procent na pět, ale její pozice byla výrazně
horší než pozice dominantního Jednotného Ruska s politickým, ekonomickým vlivem,
možností určovat zákony, datum i územní členění voleb. Moc vládnoucí strany zesílila i kvůli
omezené svobodě médií i občanských svobod. Celkově se tak naplnila situace, která je
typická pro hybridní režimy: volební soutěž sice probíhala, ale byla výrazně pokřivená ve
prospěch vládnoucího uskupení.
Proto není překvapivé, že strany systémové opozice před volbami nezačaly
spolupracovat s opozicí nesystémovou. Teoreticky se jim sice mohlo podařit spojit síly a
porazit kandidáta Jednotného Ruska v některém z obvodů s vysokým podílem protestních
voličů a odpůrců vládnoucí strany (například ve velkých městech, v Chabarovském kraji nebo
na severozápadu Ruska). Ale z volebních programů vyplývalo, že opoziční strany cílí na zcela
rozdílné skupiny voličů a například spolupráce komunistů a strany Jabloko by kvůli rozdílům
v programu nedávala smysl. Vítězství společného kandidáta v jednom obvodu navíc
nemuselo přinést tak velkou výhodu jako spojenectví s jednoznačně nejsilnější stranou ve
větším počtu obvodů.
Právě strategii spolupráce s Jednotným Ruskem v některých obvodech si nakonec
vybrali představitelé systémové opozice, mezi něž patřila přinejmenším strana LDPR, SR,
mimoparlamentní strany Občanská platforma (GP) a Vlast (R). Právě tyto strany buď přiznaly,
že se domluvily s Jednotným Ruskem, ve kterých obvodech nebude nominovat své
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kandidáty, 94 nebo to nepřiznaly, ale nominovaly své strategické osobnosti právě v obvodech,
kde jim nehrozila konkurence ze strany Jednotného Ruska. Ze seznamu kandidátů
Jednotného Ruska nominovaných v jednomandátových obvodech jasně vyplývá, že celkem
18 obvodů nechalo neobsazených. Právě v těchto obvodech pak uspěli kandidáti LDPR,
komunistů, Spravedlivého Ruska a dvojice lídrů mimoparlamentních stran Občanská
platforma a Vlast.95 Někteří opoziční kandidáti nakonec porazili i nominanty Jednotného
Ruska, což podporuje dřívější tvrzení, že kontrola voleb nebyla úplná. Strategické dělení
obvodů ale přesto vypovídá o pokřivené volební soutěži, během níž se systémová opozice
nepostavila vládnoucí straně.
2.2.3 Volební výsledky a předpokládané dopady na stranickou disciplínu
Volby do sedmé Státní dumy Federálního shromáždění Ruské federace proběhly 18. září
2016 a zaručily historicky nejvyšší počet mandátů straně Jednotné Rusko. Jejich konečné
výsledky shrnuje Tabulka 1. Už do té doby nejsilnější strana Dumy poprvé získala ústavní
většinu. Kdyby jí připadlo jen tolik mandátů, na kolik měla nárok na základě výsledku
v poměrné části, obdržela by o víc než 60 mandátů méně a potřebovala by k ústavní většině
podporu poslanců za jinou frakci. Proti tomuto tvrzení můžeme právem namítnout, že
volební výsledek mohla ovlivnit i kontaminace typická pro smíšené systémy. V praxi mohli
voliči hlasovat strategicky a v poměrné části podpořit jinou stranu, která zde měla větší šanci
než v části většinové. Pokud ale přihlédneme k předvolebním průzkumům, zjistíme, že
obvykle předvídaly ne silnější, ale slabší výsledek Jednotného Ruska. Tyto průzkumy přitom
byly navržené jako poměrné volby a žádná kontaminace by se v nich projevit neměla.96 Proto
je velmi pravděpodobné, že pokud kontaminace zhoršila výsledek nejsilnější strany, nešlo o
žádný dramatický pokles. Celkově tak můžeme prohlásit, že smíšený volební systém v roce
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2016 zvýhodnil Jednotné Rusko a naopak připravil o mandáty komunisty, LDPR a Spravedlivé
Rusko. Tyto strany byly výrazně úspěšnější v poměrné části a naopak v nové, většinové volbě
získaly jen několik mandátů.
Tabulka 1 – Výsledky voleb do Státní dumy v r. 2016
Strana
Jednotné Rusko
Komunistická strana
Ruské federace
Liberálně‐
demokratická strana
Ruska
Spravedlivé Rusko
Vlast
Občanská platforma
nezávislí

Zkratka Počet mandátů (PR) % (PR) Počet mandátů (SMD) Celkem % mandátů
ER
140 54,2
203
343
76,2
KPRF
35 13,3
7
42
9,3
LDPR

34

13,1

5

39
8,7

SR
R
GP
nez

16
0
0
0
225

6,2
1,5
0,2
—

7
1
1
1
225

23
1
1
1
450

5,1
0,2
0,2
0,2

Jednotnému Rusku nejspíš napomohla i nízká volební účast. Z předvolebního
průzkumu sociologického centra Levada vyplývalo i to, že odpůrců Jednotného Ruska bylo
více ve skupině voličů, kteří váhali, jestli k volbám vůbec půjdou.97 Nízký počet lidí navíc
přišel hlasovat především ve velkých městech, kde měla vládnoucí strana slabší podporu než
v periferních regionech.98 Kvůli nezájmu voličů se tak snížily šance představitelů opozičních
stran nebo nezávislých kandidátů, kteří mohli zpestřit fungování Dumy a narušovat
stranickou disciplínu ve frakcích, k nimž by se přidali. Mandát obdrželi pouze dva kandidáti
malých uskupení a sice předsedové stran Vlast a Občanská platforma. Jediný politik, který byl
zvolen jako nezávislý (tedy bez přímé nominace politického uskupení) byl ve skutečnosti člen
strany Jednotné Rusko. Jednalo se o Vladislava Reznika, tehdy stíhaného za praní špinavých
peněz ve Španělsku a později zproštěného viny.99 Reznik se ani před volbami netajil tím, že
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v případě zvolení vstoupí do frakce Jednotného Ruska.100 Jeho „nezávislost“ tedy nikdy
nebylo možné ztotožňovat s nestranností. Volby v roce 2016 tak nepřinesly zvolení ani
jednoho skutečně nestranného a nezávislého kandidáta.
Překvapení se nekonala ani ve většině jednomandátových obvodů. Jednotné Rusko
jich ovládlo celkem 203 z 225. Výsledky ve zbývajících dva-a-dvaceti obvodech shrnuje
Tabulka 2. Důležité je, že v devatenácti obvodech zástupci Jednotného Ruska vůbec
nekandidovali, a to po domluvách s jinými politickými stranami. Poměrně často se jednalo o
místa, kde vládnoucí strana dostávala výrazně podprůměrné množství hlasů. Jednotné Rusko
vzdalo například jeden obvod v Moskvě (číslo 200) a jeden v Chabarovském kraji (číslo 70).
Naopak tři kandidáti Jednotného Ruska sice kandidovali, ale ve volbách přesto
neuspěli. Ve všech případech je porazil nominant komunistů. Právě druzí nejsilnější
komunisté poslali do voleb svého člověka téměř ve všech obvodech a nepokoušeli se
uzavírat podobné dohody ani s relativně levicovým Spravedlivým Ruskem. Vyplývá to
z volebních výsledků v jednotlivých obvodech a ze seznamů nominovaných kandidátů.101
Volby tak potvrdily dominantní postavení Jednotného Ruska a neochotu systémové opozice
spojit se proti němu.
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Tabulka 2 – Jednomandátové obvody, kde nekandidovali, nebo prohráli zástupci
Jednotného Ruska

Obvod Kandidátů Jedn. Ruska
№1
0
№6
0
№ 22
1
№ 24
0
№ 37
0
№ 44
0
№ 52
0
№ 70
0
№ 71
0
№ 89
0
№ 93
1
№ 127
0
№ 140
0
№ 147
0
№ 150
0
№ 181
0
№ 187
1
№ 195
0
№ 198
0
№ 200
0
№ 214
0
№ 216
0

Jméno vítěze
V. M. Reznik
R. G. Šajchutdinov
S. I. Kazankov
F. S. Tumusov
A. G. Aksakov
V. V. Kulijeva
N. M. Charitonov
S. I. Furgal
I. N. Abramov
A. A. Žuravlev
M. V. Ščapov
S. A. Žigarev
O. N. Smolin
L. L. Levin
M. V. Jemel'janov
A. N. Didenko
A. V. Kurinnyj
A. N. Grešnevikov
G. P. Chovanskaja
D. A. Parfenov
Je. G. Drapeko
V. V. Bortko

Stranická příslušnost
nez
GP
KPRF
SR
SR
LDPR
KPRF
LDPR
LDPR
R
KPRF
LDPR
KPRF
SR
SR
LDPR
KPRF
SR
SR
KPRF
SR
KPRF

