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Abstrakt 

Diplomová práce je případovou studií zaměřenou na koncept starostenského bonusu, který dále 

rozšiřuje. Starostenský bonus ukazuje, zda mají starostové u svých voličů výhodu a případně jak 

velká tato výhoda je. Práce k jeho výzkumu využívá databázi složenou ze starostů všech měst České 

republiky, jejichž počet obyvatel přesahuje 10 000 s výjimkou Prahy. Jedná se o starosty, kteří byli 

prvně zvoleni do funkce mezi lety 2002–2014. Na samotný koncept starostenského bonusu se pak 

dívá z několika úhlů pohledu.  

První část je věnována starostenskému bonusu v obecních volbách. Navazuje na předchozí 

výzkumy a řeší nejen výhodu, kterou mají kandidáti obhajující poprvé, ale také výhodu 

vícenásobných obhájců. Také zkoumá bonus u kandidátních listin, na kterých se starostové voleb 

účastní. Navíc ukazuje rozdíl mezi základním starostenským bonusem a pokročilým, ve kterém je 

započítána také volební účast. Druhá část se pak zaměřuje na koncept ve volbách do zastupitelstev 

krajů. Starostenský bonus rozlišuje na městský, kdy zkoumá výsledky krajských voleb ve starostově 

městě, a celokrajský, který počítá s výsledky v rámci celého kraje. Výraznou část práce představuje 

právě porovnání městského a celokrajského bonusu, které ukazuje, jakou roli mají starostové pro své 

kandidátní listiny. Závěrem práce srovnává kandidátní listiny ve městech a v krajích. Ukazuje, jak se 

mění pozice starostů v jejich rámci a dokresluje tak celý koncept krajského starostenského bonusu. 

Práce také přichází s vlastní typologií starostenského bonusu. Výraznou částí je metodologická 

složka, která ukazuje, jak výzkum replikovat na jiných datových souborech a navrhuje, jak lze 

koncept starostenského bonusu do budoucna rozpracovat. 

 

Abstract 

This diploma thesis is a case study focused on the concept of the voting bonus for mayors, which it 

further expands. Voting bonus for mayors shows whether mayors have an advantage against their 

opponents and if so, how great this advantage is. It uses a dataset of mayors from all cities in the 

Czech Republic, whose population exceeds 10 000. These mayors were first elected to the office 

between years 2002 and 2014. The thesis itself examines the very concept of the voting bonus for 

mayors from several different angles.  

The first part of the thesis is devoted to the voting bonus in the municipal elections. It builds 

on previous research and addresses not only the advantage for mayors in their second elections but in 

all of the following elections. It also examines the bonus that mayors bring to their political parties. 

In addition, it shows the difference between the basic voting bonus for mayors and its advanced 



concept which counts with voter turnout. The second part focuses on the voting bonus for mayors in 

regional elections. It distinguishes between two things. First are the election results in the mayor's 

city and second are the results in the entire region. A significant part of the work is a comparison of 

those two results which shows the role of mayors in the regional elections. The thesis also comes 

with its own typology of voting bonus for mayors. A significant part is the methodological 

component, which shows how to replicate research on other data sets and suggests how the concept 

can be further developed in the future. 
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1 Vymezení výzkumného tématu 
 

Starostenský post hraje v našem politickém systému velmi důležitou roli. Nejde jen o to, jak post 

starosty vnímají odborníci, ale také o to, jak je starosta viděn v očích laické veřejnosti. Většina 

obyvatel dokáže vyjmenovat maximálně několik zastupitelů své obce či města, ale starostu zná 

prakticky každý. Jedná se o pozici, která je občany vnímána velmi výrazně. Tento pohled je ještě 

znásobený v malých obcích, kde je starosta často jediným uvolněným článkem administrativy. Je tak 

prvkem, který je určující pro další vývoj obce. Často může svou prací obec výrazně posunout 

dopředu či naopak zbrzdit její vývoj na několik dalších volebních období. V obcích panuje 

přesvědčení, že starosta je nositelem hlavní odpovědnosti za chod obce, stará se o administrativu i 

organizaci akcí a musí najít cestu ze všech případných problémů (Šaradín a kol. 2019).  