I přes upevnění pozice dosavadní nejsilnější strany ale platí, že volby znamenaly
zvolení jinak motivovaných osobností, než jaké uspěly v roce 2011, a to díky volbě
v jednomandátových obvodech. Odlišnou motivaci regionálních kandidátů už popsaly
předchozí kapitoly – je možné u nich předpokládat silnější zájem oslovit voliče ve své oblasti
nebo místní vlivné skupiny. V případě Ruska se regionální kandidáti mohli opřít třeba o
podporu lokálních podnikatelů nebo regionální stranické organizace. Ta sice neměla při
nominaci kandidáta poslední slovo, pokud nevyhovoval stranickému vedení, ale většina
kandidátů byla vybrána právě na regionální úrovni.102 Právě tyto vazby mohly být důvodem
odlišného vystupování a disciplíny lokálních politiků.
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Při srovnání s volebními výsledky do prvních tří ruských Dum ale pozorujeme, že
opoziční strany dokázaly dosáhnout zvolení kandidátů ve většinové části voleb ve mnohem
menším množství případů. Jak ukazuje Tabulka 1, komunisté takto docílili zvolení pouhých
sedmi politiků. Stejný počet osobností ve většinové části prosadila strana Spravedlivé Rusko,
LDPR jich do Dumy dostala jen pět. Naprostá většina kandidátů zvolených
v jednomandátových obvodech uspěla díky podpoře Jednotného Ruska. Celkem jich bylo
203. Později se tito poslanci přidali k jeho frakci ve Státní dumě.
Právě jejich stranická disciplína byla vystavena mnoha protichůdným vlivům a nebyla
snadné ji předvídat. Na jednu stranu měli tito politici často silné vazby na regionální
organizace, které je nominovaly, a také na voliče, protože řada z nich získala nominaci po
předvolebních primárkách. Na druhou stranu ale všichni spadali pod extrémně vlivnou stranu
a mohli tak usilovat především o růst ve stranické hierarchii, který by jim umožnil získat třeba
funkci ministra nebo předsedy výboru. Protože mělo Jednotné Rusko v rámci režimu zcela
výsadní postavení, u jeho poslanců slábla motivace přebíhat k jiným stranám a dokonce i
prosazovat zákony, které by byly v rozporu se stranickou linií. Šance na úspěch takových
zákonů totiž byla minimální. Při celkovém zhodnocení tak na tyto poslance působilo několik
velmi významných vlivů, které je mohly přesvědčit k loajálnímu hlasování, a to i přes jejich
vazby na region.
Vyšší disciplínu současných ruských poslanců bylo možné očekávat i proto, že se
strany posledních několika Dum aktivně snažily vymáhat disciplinované hlasování. Neplatilo
to při každém rozhodování, ale u významných zákonů už se opakovaly případy, kdy poslanec
čelil nepříjemným následkům různého druhu potom, co nehlasoval spolu se svou stranou. Už
výše zmíněný poslanec Il’ja Ponomarëv, který hlasoval proti připojení Krymu k Rusku, se stal
pro stranu Spravedlivé Rusko natolik odstrašujícím příkladem, že iniciovala novelu zákona,
podle níž by nedisciplinovaní poslanci měli být zbaveni mandátu.103 Novela se sice nikdy
nestala součástí ruského právního řádu, ale poslanecké frakce reagovaly na nedostatečnou
disciplínu jinými způsoby. Například Alexej Mitrofanov, další poslanec za Spravedlivé Rusko,
byl vyloučen ze strany potom, co na rozdíl od spolustraníků podpořil Dmitrije Medveděva do
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funkce ruského premiéra.104 Na druhou stranu podle ruského serveru Vedomosti bylo
obvyklé, že strana přešla neukázněné hlasování bez jakýchkoli sankcí.105 Nicméně ve
srovnání s devadesátými lety znamenalo vyloučení ze strany, nebo jiná forma trestu
mnohem větší hrozbu pro politickou kariéru poslance, protože parlamentní strany v Dumě
měly výrazně větší šanci na zvolení než jakákoli jiná uskupení. Proto bylo možné očekávat, že
měla stranická omezení svobodného projevu větší dopad i na stranickou disciplínu.
Další proměnnou, u které bylo pravděpodobné, že zvýší disciplínu poslanců, byl
hybridní režim současného Ruska. Výsledky voleb v roce 2016 potvrdily, že největší počet
mandátů obdržela strana, jejíž politiku propagovala státem řízená média. Strany
nesystémové opozice v této situaci nevystupovaly pouze proti vládnoucím stranám, ale i
proti celé informační kampani, která vyzdvihovala dosavadní režim a jeho představitele.
Navíc vzhledem k finančním zdrojům Jednotného Ruska si mohli jen stěží najít sponzory, kteří
by jim přispěli na podobně rozsáhlou kampaň.
Ve srovnání s devadesátými lety se velmi výrazně zvýšila i stabilita politických stran.
Díky silnější institucionalizaci se totiž upevnily zevnitř. Zároveň se do jejich frakcí téměř vždy
dostali jen poslanci, kteří kandidovali s jejich podporou, a ne jako nezávislí. Početné skupiny
nezávislých poslanců byly běžné v devadesátých letech, ale v sedmé Dumě naprosto zmizely.
To znamenalo menší riziko nedisciplinovaného hlasování poslanců v dané frakci. Vnější
stabilitu současných stran v Dumě zase upevňovalo to, že jim vládnoucí Jednotné Rusko
záměrně nechalo šanci dosáhnout na mandáty – a to jak v poměrné, tak ve většinové části
voleb. Strany systémové opozice totiž mají nárok na poměrně vysoké státní financování a
mají přístup do státních médií. Stabilita zavedených politických stran v Rusku tak byla
poměrně vysoká, což by napomáhalo silné stranické disciplíně. V případě komunistů, LDPR a
Spravedlivého Ruska ale stabilita a význam stran nebyly zdaleka tak vysoké jako v případě
Jednotného Ruska. To zvyšovalo pravděpodobnost, že poslanci v jejich frakcích budou častěji
hlasovat proti stranické linii než poslanci vládnoucího uskupení.
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Při zhodnocení všech proměnných je možné shrnout, že řada z nich snižovala šance,
že současní poslanci při hlasování v Dumě upřednostní svou popularitu u voličů v regionu a
budou o ni usilovat i tehdy, kdy by to znamenalo vystoupit proti své straně. Je pravda, že
v Rusku působily i proměnné, které stranickou disciplínu obvykle oslabují – zejména typ
volebního systému MMM a jistá míra soutěže mezi politickými uskupeními. Ostatní
významné proměnné v Rusku ale stranickou disciplínu upevňovaly. Mezi ně patřil především
hybridní charakter režimu, vysoká stabilita stran, enormní význam vládnoucí strany Jednotné
Rusko a různá omezení politických stran a kandidátů. Tlak na stranickou disciplínu byl proto
po volbách v roce 2016 dost silný, aby nepřipustil některé odchylky běžné v jiných zemích.
Proto práce formulovala následující hypotézu: ruští poslanci zvolení v jednomandátových
obvodech nehlasují s výrazně slabší stranickou disciplínou než jejich kolegové zvolení na
stranické listině.
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3. Stranická disciplína po obnově smíšeného systému
3.1 Metodika výzkumu

Výzkum stranické disciplíny současných ruských poslanců vychází z veřejně dostupných dat o
jejich hlasování při projednávání jednotlivých návrhů. Tato data jsou dostupná na oficiálních
stránkách ruské Státní dumy.106 Odkaz uvedený v poznámce vede na rozcestník, kde je
možné vybrat datum hlasování a následně vyhledat všechny body, o nichž poslanci toho dne
hlasovali. Po kliknutí na konkrétní návrh se zobrazí nejen celkový výsledek (jestli ho poslanci
přijali, nebo odmítli), ale také postoj všech jednotlivých poslanců. Tento zdroj tak obsahuje
data, ze kterých je možné určit, jestli politik hlasoval proti hlavním představitelům své
poslanecké frakce, nebo spolu s nimi.
Pro analýzu těchto dat je ale třeba je uspořádat, aby odpovídala výzkumnému tématu
práce, a také se dala vyhodnotit regresní analýzou. Podobně náročné zadání není možné
provádět online a data je tedy nutné stáhnout a utřídit v jednom souboru nebo
programovacím prostředí. Tuto možnost ale nenabízejí ani webové stránky Státní dumy ani
Portál otevřených dat (Portal otkrytych dannych), který spravuje data o ruské státní správě a
rozhoduje o jejich zveřejnění. Autorka této práce podala žádost o souhrnné výsledky
hlasování v Dumě správcům Portálu otevřených dat.107 Ti žádost schválili a vyzvali Státní
dumu k odhalení dat. Toto rozhodnutí dokládá příloha diplomové práce Schválená žádost.
Nicméně Duma potřebné soubory nikdy neposkytla, přestože dostala výzvu od Portálu
otevřených dat už v lednu 2020. Z toho důvodu autorka práce musela přepsat dostatečně
velký a reprezentativní vzorek dat ručně. Přepsat všechna hlasování všech poslanců současné
Dumy od října 2016 by zabralo měsíce práce a ani potom by vzorek nebyl úplný. Každý týden
(s výjimkami prázdnin) totiž přibývají desítky až stovky odhlasovaných návrhů a bude tomu
tak až do září 2021, kdy by mělo skončit funkční období všech dnešních poslanců. Z toho
důvodu se práce s vhodným vzorkem zdála jako nejlepší možné řešení. Kromě toho bylo
možné předpokládat, že pečlivě zvolený vzorek kratšího období bude mít dobrou vypovídající
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hodnotu a poměrně spolehlivě zachytí, jak disciplinovaně poslanci hlasovali – i vzorek
kratšího období totiž obsahuje tisíce zaznamenaných hlasů.
Výběr vzorku probíhal tak, aby pokrýval souvislou časovou řadu nejméně několika
stovek hlasování a aby v něm byly zaznamenány postoje všech poslanců, kteří zasedali
v Dumě po celé zvolené období. Autorka se rozhodla zkoumat hlasování v období od 1. 10.
2018 po 31. 1. 2019. Toto období bylo vymezeno tak, aby bylo možné sledovat hlasování
poslanců přibližně v polovině jejich funkčního období. Zvolit období na začátku funkčního
období by nebylo vhodné proto, že v této době nově zvolení poslanci velmi často rozhodovali
o novelách, které vypracovali jejich předchůdci. Zároveň sami neměli skoro žádný čas na
přípravu vlastních návrhů. Protože cílem této práce bylo zkoumat disciplínu současných
poslanců při hlasování o svých i cizích návrzích, bylo třeba jim dát možnost projevit iniciativu
a vytvořit vlastní novely, které mohly, ale nemusely vyhovovat stranickým zájmům.
Vybrané měsíce nejsou v přesné polovině funkčního období z toho důvodu, aby
zachytily hlasování o státním rozpočtu. Projednávání tohoto zákona je vhodné sledovat už
jen proto, že svým významem překračuje všechny, nebo téměř všechny ostatní legislativní
návrhy. Rozhoduje totiž o základním rozdělení všech státních výdajů. Výdaje pak znamenají
konkrétní projekty, které mohou zajistit voličskou přízeň jak straně, tak regionálním
politikům. Zákon o státním rozpočtu navíc pokrývá všechna klíčová témata, takže je
pravděpodobné, že poslanci mají vyhraněný názor alespoň na některé pozměňovací návrhy.
Dostávají se tak do situace, kdy si musí vybrat, jestli budou hlasovat za sebe, nebo podpoří
svou stranu. Zkoumané období začíná říjnem, protože první čtení zákona o státním rozpočtu
Duma projednala 24. října 2018.108 Ve zkoumaném období jsou i obě dvě zbývající čtení a
řada pozměňovacích návrhů. Některé z nich přitom přednesli členové poslanecké frakce
Jednotného Ruska a jiné předložili zástupci opozičních stran, což zpestřuje sledovaný vzorek.
Sledované období nekončí schválením rozpočtu, ale až posledním lednem proto, aby
byly ve vzorku zastoupeny celkem dva měsíce, kdy poslanci nesoustředili velkou část
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pozornosti na rozpočet, a měli tak více času na ostatní změny legislativy. Těmito dvěma
měsíci jsou říjen a leden. Projednávání rozpočtu sice začalo už v říjnu, ale jednalo se jen o
první čtení, které zdaleka nedoprovázelo tolik pozměňovacích návrhů jako čtení druhé a
třetí. Přidání jednoho dalšího měsíce navíc zvýšilo rozsah vzorku. Díky tomu kleslo riziko, že
by mohl obsahovat příliš mnoho neobvyklých případů a neodrážel by běžnou stranickou
disciplínu.
Během pozorovaných čtyř měsíců poslanci schválili, nebo odmítli celkem 1140
různých návrhů. Hlasování o formálních otázkách se do tohoto čísla nezapočítávají109.
Každému projednávanému bodu odpovídala jen jedna možná reakce každého poslance.
V průběhu celého pozorovaného období v Dumě hlasovalo celkem 446 poslanců. Součin
těchto dvou čísel (1140 * 446) tak ukazuje, že vybraný vzorek obsahuje 508 440 různých
poslaneckých rozhodnutí. Politici vždy měli čtyři možnosti, jak se k danému návrhu vyjádřit:
buď mohli hlasovat pro, nebo proti, dále se mohli zdržet hlasování, nebo nehlasovat vůbec.
Možnost nehlasovat je třeba hodnotit opatrně, protože mohla značit, že poslanec není v sále,
ale i to, že se aktivně rozhodl nevyjádřit žádný názor a ztížit tak přijetí zákona. Bez
dostatečného množství hlasů totiž návrh nesplní kvorum a neprojde. V ruské Státní dumě
byla po většinu hlasování vysoká účast, ale často docházelo i k případům, kdy poslanci
sabotovali schválení zákona tím, že nehlasovali nijak. Řada novel a pozměňovacích návrhů
v takových situacích nenaplnila kvorum a byla zamítnuta, přestože získaly víc hlasů pro než
proti.110 Proto se tento projev přičítá do celkového počtu hlasování, ale zároveň ho
nehodnotíme jako projev slabé stranické disciplíny.
Vzorek neobsahuje hlasy plného počtu poslanců, kterých může být v Dumě až 450.
Zbylí čtyři poslanci totiž o mandát přišli před 31. lednem 2019, protože se ho dobrovolně
vzdali, a jejich místa ještě nikdo nestihl zaplnit. Do vzorku se nezapočítávají ani hlasy
poslance za Jednotné Rusko Borise Mendeleviče. Ten sice na konci listopadu 2018 převzal
funkci po spolustraníku Alexandru Sidijakinovi, ale ani jeden z nich nehlasoval po celé čtyři

109

Důvod je vysvětlený níže v této podkapitole.

110

Například tento neúspěšný pozměňovací návrh: Gosudarstvennaja duma Federal’nogo Sobranija Rossijskoj
Federacii. (2 čtenije tab. 1 prinjatyje popravki, popravka №2) O projekte federal’nogo zakona № 548878-7 „O
Sudebnom departamente pri Verchovnom Sude Rossijskoj Federacii“ (...). Gosudarstvennaja Duma
Federal’nogo Sobranija Rossijskoj Federacii [online]. 16. 10. 2018 [cit. 10. 5. 2020]. Dostupné z:
http://vote.duma.gov.ru/vote/105772

53

měsíce. Jména všech sledovaných poslanců jsou v příloze Duma2018.2019. Právě tato
příloha zachycuje informace o všech 446 poslancích a také počet případů, kdy hlasovali jinak
než vedoucí představitelé jejich poslanecké frakce a zcela prokazatelně tak narušili
stranickou disciplínu.
Tabulka 3 ukazuje různé typy hlasování a představuje hodnocení, jestli poslanec
zachoval stranickou disciplínu, nebo ne. Ačkoli platí, že možnost nehlasovat může vyjadřovat
politický postoj, nelze ji vždy považovat za projev nedisciplíny. Z dostupných dat bohužel
nejde vyčíst, kdy se poslanec aktivně rozhodl nehlasovat, a kdy skutečně nebyl přítomen
v sále (třeba kvůli nemoci nebo schůzi výboru). Právě proto tento výzkum započítává jeho
rozhodnutí nehlasovat, to ale není vykládáno jako narušení stranické disciplíny. Naopak
volby pro, proti nebo zdržení se hlasování už jasně svědčí o přítomnosti poslance a vyjadřují
jeho ochotu nebo neochotu podpořit stranu. Pokud se poslanec rozhodl aktivně hlasovat
jinak než vedoucí osobnosti jeho frakce, byl mu přičten jeden další hlas ve sloupci
SLABA.DISCIPLINA v souboru Duma2018.2019.
Tabulka 3 – Hodnocení stranické disciplíny
Hlasování vedení frakce

Hlasování poslance

Projev slabé str. disciplíny

PRO

PRO

NE (+0)

PRO

PROTI

ANO (+1)

PRO

ZDRŽEL SE

ANO (+1)

PRO

NEHLASOVAL

NE (+0)

PROTI

PRO

ANO (+1)

PROTI

PROTI

NE (+0)

PROTI

ZDRŽEL SE

ANO (+1)

PROTI

NEHLASOVAL

NE (+0)

ZDRŽELI SE

PRO

ANO (+1)

ZDRŽELI SE

PROTI

ANO (+1)

ZDRŽELI SE

ZDRŽEL SE

NE (+0)

ZDRŽELI SE

NEHLASOVAL

NE (+0)

NEHLASOVALI

PRO

ANO (+1)

NEHLASOVALI

PROTI

NE (+0)
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NEHLASOVALI

ZDRŽEL SE

ANO (+1)

NEHLASOVALI

NEHLASOVAL

NE (+0)

Nejsložitější situace nastávala tehdy, když nehlasovalo samotné vedení politické
frakce. Pokud by se hlasování poslanců v takovém případě nehodnotilo nijak, výzkum by
zcela pominul případy, kdy se skupina níže postavených straníků rozhodla prosadit vlastní
návrh, ale neuspěli. Z toho důvodu je vhodnější předpokládat, že v případě, kdy vedení
frakce nehlasuje nijak, znamená prohřešek proti stranické disciplíně hlasovat pro nebo se
zdržet hlasování. I rozhodnutím zdržet se hlasování totiž poslanec zvyšuje kvorum nutné pro
přijetí návrhu, zatímco hlavní osobnosti jeho frakce volí přesně opačnou strategii. Ačkoli u
jednotlivých poslanců tak nepovažujeme „nehlasování“ za aktivní narušení disciplíny,
v případě frakcí hodnotíme hromadné rozhodnutí vůdčích představitelů „nehlasovat“ jako
aktivní volbu ztížit schválení zákona a podle ní pak posuzujeme postoje poslanců z dané
frakce. Tuto výjimku ospravedlňuje, že vedení frakce nikdy netvoří jen jeden poslanec.
Pravděpodobnost, že se nejméně čtyři vůdčí představitelé odeberou na schůze, onemocní,
nebo z jiných důvodů nebudou v sále, je tak nižší než pravděpodobnost, že nebude přítomen
jeden poslanec.
Pojem „vedoucí představitelé poslanecké frakce“ je třeba upřesnit. Nejjednoznačněji
vyjadřuje postoj frakce to, jak hlasuje její předseda. Pokud se rozhodne pro jakýkoli aktivní
způsob hlasování, je možné tvrdit, že tím udává směr dalším poslancům, a naznačuje jim,
jaký postoj je v zájmu celé frakce. V praxi ale nastávají situace, kdy předseda nehlasuje nijak.
V takovém případě frakci nejlépe vystihuje hlasování jeho prvního zástupce. Někdy se ale
vyskytnou i případy, kdy dvě nejvýznamnější osobnosti frakce nevyjadřují žádný názor.
V těchto – ne příliš obvyklých – případech výzkum sleduje hlasování všech ostatních zástupců
předsedy frakce. Například Jednotné Rusko a Spravedlivé Rusko jich mají šest. Stanovisko
frakce v tomto případě musí aktivně vyjádřit alespoň polovina zástupců. Komunisté ovšem
mají jen tři další zástupce předsedy a pravděpodobnost, že budou nepřítomni i oni, je tak
vyšší než u dvou zmíněných frakcí. Aby se hodnocení všech frakcí alespoň částečně
vyrovnalo, výzkum hodnotí jako vedoucího představitele frakce také Ivana Mel’nikova. Ten
sice není zástupce předsedy, ale má významné postavení v Komunistické straně Ruské
federace a navíc zastává funkci prvního zástupce předsedy Státní dumy. Podobná možnost
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ale nepřipadá v úvahu u LDPR. Ta má jen dva řadové zástupce a u žádného dalšího poslance
nelze říci, že by měl vyšší postavení než ostatní. Jak v případě KPRF tak u LDPR proto zájem
strany vyjadřuje nikoli polovina zástupců ale nejméně dva vysoce postavení představitelé
frakce. Formálně tak sice platí dvě různá pravidla pro různé frakce, ale v praxi by větší
nerovnost vznikla, pokud by se všechny strany hodnotily stejně, ačkoli nejsou stejně
uspořádané. Jména a funkce klíčových představitelů frakcí ve zkoumaném období shrnuje
následující tabulka.
Tabulka 4 – Vedoucí představitelé frakcí
Frakce