Podobné je to i se starosty měst. Města mají větší administrativní aparát, takže vše neleží jen na 

starostovi samotném. Je součástí zastupitelstva a rady, zodpovídá se zastupitelům, jejichž 

nadpoloviční většinou je také volen. Jeho role tkví především v reprezentaci a v řízení zastupitelstva 

či rady. Ve větších obcích a městech také jmenuje tajemníka obecního úřadu, se souhlasem ředitele 

krajského úřadu (Balík 2009: 75). I tak jde o nejvýraznější osobu města, kterou mají občané v 

paměti. Když se něco za starostova vládního období povede či nepovede, spojují to obyvatelé 

především s jeho osobou, a ne zastupitelstvem či radou. 

Pozice starosty a její vnímání veřejností přímo vybízí k tomu, aby starostové byli vůdčími 

představiteli svých obcí. Čeká se, že právě oni budou určovat směr vývoje svých obcí a nejen jich. 

Vliv starosty na samotnou komunální politiku v jeho obci je jasný. Starosta však má velmi často 

výrazný vliv také na politiku v regionu. Většina obcí se v rámci regionální spolupráce shlukuje do 

různých sdružení či takzvaných mikroregionů, ve kterých je zastupují právě starostové.  

Vliv starostů se však neomezuje jen na jejich obce a regiony. Velký počet starostů kandiduje v 

krajských volbách. Hned čtyři hejtmani, kteří vzešli z krajských voleb v roce 2020 jsou nebo byli 

starosty. Jedná se o hejtmanku Středočeského kraje Petru Peckovou (STAN), která je starostkou 

Mnichovic. Dále pak Hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše (ANO), který je starostou Rožnova 

pod Radhoštěm. Hejtmana Libereckého kraje Martina Půtu (STAN), který svou funkci starosty 

Hrádku nad Nisou složil v roce 2012 právě poté, co nastoupil na post hejtmana. Posledním je Jan 

Grolich (KDU-ČSL), který svůj post starosty Velatic také složil po nástupu do funkce hejtmana 

Jihomoravského kraje. 
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Politické strany si jsou dobře vědomy síly, kterou ve svých starostech mají a stejně tak oblíbení 

starostové se mohou opřít o voličskou základnu, která jim dává dobré šance ve volbách do Senátu či 

Poslanecké sněmovny. Příkladem za všechny je dnes již zesnulý Jaroslav Kubera (ODS), který byl 

od roku 1994 primátorem Teplic a postupně se dostal až do funkce předsedy Senátu. Jeho nástupce v 

této funkci Miloš Vystrčil (ODS) je bývalým starostou Telče a místopředseda Sněmovny Tomáš 

Hanzel (ČSSD) byl zase předtím dlouhodobým primátorem Karviné. Seznam politiků, kteří si prošli 

postem starosty svého města a následně se dostali do celostátní politiky by byl skutečně dlouhý. 

Prakticky každá strana zastoupená v Poslanecké sněmovně má ve svém užším vedením bývalého 

starostu. 

Nejčerstvější ukázkou faktu, že voliči mají své úspěšné starosty rádi je senátor Zbyněk Linhart 

(nestraník za STAN). Ten mezi lety 2002–2014 působil jako starosta města Krásná Lípa a v roce 

2014 byl zvolen do Senátu po drtivém vítězství ve druhém kole. V minulém roce svůj senátorský 

post obhájil ve velkém stylu. Byl jediným senátorem, který ve volbách v roce 2020 vzešel již v kole 

prvním. 

Můžeme konstatovat, že starostové jsou důležitým bodem nejen komunální politiky, ale českého 

politického systému obecně. Promlouvají do politiky na úrovni nejmenších obcí a měst, ale také 

v krajích, v Poslanecké sněmovně i Senátu. Parlamentní hnutí Starostové a nezávislí dokonce nese 

název této pozice ve svém jménu a zároveň sdružuje velké množství starostů ve svém středu. I přesto 

se nedá říct, že by jim byla v našem prostředí věnována dostatečná a tolik zasloužená pozornost. To 

je částečně způsobeno problémy s dostupností dat, které se starostů týkají. Jak si ukážeme 

v následujících kapitolách, největší komplikace je ve své podstatě triviální, protože se jedná o 

nedostupnost jmen starostů za starší volební období.  Odborné práce, zaměřující se čistě na starosty 

sice existují, ale není jich v našem prostředí tolik, aby vyplnily všechna bílá místa.  