Předseda

První zástupce

Zástupci / Vysoce

předsedy

postavení členové frakce
A. K. Isajev
R. V. Karmazina

ER

S. I. Neverov

V. B. Kidjajev

NENÍ

N. V. Pankov
V. V. Seliverstov
A. L. Šchagošev
Ju. V. Afonin

KPRF

G. A. Zjuganov

N. V. Kolomejcev

V. I. Kašin
I. I. Mel’nikov
D. G. Novikov

LDPR

V. V. Žirinovskij

V. Je. Den’gin

I. V. Lebedev
Ja. E. Nilov
A. V. Čepa
Je. G. Drapeko

SR

S. M. Mironov

M. V. Jemel’janov

V. K. Gartung
O. A. Nilov
G. Z. Omarov
F. S. Tumusov
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Jak už bylo řečeno, všechny případy, kdy poslanci hlasovali proti vedení frakce, jsou
sečtené v souboru Duma2018.2019. Započítána jsou všechna hlasování ve stanoveném
období, kromě případů, kdy poslanci posuzovali jen formální záležitosti. Tyto body se
nepočítají mezi 1140 relevantních hlasování, přestože se jim poslanci věnovali od října 2018
do konce ledna 2019. Takových případů bylo za sledované období celkem 92, celkem tak
poslanci ve stanovených měsících projednali 1232 návrhů. Na každý den hlasování tak
připadaly necelé tři. Typicky šlo o úvodní dvě hlasování, jaký bude program Dumy na daný
den. Dále se jednalo o rozhodování, jakým způsobem budou poslanci hlasovat, jestli
projednají nově zařazený bod a jak budou probíhat interpelace. Všechny tyto otázky sice
mohly být důležité pro fungování dolní komory parlamentu, ale na život mimo ni měly
minimální dopad. Při projednávání těchto formálních rozhodnutí tak poslanci nemuseli řešit
dilema, jestli se obracet k voliči, nebo ke stranickým špičkám. Z toho důvodu by pouze
zkreslovala výzkum této práce. Kromě toho by formální návrhy pravděpodobně kopírovaly
cíle poslanců, které se projevily později při hlasování o skutečně relevantních novelách a
pozměňovacích návrzích. Z obou důvodu práce nepočítá formální otázky do celkového počtu
hlasování a nemají žádný vliv na výsledky výzkumu.
Hlavní závisle proměnnou výzkumu je proměnná slabá disciplína. Ta je v souboru
Duma2018.2019 ve sloupci nazvaném SLABA.DISCIPLINA. Číslo v tomto sloupci označuje
počet případů, kdy poslanci aktivně hlasovali v opačném smyslu než vedoucí představitelé
jejich frakce. Výzkumná otázka této práce se ptá, jestli poslanci zvolení v jednomandátových
obvodech projevují slabší stranickou disciplínu než jejich kolegové zvolení na stranické
listině. Z toho důvodu má významné postavení také proměnná, která popisuje způsob volby
konkrétního politika. V souboru Duma2018.2019 se tato proměnná nazývá MANDAT,
protože ukazuje, jaký typ mandátu poslanec zastával. Pokud zastupoval voliče, kteří ho
vybrali v jednomandátovém obvodu, v tabulce je hodnota 1. Pokud byl zvolen jako člen
strany na společné kandidátce, tabulka uvádí hodnotu 0.
Soubor ale obsahuje i další proměnné, jejichž vliv na stranickou disciplínu je možné
zkoumat kvantitativně. Dvě z nich se zaměřují na vliv politických stran. Proměnná jménem
STRANA obsahuje zkratku strany, do jejíž frakce v Dumě poslanec patřil ve zkoumaném
období. S pomocí této proměnné práce navazuje na teoretické kapitoly, které upozorňovaly
na možný vliv různě velkých a různě významných stran na disciplínu jejich členů. Kvůli těmto
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předpokladům vznikla i proměnná POUZE.ER, která odděluje poslance za jednoznačně
největší a navíc vládnoucí stranu Jednotné Rusko od všech ostatních uskupení. Poslanci
z frakce Jednotného Ruska mají v tabulce hodnotu 1 a všichni ostatní hodnotu 0.
Další dvě proměnné v tabulce vznikly, aby zjistily vliv, jaký má na disciplínu ruských
poslanců podpora jejich stran ve volbách. Proměnná DVOJI.KANDIDATURA dosahuje hodnoty
1 tehdy, když strana umožnila svému nominantovi kandidovat na stranické listině a zároveň
ho podpořila jako svého jediného zástupce v jednomandátovém obvodu. Pokud politik tuto
výhodu nedostal, je u něj vyznačená 0. Stejné téma rozvíjí i proměnná
OBHAJOBA.MANDATU. Poslanec, jejž strana nechala obhajovat mandát z předchozího
volebního období má v tomto sloupci zapsáno 1. Pokud mandát v přechozí Dumě nezastával,
je u něj hodnota 0.
Práce zkoumá vliv těchto proměnných na stranickou disciplínu s pomocí regresní
analýzy, kterou ověřují výpočty průměrných hodnot, pozorování jednotlivých případů a
srovnávání výsledků s teoretickými znalostmi o smíšených systémech a ruských politických
stranách. Kombinace teoretických znalostí a kvantitativního výzkumu je v případě Ruska
důležitá i proto, že je zdejší režim podstatně méně demokratický než ve většině zemí se
smíšeným systémem, kde se loajalita poslanců také zkoumala s pomocí kvantitativních
metod. Při interpretaci dat je tak třeba zohlednit i dvě proměnné, které nemůžeme vyjádřit
s pomocí čísel. Jedná se o proměnnou Demokratičnost režimu a Míra omezení politických
stran a nezávislých kandidátů. Obě tyto proměnné totiž pokřivují volby a mění chování
poslanců po zvolení. Stejně tak můžeme očekávat jistý vliv proměnné Typ smíšeného
volebního systému, jeho rozsah je ale těžké odhadovat, protože v Ruské federaci se vždy
využíval jen typ MMM.

3.2 Rozdíly stranické disciplíny
3.2.1 Stranická disciplína poslanců zvolených různými způsoby
Ačkoli ve mnoha smíšených systémech se prokázalo, že poslanci zvolení v jednomandátových
obvodech hlasují se slabší stranickou disciplínou, v případě současného Ruska působí řada
faktorů, kvůli kterým bylo možné předpokládat, že se vliv této proměnné neprojeví naplno.
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Proto práce formulovala hypotézu, že ruští poslanci zvolení v jednomandátových obvodech
nehlasují s výrazně slabší stranickou disciplínou než jejich kolegové zvolení na stranické
listině. Kvantitativní výzkum tuto hypotézu potvrdil. Poslanci zvolení do Dumy většinově
nehlasovali s větší nezávislostí než poslanci, kteří získali mandát na stranické kandidátce.
Ukazuje to jak regresní analýza, tak průměrný počet nedisciplinovaných hlasování poslanců
zvolených různými způsoby.
Výsledky regresní analýzy shrnuje tabulka níže. Jedná se o mnohonásobnou analýzu, která
ukazuje i všechny ostatní proměnné. V tuto chvíli mluvíme o vztahu mezi nezávisle
proměnnou MANDAT (označuje způsob volby kandidáta) a závisle proměnnou
SLABA.DISCIPLINA, která zaznamenává počet hlasů proti vedoucím představitelům
poslanecké frakce. Součástí výzkumu se staly dvě mírně odlišné regresní analýzy. Obě ale
ukazují podobné výsledky. Pokud se soustředíme na vztah mezi způsobem volby a stranickou
disciplínu, tak obě analýzy uvědějí záporné koeficienty (-0,090 a -0,133). Pokud výsledky
vyjádříme slovy, analýzy tvrdí, že pokud byl poslanec zvolen v jednomandátovém obvodu
(MANDAT = 1), jeho stranická disciplína se nesnížila, ale naopak vzrostla – v obou případech
ale jen neznatelně – ani ne o jeden hlas.
Tyto výsledky ale nejsou směrodatné. Na rozdíl od některých jiných proměnných je
zde p-hodnota příliš vysoká, a proto není možné zamítnout nulovou hypotézu, že vztah mezi
oběma proměnnými neexistuje. V tabulce vysokou p-hodnotu značí nepřítomnost hvězdiček
u koeficientu. Výsledky regresní analýzy jsou ale přesto důležité pro potvrzení hypotézy této
práce. Analýza totiž neprokázala ani to, že by kandidáti z jednomandátových obvodů byli
náchylnější k neukázněnému hlasování. Právě tento výsledek přinesly regresní analýzy
v jiných zemích nebo v Rusku devadesátých let. V současné ruské Dumě ale neplatí, že by
poslanci zvolení většinově hlasovali s větší svévolí než jejich kolegové, což je v souladu
s hypotézou této práce.
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Tabulka 5 – Vliv jednotlivých proměnných na stranickou disciplínu
Závisle proměnná:
SLABA.DISCIPLINA
Nezávisle proměnné:
MANDAT

STRANA GP

(1)

(2)

-0.090

-0.133

(0.567)

(0.579)

-4.349
(5.658)

STRANA KPRF

8.415***
(1.101)

STRANA LDPR

2.470**
(1.154)

STRANA R

-3.670
(5.667)

STRANA SR

7.481***
(1.353)
-5.961***

POUZE.ER

(0.919)
DVOJI.KANDIDATURA

OBHAJOBA.MANDATU

Průnik

Počet pozorování
Koeficient determinace
Směrodatná chyba reziduí

2.666***

2.274**

(0.957)

(0.982)

-0.680

-0.506

(0.556)

(0.571)

1.773***

7.698***

(0.507)

(0.933)

446

446

0.282

0.230

5.568 (df = 437)

5.738 (df = 441)
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21.468*** (df = 8; 437) 33.016*** (df = 4; 441)

F-test
Poznámka: počet * se odvíjí

**

p<0,05, ***p<0.01

od p-hodnoty a označuje
větší jistotu vlivu proměnné.

Je ale třeba upozornit, že tato regresní analýza může mít vyšší chybovost, protože se
nepodařilo upravit data tak, aby jejich distribuce připomínala normální rozložení. Proto je
třeba počítat s tím, že analýza zobrazuje spíše tendence a přesný vliv proměnných se může
lišit. Tyto tendence si můžeme ověřit několika různými způsoby. Pokud zkoumáme vztah
mezi způsobem volby a disciplínou poslance, nabízí se vypočítat průměrnou disciplínu
poslanců zvolených na kandidátce a v jednomandátových obvodech. I tento výpočet ukazuje,
že mírně slabší stranickou disciplínu projevovali kandidáti zvolení na listině strany. Průměrný
počet případů, kdy tito politici hlasovali jinak než vedení jejich frakce, byl 4,24 během
zkoumaných čtyř měsíců. Poslanci, kteří uspěli ve většinových volbách, se za stejnou dobu
postavili proti své frakci v průměru jen zhruba dvakrát. Přesný počet jejich hlasů proti frakci
byl 2,18552.
Výpovědní hodnotu průměru můžou výrazně zkreslit extrémní případy. Takovým je
třeba poslanec za LDPR, Jurij Volkov, který se proti své straně vyslovil celkem 67krát – tedy
vícekrát než kterýkoli jiný člen dolní komory. Tento poslanec získal mandát na stranické
kandidátce, a snižoval tak průměrnou disciplínu stejně zvolených poslanců. Jak ale ukazuje
následující graf, Volkov sice projevoval výjimečně slabou disciplínu, ale řada jeho kolegů se
stejným typem mandátu také hlasovala proti své frakci. Graf zobrazuje, kolikrát se proti
straně vzbouřili poslanci s různým typem mandátů. Modrá barva náleží poslancům zvoleným
na stranické listině. Z grafu je patrné, že mezi nimi sice bylo víc politiků, kteří proti straně
nehlasovali ani jednou, ale zároveň převažovali i ve skupině těch nejméně disciplinovaných.
Graf 1 – Stranická disciplína podle způsobu zvolení
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Jak je vidět z výše sloupců, tak případy, kdy se poslanci projevili jinak než vedení jejich
frakce více než v patnácti případech (z 1140), nebyly příliš časté. Takových poslanců bylo
celkem 15. Protože způsob zvolení poslanců s nejslabší stranickou disciplínou není na grafu
dobře vidět, shrnujeme ho v následující tabulce. Ta zřetelně ukazuje, že i mezi poslanci, kteří
ze všech nejčastěji hlasovali proti vedení frakce, bylo více politiků zvolených na stranické
kandidátce (v tabulce jsou označeni modrou barvou).
Tabulka 6 – Poslanci s nejslabší stranickou disciplínou při hlasování
POSLANEC

STRANA

MANDAT

Volkov Ju. G.

LDPR

0

67

Ivanov S. V.

LDPR

0

65

Lebedev I. V.

LDPR

0

33

Kazankov S. I.

KPRF

1

30

Aksakov A. G.

SR

1

29

Omarov G. Z.

SR

0

27

Kurinnyj A. V.

KPRF

1

27

Kostenko N. V.

ER

0

24

Avdejev M. Ju.

KPRF

0

23

Šein O. V.

SR

0

22
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SLABA.DISCIPLINA

Kornijenko A. V.

KPRF

0

21

Chovanskaja G. P.

SR

1

20

Agajev V. A.

KPRF

0

19

Jelifanova O. N.

SR

0

18

Pozdnijakov V. G.

KPRF

0

16

Ve stejné tabulce ale můžeme pozorovat i jednu zajímavost, která naznačuje, že
někteří poslanci, kteří ve volbách získali neobvyklou podporu voličů, potom hlasovali s větší
nezávislostí. Při shrnování volebních výsledků padlo, že jen tři kandidáti systémové opozice
dokázali uspět v jednomandátových obvodech i tehdy, když proti nim kandidoval nominant
Jednotného Ruska (podrobněji výše v Tabulce 2). Dva z těchto tří politiků se pak stali těmi
nejméně disciplinovanými členy komunistické frakce – šlo o Sergeje Kazankova a Alexeje
Kurinného. Také třetí politik, který porazil soupeře z Jednotného Ruska (Michail Ščapov),
vykazoval podprůměrnou disciplínu. Proti své frakci hlasoval celkem 11krát. Ze tří případů
není možné usoudit, jestli se jednalo jen o shodu náhod, nebo ne, ale při větším množství
případů by se voličská podpora kandidátů v obvodech mohla stát další proměnnou, jíž by
bylo zajímavé zkoumat.
Důvody, proč se v současném Rusku nepotvrdila slabší disciplína u regionálních
kandidátů už z velké části předložily teoretické kapitoly. Vliv některých teoretických
předpokladů ale můžeme pozorovat i ve sledovaném vzorku dat. Předchozí odstavec
poukázal na několik případů, kdy se od strany vzdalovali poslanci, kterým se podařilo navázat
natolik úspěšný kontakt s voliči, že se na voliče mohli úspěšně obracet i ve snaze dosáhnout
znovuzvolení. Ještě méně závislí na vedení frakce by byli nestraníci, kteří by se k frakci
připojili až po zvolení. Právě vysokým počtem nestraníků z jednomandátových obvodů se
vyznačovaly první tři Dumy Ruské federace. V současné Dumě ale nebyli žádní nestraníci,
jimž by se povedlo zvítězit ve volbách bez podpory nějaké strany. A spolu s takovými
nestraníky zmizela i slabá disciplína poslanců z jednomandátových obvodů.
Dalším významným vlivem, kvůli němuž kandidáti z jednomandátových obvodů velmi
pravděpodobně ztráceli motivaci usilovat o přízeň voličů, byl úpadek demokracie v Rusku
během posledních dvou desetiletí. Ani kandidát, který by ostentativně hlasoval v zájmu svých
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voličů a proti frakci, by si nemohl být jistý, že se voliči o jeho chování vůbec dozví kvůli státní
cenzuře médií a internetu. Vzhledem ke komplexnosti ruských zákonů navíc platilo, že běžný
občan neměl šanci pochopit jejich pravý význam, pokud nevěnoval tématu velkou pozornost
a pokud mu obsah zákona někdo nepředstavil ve zhuštěné a srozumitelné formě. Na možná
úskalí zákonů občas upozorňovala nezávislá ruská média, osobnosti a různé organizace –
jejich sledovanost či čtenost se ale zdaleka nevyrovnala pozornosti, kterou voliči věnovali
běžným médiím. Regionální poslanec tak čelil menšímu riziku, že se jeho voliči dozví o
nepříjemných dopadech novely, jíž pomohl schválit.
Při zavádění smíšeného volebního systému ruští přední politici tvrdili, že regionální
poslanci zvýší akceschopnost Dumy. Výsledky hlasování nevylučují, že za některými návrhy
stojí právě schopní noví poslanci z jednomandátových obvodů. Zároveň je ale patrné, že
příchod regionálních osobností nezpůsobil hromadné navrhování zákonů vhodných pro
regiony, a nikoli pro stranu. Případy, kdy se politici z obvodů snažili prosadit novelu, pro níž
nezískali podporu stranického vedení, byly jen řídké. Takové návrhy pak skoro vždy oslovily
jen malou část poslanců. Jako typický příklad uveďme pozměňovací návrh zákona o zvláštním
daňovém režimu v Moskvě, Tatarstánu a dvou dalších oblastech. Pro tuto novelu hlasovala
téměř celá frakce Spravedlivého Ruska a také 23 „vzbouřenců“ z Jednotného Ruska, přičemž
většina z nich získala mandát v jednomandátových obvodech. Tak velké množství poslanců
z frakce Jednotného Ruska hlasovalo proti stranickému vedení jen výjimečně. Jejich
spolustraníci se ale ani v tomto případě nenechali přesvědčit a rozhodli se pro stejný postoj,
jaký si vybralo vedení frakce – tedy nehlasovat vůbec nijak.111
První regresní analýza, která zkoumala jen vliv způsobu zvolení na stranickou
disciplínu, klamně ukazovala, že právě způsob volby poslance má podstatné dopady na jeho
stranickou disciplínu. Tuto analýzu shrnuje následující tabulka.
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Tabulka 7 – Jednoduchá analýza vztahu mezi způsobem volby a str. disciplínou (před
zohledněním vlivu dalších proměnných)
Závisle proměnná:
Nezávisle proměnná:
MANDAT

SLABA.DISCIPLINA
-2.054***
(0.610)

Průnik

4.240***
(0.429)

Počet pozorování

446

Koeficient determinace

0.025

Směrodatná chyba reziduí

0.023

F-test

11.355*** (df = 1; 444)

Poznámka: počet * se odvíjí
od p-hodnoty a označuje
větší jistotu vlivu proměnné.

***

p<0.01

Pokud by výzkum zkoumal jen tuto proměnnou a nezapočítal vliv těch ostatních, zdálo by se,
že poslanci zvolení na stranické listině proti frakci hlasovali zhruba o dva případy častěji než
jejich kolegové vybraní v obvodech. Už dříve uvedená mnohonásobná analýza ale naznačuje,
že vliv způsobu zpolení je pravděpodobně ve skutečnosti mnohem nižší. Mnohonásobná
regresní analýza tvrdí, že větší vliv na výslednou disciplínu měly jiné proměnné, které budou
popsány níže. Ve srovnání s Ruskem 90. let tak vliv způsobu volby pravděpodobně zeslábl a
stranická disciplína se nyní odvíjí spíše od jiných faktorů.
3.2.2 Stranická disciplína v různých poslaneckých frakcích
Podle mnohonásobné regresní analýzy, která byla uvedena v Tabulce 5, mělo na disciplínu
současných ruských politiků větší vliv to, k jaké stranické frakci se připojili. Podle této analýzy
mělo směrodatný dopad členství ve všech čtyřech klíčových frakcích. V Dumě sice zasedal i
jeden poslanec za stranu Občanská platforma (GP) a jeden další ze strany Vlast, oba ale
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zůstávali mimo velké frakce a nevytvořili žádnou vlastní. Vždy tak hlasovali samostatně a
zkoumat u nich stranickou disciplínu nedává smysl. Z analýzy vyplývá, že nejvýraznější vliv na
disciplínu poslanců mělo členství ve frakci KPRF. U komunistických poslanců se počet hlasů
proti vedení frakce zvyšoval víc než o osm. V případě členů frakce Spravedlivého Ruska rostl
počet narušení stranické disciplíny o víc než sedm. Také poslanci ze strany a frakce LDPR
vykazovali slabší stranickou disciplínu – a to přibližně o dva hlasy. Přesně opačná situace byla
ve frakci Jednotného Ruska. Pokud se poslanec zařadil do této poslanecké skupiny, jeho
stranická disciplína se obvykle zvyšovala o necelých šest hlasů ve srovnání s poslanci jiných
frakcí. Znovu je ale třeba upozornit, že čísla z této analýzy se mohou mírně odlišovat od
reality, kvůli nenormálnímu rozložení dat.
O neukázněném hlasování poslanců menších stran systémové opozice ale svědčí i
průměrný počet takových případů. Ty jsou zaznamenány v další tabulce.
Tabulka 8 – Průměrný počet hlasů poslance proti vedení frakce
Stranická frakce