Jedním takovým místem je vliv starostů na výsledky voleb, do kterých kandidují. Na úrovni 

obecních voleb již několik menších výzkumů proběhlo, ovšem ty se věnovaly jen dvěma okresům a 

nepracovaly se starosty na celém území republiky. Ani datový soubor, který tyto práce využívaly, 

nebyl nikterak velký. Diplomová práce se snaží tuto neprávem přehlíženou část starostenské 

problematiky hlouběji prozkoumat. Využívá k tomu koncept starostenského bonusu, který nejen 

výrazně rozpracovává, ale také přímo tvoří metodologii pro jeho další výzkum v rámci obecních a 

krajských voleb. 
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2 Přehled dosavadního stavu poznání 

Jedním z prvních výzkumů, které se v našem prostředí věnovaly starostům byly práce Zdenky 

Vajdové (1999 a 2004) a Radima Perlína (2000). Jednalo se o dotazníková šetření, která přinášela 

základní představu o působení starostů v našem politickém systému. S přibývajícími znalostmi o 

starostech a se stabilizací komunální úrovně státní správy, se začaly objevovat specifičtěji zaměřené 

výzkumy. Petr Jüptner (2009 a 2012) a později Veronika Blechová (2016) se například věnovali 

problematice případného zavedení přímé volby starostů v České republice.   

O významu bývalých či současných starostů jako takzvaných „regionálních patronů“, kteří ze 

své pozice pomáhají prosazovat zájmy svých municipalit psala Ilona Kruntorádová (2013). Tématem 

výzkumu jsou také rozdíly v pozicích uvolněných a neuvolněných starostů (Šaradín, Outlý, Soukop, 

Vrabková 2019). Časté jsou práce či sborníky, věnované komunální politice, které se problematiky 

starostů dotýkají jednou či několika kapitolami. Za všechny jmenujme práce Stanislava Balíka (2009 

a 2010) a monografii Dvacet let komunálních voleb v ČR, na které se dohromady Gongalou a 

Gregorem (2015). 

Výraznou překážkou ve výzkumu českých starostů jsou chybějící zdroje. Neexistuje orgán, který 

by si vedl kompletní databázi starostů za delší časový úsek. Ministerstvo vnitra poskytlo, na začátku 

roku 2020, seznam současných starostů, respektive adresář kontaktů, který byl sestaven pro interní 

potřebu Ministerstva vnitra. Ministerstvo zároveň ve stejném oznámení uvedlo, že informace o 

bývalých starostech neeviduje (Vyjádření Ministerstva vnitra 2020).  

Stejně tak Český statistický se starostům hlouběji nevěnuje a databáze nevedou ani krajské 

úřady. Ty alespoň většinou mají interní seznamy starostů pro své vlastní potřeby, ale opět jde jen o 

starosty aktuální (Čapek 2019: 7-8). Výzkumníkům tak nezbývá jiná možnost než sestavení své 

vlastní databáze. To je samozřejmě časově náročné a není prakticky možné, aby jeden výzkumník 

sestavil kompletní databázi za několik volebních období.  

Jména starostů je nutné sbírat v lepším případě z okresních archivů či místních sdružení, v 

horším případě pak z jednotlivých obecních úřadů či zápisů ze zasedání zastupitelstva. Nehledě na 

fakt, že je pro samotného výzkumníka těžší zachytit případné změny starostenských postech v 

průběhu jednoho volebního období. 

Jedním z nepříliš pokrytých témat ve výzkumu starostů, je pak problematika starostů ve volbách. 

Nevíme prakticky nic o chování starostů ani jejich voličů. A právě tento nedostatek se snaží napravit 

koncept starostenského bonusu (někdy také nazýván jako výhoda obhájce). Koncept byl zatím 

rozpracován na úrovni okresů. V nich se ukázalo, že starostové, kteří obhajují svůj postu, mají v 

dalších volbách výhodu, kterou většinou přetaví v nárůst počtu preferenčních hlasů (Balík 2010; 
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Vavrečková 2016; Čapek 2019). Výhoda vychází z toho, že jsou pro voliče již známí a je za nimi 

vidět práce, která je pozitivně ceněna. Protože se však jednalo většinou o malé municipality, 

nemůžeme s jistotou říct, že se taková výhoda, která je v práci označována pojmem starostenský 

bonus, projevuje i ve větších městech. 