Průměrný počet hlasů poslance proti vedení frakce
(z 1140 hlasování)

ER

1.51

KPRF

11.09

LDPR

5.38

SR

10.35

Také průměrné hodnoty vypovídají o tom, že ve sledovaném období byli ze všech
nejdisciplinovanější zástupci Jednotného Ruska. Kdybychom si představili průměrného
poslance za LDPR, tak by hlasoval proti své frakci téměř čtyřikrát častěji a poslanec za
Spravedlivé Rusko téměř sedmkrát častěji. Vůbec nejslabší disciplínu dávali najevo
komunisté. Za 1140 hlasování vystoupili proti svým vedoucím představitelům průměrně
jedenáctkrát. To znamená víc než sedmkrát častěji než poslanci Jednotného Ruska.
Právě vysoká disciplína poslanců Jednotného Ruska způsobila klamný výsledek
jednoduché regresní analýzy v Tabulce 7. Při pohledu na ni by se zdálo, že politici zvolení
v jednomandátových obvodech měli sklony k silnější stranické disciplíně. Ve skutečnosti byla
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ale silná disciplína typická pro představitele Jednotného Ruska. Dojem vznikal kvůli tomu, že
téměř všechny jednomandátové obvody získali právě nominanti nejsilnější strany. Naopak
nejméně disciplinovaní komunisté takto obdrželi jen sedm mandátů. To, že způsob volby
neměl příliš výrazně dopady na stranickou disciplínu, odhalila až mnohonásobná regresní
analýza, která zohlednila i vliv různých stran a frakcí.
Nabízí se otázka, proč byla stranická disciplína nejnižší právě mezi komunisty. Dobrou
odpověď na tuto otázku nabízí teoretická část práce, konkrétně podkapitola, která shrnuje
obvyklý vliv politických stran, jejich stability a významu. Všechny čtyři hlavní strany v Dumě
bylo možné označit za stabilní, nicméně komunisté se nemohli opřít o tak vysoký státní
příspěvek a neměli ani tolik sponzorů jako Jednotné Rusko. Stranu sice už dlouhé roky vedl
Gennadij Zjuganov, ale právě v roce 2018 ho v prezidentských volbách nahradil jiný
komunistický kandidát – Pavel Grudinin. S postupným odchodem Zjuganova z vrcholné
politiky sílí i nejistota, kdo ho nahradí, a jak se strana změní v příštích letech. Obojí může
narušovat její vnitřní stabilitu. V případě komunistů se navíc občas objevují případy, kdy se
proti vedoucím představitelům postaví téměř všichni poslanci. Stalo se to například ve třetím
čtení zákona o podpoře rodin s dětmi. Zatímco předseda strany se zdržel, 35 poslanců
hlasovalo pro.112 Podobně rozsáhlé rozpory se ve straně objevovaly sice zřídka, ale
opakovaně. Komunistická frakce tak působila mnohem méně soudržná než třeba frakce
LDPR. V jejích řadách sice byli tři nejméně ukáznění poslanci (zmínění v Tabulce 6), ale
k podobně hromadným hlasováním proti stranickému vedení v ní nedocházelo.
Dalším důvodem, proč se komunisté potýkali se slabší disciplínou svých poslanců než
Jednotné Rusko, byl pravděpodobně menší význam jejich strany. I dřívější studie prokázaly,
že vládní strany dovedou lépe motivovat své členy k ukázněnému hlasování než strany
opoziční.113 Tuto teorii podporuje mnohonásobná regresní analýza této práce, přesněji
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proměnná POUZE.ER, která ukazuje vyšší disciplínu u poslanců vládnoucí strany než u členů
opozičních uskupení. Komunisté sice představují nejsilnější opoziční stranu současné Dumy,
ale přesto nedrží ani 10 % mandátů. Jejich vliv na přijímané novely je tak poměrně slabý a
nemohou se spoléhat ani na vazby na prezidentskou kancelář, na státní instituce nebo firmy,
jež kontrolují lidé spojení s Jednotným Ruskem. Komunističtí kandidáti tak nemají stejně
silnou motivaci zůstávat loajální, protože významné posty ministrů, předsedů nebo ředitelů
jim jejich strana může zajistit jen výjimečně.
Kvůli tomu, že je KPRF více vzdálená od vládnoucích elit, se dá předpokládat i to, že
její lídři nejsou pod tak silným tlakem, aby upevnili jednotu svých poslanců. Vláda dovede
prosadit své klíčové návrhy i bez jejich podpory. Dokonce ani kdyby se komunisté rozpadli
nebo začali sabotovat ty nejdůležitější body, by režim mohl fungovat dál. Rozpad Jednotného
Ruska by představoval mnohem vážnější problém a ohrozil by nejen roli, kterou v současném
hybridním režimu hraje Státní duma, ale i vazby režimu na regionální politické elity. Podobně
se nedostatečný význam může projevovat i slabou disciplínou poslanců Spravedlivého Ruska.
Jejich strana ztrácí voliče už několik let v řadě. Od svého vzniku postupně přišla o některé
liberální poslance a řadu voličů, ale i přes poměrně loajální podporu politiky Jednotného
Ruska si nezajistila významný vliv na státní správu.
Zároveň je ale třeba zdůraznit, že při projednávání mimořádně důležitých návrhů se
obvykle sjednotili poslanci ze všech stran a hlasovali stejně. Jakkoli je pravděpodobné, že
opoziční strany nebyly pod tak velkým tlakem, ani jejich poslanci obvykle nedávali najevo
žádné skutečně kontroverzní postoje. Třeba v říjnu 2018 schválila Duma prohlášení, které
hodnotilo „vyostření“ situace na Ukrajině. Pro bylo 90 % všech hlasujících. Nikdo nehlasoval
proti a nikdo se nezdržel.114 Dá se říci, že v tomto a mnoha podobných případech ruská
systémová opozice dostála svého jména. Ale ani soulad nad klíčovými návrhy nepanoval
vždy. Méně poklidné bylo třeba hlasování o postizích pro občany, které na nepovolenou akci
(například demonstraci) přivedly někoho nezletilého, což bylo jedno z velkých témat kvůli
účasti velkého množství dospívajících Rusů na protestních akcích. Za vládnoucí uskupení se
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tehdy postavilo jen Spravedlivé Rusko. Představitelé LDPR se většinou zdrželi a téměř všichni
komunisté byli proti.115
Podobné neshody stran na zásadních zákonech jsou ale jen výjimečné. Je
pravděpodobné, že si ruští poslanci a strany uvědomují vysokou míru omezení, která jim
hrozí ze strany režimu. Během schůzí sedmé Dumy se dosud neopakovalo nic podobného
jako vyloučení poslance SR po nedisciplinovaném hlasování o připojení Krymu a dalších
otázkách, tyto odstrašující příklady ale mohou dále ovlivňovat chování politiků a jejich vůli
hlasovat proti těm nejdůležitějším návrhům. Pravděpodobně nejvýznamnějším nezávislým
projevem současné parlamentní opozice byl její odpor vůči penzijní reformě. Tehdy i
v případě jiných sociálních zákonů se opozice dokázala sjednotit a veřejně odsoudit vládní
návrhy. Většina projevů odporu ze strany opozice se ale nedočkala větší pozornosti a
neznamenala zásadní problém ani pro Jednotné Rusko, ani pro fungování režimu jako celku.
Z toho důvodu nebylo nutné u méně problematických, běžných zákonů požadovat po
stranách, aby hlasovaly v souladu s Jednotným Ruskem.
3.3.3 Stranická disciplína při různé stranické podpoře ve volbách
Součástí výzkumu byl i vliv dvou proměnných, které zkoumaly, jestli budou se silnější
disciplínou hlasovat poslanci, kterým strana výrazně pomohla ke znovuzvolení. Jak už bylo
řečeno v první kapitole, v některých zemích stranická podpora skutečně zvyšovala loajalitu
zvolených osobností. V jiných zemích ale měla přesně opačný efekt – politici díky ní
vystupovali suverénněji a často se nepodřizovali stranické linii. Podobný efekt dokládají i
data z ruské Státní dumy. Pokud si strany chtěly podporou ve volbách zajistit ukázněné
hlasování, tak se jejich snaha minula účinkem.
V mnohonásobné regresní analýze se vlivu stranické podpory věnovaly dvě
proměnné. První z nich byla nazvaná DVOJI.KANDIDATURA a ve výchozím souboru
Duma2018.2019 dosahovala hodnot 1, nebo 0. Pokud strana poslala kandidáta ve volbách
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v jednomandátovém obvodu a současně ho zařadila i na volební kandidátku, poslanci byla
připsána hodnota 1, v opačném případě hodnota 0. Druhá proměnná označená
OBHAJOBA.MANDATU sledovala, jestli strana poslala kandidáta znovu i po jeho výkonu
v předchozím funkčním období. I zde hodnota 1 znamenala „ano“ a 0 „ne“.
Výsledky mnohonásobné analýzy jsou uvedeny výše v Tabulce 5. Podle nich měla
prokazatelný vliv jen proměnná DVOJI.KANDIDATURA. Výsledky ukazují, že pokud tato
proměnná dosáhla hodnoty 1, tedy pokud strana umožnila kandidovat oběma způsoby,
poslanec měl tendence častěji narušovat stranickou disciplínu než jeho kolegové, jež strana
nominovala jen v jedné části voleb. Totéž vyplývá i z výpočtu průměrné stranické disciplíny
poslanců s různou mírou stranické podpory ve volbách. V následující tabulce uvádíme i
průměrnou disciplínu poslanců, kteří kandidovali opakovaně a také průměrný počet
neukázněných hlasování poslanců, jimž strana nepomohla kandidovat oběma způsoby a ani
je nenominovala dvakrát v řadě. Dvě poslední čísla jsou zmíněna hlavně pro ilustraci –
naznačují totiž stejný trend jako dvojí kandidatura. Regresní analýza ale nezjistila, že by měla
významný vliv na stranickou disciplínu.
Tabulka 9 – Průměrný počet hlasů proti frakci u poslanců, jimž strana vyjádřila různou míru
podpory ve volbách
Způsob podpory ve volbách