V českých, a především zahraničních výzkumech je starostenskému bonusu nejblíže koncept 

„incumbency advantage“ (Lebeda 2011; Voženílková, Hejtmánek 2015; Vavrečková 2016). Ten je 

do češtiny nejčastěji překládaný jako „výhoda obhájce“ případně jako „inkumbenční efekt“ (Bernard 

2012). Jedná se o pojem, se kterým americká politologická škola pracuje již dlouhou dobu. 

V roce 1966 uveřejnil Milton C. Cummings Jr. svou studii, která se týkala prezidentských voleb 

v USA mezi lety 1920 a 1964. Jeho výzkum ukázal, že voliči častěji podporují kandidáty, jejichž 

jména znají. Obhajující prezidenti tak mají ve volbách výhodu (Cummings 1966). Ještě před ním si 

výhody, kterou disponuje kandidát, obhajující svou funkci, všimli Stokes a Miller ve svém výzkumu, 

věnovanému volbám do amerického kongresu (Stokes, Miller 1962).  

Na ně navázalo několik dalších autorů, především pak Robert Erikson. Ten v roce 1971 

publikoval článek The Advantage of Incumbency in Congressional Elections. Eriksonova studie 

zkoumala efekt, který má zastávání úřadu v předchozím volebním období, na výsledky voleb do 

dolní komory Kongresu Spojených států (Erikson 1971). 

Gelman s Kingem označili o desetiletí později výhodu obhájce za nejčastěji studovaný faktor v 

americkém volebním výzkumu mezi lety 1975-1990 (Gelman, King 1990: 1142-1143). Ve svém 

článku zároveň kritizovali všechny dosavadní výzkumy na dané téma kvůli zkreslení výběru1, 

nekonzistenci a neefektivitě. Jejich výzkum ukázal, že průměrný bonus, který si připisovali obhájci, 

se pohyboval kolem 2 % (Gelman, King 1990: 1158-1160). Autoři definovali teoretický rámec pro 

počítání výhody obhájce v jednomandátových obvodech. Ten je však, pro své zaměření na 

jednomandátové obvody v systému, kde soutěží jen dvě velké strany, v našem prostředí 

nepoužitelný. 

Cox a Katz pracovali v 90.letech s hypotézou, že kandidáti obhajující post mají nejen výhodu v 

tom, že je lidé znají, ale i ve vystrašení potenciálních silných protikandidátů. Vyzyvatelé se tak raději 

rozhodnou kandidovat jinde, či se voleb nezúčastní, než aby šli proti silnému obhájci (Cox, Katz 

1996). Podle nich za zvýšení incumbency advantage mohl především „quality effect“, což znamená 

výhodu, kterou obhájci přináší nekvalitní vyzyvatel (Cox, Katz 1996: 478-479). Autoři tím ukazují, 

že výhoda obhájce nespočívá pouze ve zdrojích, které mu funkce poskytuje. 

 
1 V originále označováno jako „selection bias“. 
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I v novém tisíciletí je incumbency advantage stále velkým tématem pro politology v USA. 

Dalším dlouhodobým výzkumem byl The incumbency advantage in US elections: An analysis of 

state and federal offices, 1942–2000 (Ansolabehere, Snyder 2002). Z našeho pohledu v něm autoři 

mluví o zajímavém poznatku, který se týká běžných voleb do zastupitelských orgánů na federální 

úrovni. Zastupitelstva jsou totiž kolektivními orgány a není jasné, který zastupitel je odpovědný za 

upadající ekonomiku či vzrůstající kriminalitu. To poskytuje podle autorů běžným zastupitelům ještě 

větší výhodu do dalších voleb, protože u nich voliči nevidí odpovědnost za nepopulární politická 

rozhodnutí, ale zároveň vnímají jejich zkušenost v úřadu. Naopak oproti tomu u guvernérů či 

prezidenta je odpovědnost zřejmá a může obhajujícím kandidátům v některých případech ublížit 

(Ansolabehere, Snyder 2002: 315).   

Závěry Ansolabehereho a Snydera lze stáhnout také na problematiku starostů. Starostové ze 

zákona nemají tak silné postavení. Jsou radními bez zvláštních pravomocí a jejich hlas není silnější, 

než hlas zastupitele. (Balík 2009: 74-76). I přesto je však každý starosta voliči vnímán jako hlavní 

postava obce a jsou s ním spojeny právě všechny úspěchy i neúspěchy, kterých zastupitelstvo za jeho 

funkčního období dosáhne. U starostů v jejich městech můžeme pozorovat paralely jak s běžnými 

zastupiteli, tak s politiky ve vyšších funkcích. 

Na druhou stranu však Scott Answorth a Ethan Bueno de Mesquita upozorňují, že politici, kteří 

zastávají vyšší úřady, mají zpravidla lepší pozici u voličů už jen z principu výkonu prestižní funkce 

(Answorth, de Mesquita 2008: 1006-1008). Politikům v řídících funkcích, starosty nevyjímaje, tak 

sice mohou ublížit špatné výsledky jejich úřadu, pokud však nic extrémně nepokazí, budou v 

následujících volbách velmi pravděpodobně odměněni vyšší voličskou přízní.  

Na to z kolika různých úhlů pohledu se výhoda obhájce zkoumá v USA, je evropský výzkum 

chudším příbuzným. V roce 2015 byl publikován článek Incumbency advantage in a proportional 

electoral system: A regression discontinuity analysis of Irish elections. V něm se autoři věnují 

výhodě obhájce v poměrných volebních systémech. Pomocí regrese zkoumají volby v Irsku. 

Docházejí k závěru, že výhoda obhájce není v irském prostředí tak silná, jako v USA. Zároveň 

potvrzují, že v poměrných systémech má koncept své limity, a především se neprojevuje tolik, jako v 

systémech většinových (Redmond, Regan 2015: 250-254). 

Další podobnou prací je článek Incumbency effects in government and opposition: Evidence 

from Germany. V něm autoři zkoumají koncept v Německých volbách (Ade, Freier, Odendahl 2014). 

Jejich závěr je podobný, jako u irských kolegů. Obhájci mandátu mají výhodu v dalších volbách, 

ovšem je potřeba si být vědom limitů, které aplikace celého konceptu v evropském prostředí přináší. 

Na limity naráží i Elena Llaudet, která se věnovala senátním volbám ve Španělsku mezi lety 1977 až 
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2008. Podle ní byla výhoda sice malá, ale zato významná. Zdá se, že výhoda obhájce ve španělských 

senátních volbách pramení z velké části ze strategického chování politických stran (Llaudet 2013: 2).  

Pokud nazveme výzkum výhody obhájce v evropském kontextu chudším příbuzným, tak 

v případě českého prostředí je situace ještě tristnější. Výzkumem, který danému konceptu věnoval 

nejvíce do hloubky, je práce Marcely Voženílkové s Janem Hejtmánkem (2015). Autoři se v něm 

snaží celý koncept aplikovat na český politický systém a navrhnout, jak v našich podmínkách 

výhodu obhájce měřit. Stejně jako ostatní evropské výzkumy narážejí na problémy, které přináší 

aplikace konceptu mimo systém dvou stran. Své měření směřovali na senátní volby, protože se jedná 

o volby, které se nejvíce blíží americkým podmínkám. Primárním zaměřením se pro ně stalo první 

kolo. Ve druhém senátních voleb totiž nelze výhodu relevantně měřit. Na voliče působí velké 

množství faktorů, se kterým americké koncepty nepočítají (Voženílková, Hejtmánek 2015: 9-10).   

Autoři ve svém článku také zmiňují nejčastější vysvětlující charakteristiky pro výhodu, kterou u 

obhájců pozorují. Patří mezi ně již zmíněný fakt, že obhájci mají vyšší kvalitu než jejich vyzyvatelé, 

z nichž se navíc ne všichni chtějí účastnit voleb proti obhájcům mandátů. Tím dochází k selekčnímu 

efektu, kdy jsou obhájci průměrně kvalitnější než jejich protivníci (Trounstine 2009; Stone et al. 