Průměrný počet hlasů proti frakci (z 1140)

Nominace v obou částech voleb

8,85*

Možnost obhájit mandát

3,89

Ani jedna z uvedených možností

1,89

*vztah mezi touto formou podpory a str. disciplínou je prokazatelný i podle reg. analýzy
Nedisciplinované hlasování kandidátů nominovaných v obou typech voleb dává
smysl, pokud zohledníme, že ve většinových volbách mají výhodu výrazné osobnosti. Ty jsou
obvykle už před volbami zvyklé vyjadřovat své postoje veřejně a toto chování si mohou
uchovat i po zvolení. Ani v zájmu strany není nominovat v jednomandátovém obvodu příliš
neprůbojné kandidáty. Riskovala by, že tito politici neobstojí ve srovnání s nominantem
jiného uskupení. Zařazení těchto osobností i na společnou kandidátku tak zvyšuje šance
strany i v poměrných volbách.
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Slabá disciplína kandidátů, kteří dostali od své strany výhodu ve volbách, se sice může
zdát jako projev nevděku, také je ale možné, že tito kandidáti přesně věděli, jak velká
narušení si mohli dovolit. Privilegium usilovat o přízeň voličů hned dvěma různými způsoby
mělo celkem 73 ze 450 kandidátů. Většina z nich (celkem 50) úspěšně obhájili mandát
z předchozího volebního období – šlo tedy o zkušené poslance a straníky schopné posoudit,
kdy je vhodné hlasovat spolu s frakcí a kdy na tom nezáleží. Tím se lišili od 201 nově
příchozích kolegů. Na jednu stranu by nebylo vhodné jejich neukázněné hlasování
podceňovat, protože je možné, že někteří z nich opravdu úmyslně podrývali autoritu vedení
frakce. Na druhou stranu ale nelze každý neukázněný hlas vykládat jako vzpouru. Při
prozkoumání dat se naopak zdá, že jistá míra nezávislosti nepřipraví poslance o podporu
jeho strany. Jinak by politická uskupení opakovaně nominovala jen ty kandidáty, kteří by byli
vždy zajedno s vedením frakce. V příštích volbách by tak jistě bylo zajímavé porovnat data o
stranické disciplíně v sedmé Dumě a zjistit, jestli byli nedisciplinovaní poslanci nominovaní i
potřetí v řadě, nebo podporu strany ztratili.
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Závěr
Jednou z nejasností, které provázely obnovu smíšeného volebního systému v Rusku, bylo,
jestli toto volební uspořádání sníží stranickou disciplínu některých poslanců. Diplomová
práce položila otázku, jestli platí, že stranická disciplína ruských poslanců při hlasování klesá
v případě, že byli zvoleni nominálně v jednomandátových obvodech, a naopak stoupá, pokud
byli zvoleni na celostátní kandidátce. Po zhodnocení různých proměnných, které stranickou
disciplínu ovlivňují, studie dospěla k hypotéze, že způsob volby do Státní dumy nemá zásadní
vliv na to, jak loajálně budou hlasovat její členové. Mnoho vlivů, včetně odklonu Ruska od
demokracie nebo enormního významu vládnoucí strany, naznačovalo, že většinově zvolení
poslanci nemusí projevit větší nezávislost na své frakci, která by pro ně byla typická v jiných
režimech. Výsledky výzkumu pak tuto hypotézu potvrdily.
Mnohonásobná regresní analýza, výpočty průměrných hodnot a pozorování rozložení
dat ukázaly, že vztah mezi způsobem volby a neukázněným hlasováním není signifikantní.
Čísla dokonce svědčila o mírně slabší disciplíně poslanců, kteří mandát získali v poměrné
části voleb, i když ani tento vliv nebyl statisticky významný. Celkově se ukázalo, že politici
hlasovali proti vedení své frakce jen v minimálním množství případů. Průměrný poslanec
narušil stranickou disciplínu jenom zhruba třikrát z 1140 případů. I přesto ale výzkum
prokázal, že existují proměnné, které posilují jeho tendence hlasovat bez ohledu na svou
frakci.
Stranická disciplína slábla především tehdy, když byl poslanec členem některých
politických frakcí. Nejčastěji proti vedení své frakce hlasovali komunisté. Následovali je
členové frakce Spravedlivého Ruska a LDPR. U všech z nich se potvrdila souvislost mezi
členstvím v poslaneckém uskupení a větším počtem neukázněných hlasů. Naopak nejméně
často se proti vedení frakce stavěli poslanci za vládnoucí stranu Jednotné Rusko. U nich
platila opačná tendence – pokud politik dosáhl na mandát jako kandidát Jednotného Ruska,
tak častěji hlasoval stejně jako vedoucí osobnosti jeho frakce. Rozdíl byl výrazný i při
porovnání průměrného počtu hlasů proti vedení frakce. Ten byl u komunistů víc než
sedmkrát vyšší než u členů frakce Jednotného Ruska.
Právě vliv politických uskupení pravděpodobně snížil průměrnou stranickou disciplínu
poslanců zvolených v jednomandátových obvodech. Naprostá většina těchto poslanců totiž
72

patřila k frakci Jednotného Ruska. Silná loajalita poslanců Jednotného Ruska tak působila
proti obvyklým tendencím politiků zvolených v jednomandátových obvodech. Zatímco
v jiných zemích často hlasují proti svým spolustraníkům, protože si tak chtějí zajistit oblibu
voličů, v současném Rusku se i oni snažili uchovat přízeň své strany. Toto chování bylo
logické i proto, že nominace strany mohla podstatně zvýšit jejich šanci na znovuzvolení.
Obzvlášť v případě Jednotného Ruska uspěli téměř všichni kandidáti, které strana
nominovala v jednomandátovém obvodu. Pro poslance zvolené tímto způsobem tak mohlo
být výhodné především udržet si podporu strany. Popularita v regionálním obvodu pro ně
mohla být stejně, nebo dokonce méně podstatná.
Narušovat stranickou linii kvůli voličům ztrácelo smysl i kvůli tomu, že volební soutěž
byla v Rusku silně pokřivená. Jak zmiňují teoretické kapitoly, mnohem lepší postavení v ní
měly parlamentní strany. Jejich vliv rostl i tehdy, když se o to vůbec nezasloužily. Tyto strany
měly (na rozdíl od malých uskupení a nestraníků) k dispozici vysoké státní příspěvky a mohly
se obracet na rozsáhlou síť sponzorů. Svědčila jim i nekritičnost mnoha ruských médií a
omezení občanských svobod. Proti takto silné konkurenci by byl nestranný a nezávislý
kandidát ve volbách silně znevýhodněný, a to i kdyby se mu podařilo oslovit velké množství
voličů. Jeho podmínky ztěžovala i různá zákonná omezení, jako je nutnost sehnat podpisy
podporovatelů ve svém obvodu. Horší podmínky nezávislých kandidátů byly patrné zejména
ve srovnání s devadesátými lety, kdy v jednomandátových obvodech často vítězili právě
nezávislí politici.
Zmíněné důvody vysvětlují, proč měla pro poslance takovou váhu frakce, ke které
patřili. Odlišnosti mezi těmito uskupeními pak vedly i k rozdílné míře stranické disciplíny.
K nejvyšší disciplíně poslance motivovalo členství ve frakci Jednotného Ruska, protože jim
mohlo nejsnáze pomoci k obhajobě mandátu v příštím období. Jako vládnoucí strana navíc
nabízelo nejsnazší přístup k vysokým funkcím ve státní správě. Dá se očekávat, že právě
vládnoucí strana byla i pod nejsilnějším tlakem režimu, aby prosadila jednotné hlasování
svých poslanců. I tento nátlak (nebo zodpovědnost) pak mohl vést k silnější stranické
disciplíně. Jednotné Rusko navíc bylo možné označit za velmi stabilní stranu – poslanec se
tak nemusel obávat, že by o své postavení přišel kvůli jejímu rozpadu, a měl důvod ji
podporovat svým hlasováním. Poměrně velká stabilita byla typická i pro ostatní uskupení. Ale
třeba v Komunistické straně Ruské federace v posledních letech sílí rozpory. Tak jako ostatní
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strany systémové opozice navíc při posledních volbách ztratila část poslaneckých mandátů.
Svým členům nemohla tak snadno zajistit ani přední politickou kariéru. Proto klesala i ochota
poslanců, aby jí následovali i tehdy, když si to sami nepřáli.
Výzkum dále odhalil, že slabší stranickou disciplínu projevovali poslanci, kteří směli
kandidovat v obou částech voleb. Bližší pozorování této skupiny poslanců ukázalo, že většina
z nich patřila mezi zkušené politiky, kteří obhájili mandát z předchozího období. Z toho
důvodu je možné předpokládat, že chápali, jaká míra stranické neukázněnosti je přípustná. U
méně závažných témat pak hlasovali podle svého mínění, a neobávali se následků.
Zároveň je pravděpodobné, že strany daly možnost kandidovat v obou částech
volebního systému především výrazným osobnostem, které byly zvyklé veřejně vystupovat a
prezentovat své názory. Takoví kandidáti totiž měli vysokou šanci získat mandát
v jednomandátovém obvodu a zároveň mohli přimět voliče i k volbě celé stranické
kandidátky. Osobitost a průbojnost kandidátů ale po zvolení mohla vést k tomu, že častěji
hlasovali proti vedení své frakce.
Při zohlednění vlivu a působení všech proměnných je pochopitelné, že výzkum zjistil
mnohem silnější stranickou disciplínu, než jakou prokazují poslanci v některých jiných
zemích, a zároveň silnější disciplínu, než jaká byla běžná v ruské Dumě v průběhu
devadesátých let. Ze všech důležitých proměnných s dopady na loajalitu poslanců se
nezměnila proměnná Způsob volby kandidáta, Typ smíšeného volebního systému a Stranická
podpora ve volbách. Všechny ostatní se ale proměnily tak, že výsledně posilovaly motivaci
poslanců hlasovat ukázněně a ve stejném duchu jako vedoucí představitelé jejich frakcí.
Tato diplomová práce je prvním akademickým textem, který analyzuje stranickou
disciplínu ruských poslanců při hlasování po obnově smíšeného volebního systému a
s pomocí kvantitativních metod. Může tak posloužit jako zdroj při tvorbě dalších odborných
prací. Ty na ni mohou navázat a prozkoumat stranickou disciplínu na jiném vzorku nebo
odlišným způsobem. Nabízí se například možnost popsat další projevy slabé disciplíny. Mezi
ně patří třeba tvorba zákonů, jež nevyhovují stranické linii, nebo neukázněná vystoupení
politiků. Po příštích volbách pak bude možné zjistit i to, jestli poslanci, kteří často hlasovali
proti představitelům své frakce, znovu získali stranickou nominaci, nebo o ni přišli.
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Seznam zkratek

CIK Rossii = Centrální volební komise Ruska
DPR = Demokratická strana Ruska
ER = Jednotné Rusko
GP = Občanská platforma
KPRF = Komunistická strana Ruské federace
LDPR = Liberálně-demokratická strana Ruska
LoC = citační norma Library of Congress
MMM = většinový smíšený systém
MMP = proporční smíšený systém
PR = proporční zastoupení
PRES = Strana ruské jednoty a shody
R (od „Rodina“) = politická strana Vlast
RDDR = Ruské hnutí demokratických reforem
RF = Ruská federace
SMD = jednomandátový obvod
SR = Spravedlivé Rusko
VR = Ruská volba
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Seznam příloh
Duma2018.2019
Jedná se o původní datový soubor zaznamenávající u každého poslance počet narušení
stranické disciplíny hlasováním proti vedení frakce. Soubor je přiložený k práci a není vložený
do tohoto textového souboru.
Schválená žádost
Potvrzená a schválená žádost o souborná data o hlasování poslenců ruské Stání dumy.
Kód vytvořený pro kvantitativní výzkum
Původní, nově napsaný kód použitý ve statistickém programu R
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Příloha 1 – Schválená žádost
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Příloha 2 – Kód vytvořený pro kvantitativní výzkum
#Priprava programovaciho prostredi
install.packages("rtools")
install.packages("tidyverse")
install.packages("dplyr")
install.packages("tidyr")
install.packages("jpeg")
install.packages("lmtest")
install.packages("stargazer")
install.packages("fmsb")
library(rtools)
library(tidyverse)
library(dplyr)
library(tidyr)
library(jpeg)
library(foreign)
library(stargazer)
library(lmtest)
library(fmsb)

#Import dat
Duma<-read.csv("C:/Users/Vlastník/Documents/R/Duma2018.2019.csv",
sep = ";",)

#Vznik upravitelneho datoveho souboru bez prazdnych radku a sloupcu
Duma<- data.frame(Duma$POSLANEC, Duma$STRANA, Duma$MANDAT,
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Duma$DVOJI.KANDIDATURA, Duma$OBHAJOBA.MANDATU,
Duma$SLABA.DISCIPLINA, Duma$POUZE.ER)
Duma <- Duma[-c(447:483), ]

#Zmena nazvu sloupcu
names(Duma)[names(Duma)== "Duma.POSLANEC"]<- "POSLANEC"
names(Duma)[names(Duma)== "Duma.STRANA"]<- "STRANA"
names(Duma)[names(Duma)== "Duma.MANDAT"]<- "MANDAT"
names(Duma)[names(Duma)== "Duma.DVOJI.KANDIDATURA"]<- "DVOJI.KANDIDATURA"
names(Duma)[names(Duma)== "Duma.OBHAJOBA.MANDATU"]<- "OBHAJOBA.MANDATU"
names(Duma)[names(Duma)== "Duma.SLABA.DISCIPLINA"]<- "SLABA.DISCIPLINA"
names(Duma)[names(Duma)=="Duma.POUZE.ER"]<- "POUZE.ER"

#Prevod na numericke hodnoty
Duma$MANDAT<-as.numeric(Duma$MANDAT)
Duma$DVOJI.KANDIDATURA<-as.numeric(Duma$DVOJI.KANDIDATURA)
Duma$OBHAJOBA.MANDATU<-as.numeric(Duma$OBHAJOBA.MANDATU)
Duma$SLABA.DISCIPLINA<-as.numeric(Duma$SLABA.DISCIPLINA)
Duma$POUZE.ER<-as.numeric(Duma$POUZE.ER)

#Zjisteni prumerneho a maximalniho poctu hlasu proti strane
summary(Duma$SLABA.DISCIPLINA)

#Rozdeleni poslancu podle zpusobu volby
Mandat0<- Duma[Duma$MANDAT ==0, ]
Mandat1<- Duma[Duma$MANDAT ==1, ]
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#Tvorba a export grafu vztahu mezi disciplinou a zpusobem volby
jpeg("export/Disciplina.zpusob-zvoleni",width = 2000, height =1000)
hist(Mandat0$SLABA.DISCIPLINA, breaks = 50, col = "lightblue",
xlab = "Hlasy proti vedení frakce", ylab = "Počet poslanců",
main = "Stranická disciplína podle způsobu zvolení")
hist(Mandat1$SLABA.DISCIPLINA, breaks = 50, col = 'red', add= TRUE)
legend("topright", legend=c("Stranická listina", "Jednomandátový obvod"),
col=c("lightblue","red"), lty=0, lwd = 4, pch = c(16,16),
cex=0.8)
dev.off()

#Pripadne bodovy graf vztahu mezi disciplinou a zpusobem volby
jpeg("export/Hlasovani-poslancu",width = 900, height = 500)
plot(Mandat0$SLABA.DISCIPLINA, col='blue',
xlab = "Poslanci (abecední pořadí)",
ylab = "Hlasy proti vedení frakce",
main = "Stranická disciplína podle způsobu volby", xlim=c(0,225),
ylim=c(0,70), xaxs="i", yaxs="i")
points(Mandat1$SLABA.DISCIPLINA,col='red')
legend("topleft", legend=c("Stranická listina", "Jednoman. obvod"),
col=c("blue","red"), lty=0, lwd = 2, pch = c(16,16),
cex=0.8)
dev.off()

#Jednoducha regresni analyza
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reg_disciplina <- lm(formula = SLABA.DISCIPLINA ~ MANDAT,
data = Duma)
summary(reg_disciplina)

#Zapis jednoduche regresni analyzy
stargazer(reg_disciplina, type = "html",
out = "export/reg_disciplina.html")

#Prumerna disciplina poslancu zvolenych ruznymi zpusoby
mean(Mandat0$SLABA.DISCIPLINA)
mean(Mandat1$SLABA.DISCIPLINA)

#Rozdeleni poslanců do skupin podle frakci
ER<- Duma[Duma$STRANA =="ER", ]
KPRF<- Duma[Duma$STRANA =="KPRF", ]
LDPR<- Duma[Duma$STRANA =="LDPR", ]
SR<- Duma[Duma$STRANA =="SR", ]

#Prumerny pocet hlasu proti stranickemu vedeni
mean(ER$SLABA.DISCIPLINA)
mean(KPRF$SLABA.DISCIPLINA)
mean(LDPR$SLABA.DISCIPLINA)
mean(SR$SLABA.DISCIPLINA)

#Mnohonasobna regresni analyza vlivu na stran. disciplinu
reg_disciplina_mnohonasobna <- lm(formula = SLABA.DISCIPLINA ~ MANDAT
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+ STRANA + DVOJI.KANDIDATURA
+ OBHAJOBA.MANDATU, data = Duma)

#Zapis mnohonasobne regresni analyzy
summary(reg_disciplina_mnohonasobna)
stargazer(reg_disciplina_mnohonasobna, type = "html",
out = "export/reg_disciplina_mnohonasobna.html")

#Doplneni mnohonasobne regresni analyzy, ktera zkouma vliv frakce ER
reg_disciplina_vliv_er <- lm(formula = SLABA.DISCIPLINA ~ MANDAT
+ POUZE.ER + DVOJI.KANDIDATURA
+ OBHAJOBA.MANDATU, data = Duma)
summary(reg_disciplina_vliv_er)

#Zapis tabulky s obema regresnimi analyzami
stargazer(list(reg_disciplina_mnohonasobna, reg_disciplina_vliv_er),
type = "html", out = "export/2-regresni-analyzy.html")

#Oddeleni nejmene disciplinovanych poslancu zvolenych ruznymi zpusoby
Nejvzpurnejsi0<- Duma[Duma$SLABA.DISCIPLINA>15 & Duma$MANDAT ==0, ]
Nejvzpurnejsi1<- Duma[Duma$SLABA.DISCIPLINA>15 & Duma$MANDAT ==1, ]

#Rozdeleni poslancu do skupin podle druhu stranicke podpory ve volbach
MALA.PODPORA<- Duma[Duma$DVOJI.KANDIDATURA ==0
& Duma$OBHAJOBA.MANDATU==0, ]
DVOJI.KANDIDATURA<- Duma[Duma$DVOJI.KANDIDATURA ==1, ]
89

OBHAJOBA.MANDATU<- Duma[Duma$OBHAJOBA.MANDATU==1, ]

#Vypocet prumernych hodnot pro poslance s ruznou mirou stranicke podpory ve volbach
mean(DVOJI.KANDIDATURA$SLABA.DISCIPLINA)
mean(OBHAJOBA.MANDATU$SLABA.DISCIPLINA)
mean(MALA.PODPORA$SLABA.DISCIPLINA)
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