2010 citováno dle Voženílková, Hejtmánek 2015: 4). Navíc jsou polici, kteří obhajují svůj mandát, 

pro voliče lépe rozpoznatelní. K tomu připojují nepřímý nákup hlasů v obvodě, ve kterém obhájci 

využívají svůj úřad. V případě komunálních voleb se jedná o situaci, kdy kandidát prosazuje 

legislativu, která odpovídá ekonomickým či ideologickým zájmům obce. Poslední charakteristikou, 

kterou Voženílková s Hejtmánkem zmiňují, je výhoda držitele úřadu pro svou stranu ve volebním 

obvodě. Kandidát se častěji prezentuje na veřejnosti a díky tomu má lepší přístup do médií než 

ostatní kandidáti. Tím může strana ušetřit za kampaň, protože není potřeba vynaložit tolik prostředků 

na prezentaci obhájce (Trounstine 2009 citováno dle Voženílková, Hejtmánek 2015: 4). 

Josef Bernard pak ve svém článku Individuální charakteristiky kandidátů ve volbách do 

zastupitelstev obcí a jejich vliv na volební výsledky mluví o ikumbenčním efektu. Tímto pojmem 

označuje obecně výhodu, kterou mají držitelé politických úřadů v souboji se svými protikandidáty o 

znovuzvolení (Bernard 2012: 614). Bernard v článku zmiňuje, že se inkumbenční efekt ukazuje 

prakticky ve všech typech voleb a komunální volby nejsou žádnou výjimkou. Vysvětluje to tím, že 

se do jisté míry jedná o selekční efekt – jde o dobrého kandidáta, který byl už jednou zvolený do 

funkce. Zároveň se již jednou zvolený kandidát může dostat ke zdrojům, ke kterým ostatní nemají 

přístup. Také má výhodu, pokud kvalitně vykonává svou funkci a jsou za ním vidět plody jeho práce. 

Zároveň autor upozorňuje, že někdy dochází i k opačnému efektu, a to především v případech, kdy 

kandidáti v minulém období neprokázali dostatečnou odpovědnost ke svým voličům (Bernard 2013: 

616). 
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Bernardův článek se tak dotýká fenoménu kumulace mandátů. Ten je často rozebírán nejen v 

odborné literatuře, ale také v médiích. Před posledními komunálními volbami spočítal server 

Českého rozhlasu, že v nich kandiduje hned 127 poslanců a senátorů (Český rozhlas 2018). Lukáš 

Hájek ve své práci, věnující se kumulaci mandátů poslanci, uvádí, že 58 % poslanců mezi lety 2010-

2013 bylo zároveň obecními zastupiteli. Z nich bylo 21,4 % zároveň radními.  Více než pětina 

poslanců pak ke svému mandátu přidala i post krajského zastupitele (Hájek 2015: 47-50).  

Kumulací mandátů se zabývají i sborníky Masarykovy univerzity – Krajské volby 2008, 2012 a 

2016. Ty rozebírají výsledky krajských voleb v jednotlivých krajích a ukazují, že kumulace postu 

starosty a mandátu v krajském zastupitelstvu je velmi běžná. Svou roli v této praxi může hrát několik 

příčin. Hájek vidí jako tři hlavní příčiny historická rezidua, systémové prvky a individuální pobídky 

(Hájek 2016: 147).  

Historická rezidua můžeme spatřit v tom, že v našem systému je zakořeněna monarchistická 

tradice. Zároveň také v kladení důrazu na silné osobnosti. V případě komunální politiky je to dobře 

vidět na vnímání starosty, kterému voliči přisuzují výrazně širší kompetence, kterými ve skutečnosti 

nedisponuje.  

Systémovým prvkem je v našem systému bezpochyby vysoký počet municipalit, který je 

dokonce, v přepočtu na počet obyvatel, nejvyšší v rámci Evropské unie (Council of European 

Municipalities and Regions 2013:8 citováno dle Hájek 2016: 149). Stejně tak volební systémy do 

obecních a krajských zastupitelstev mají personalizované prvky. Voliči tak inklinují k volbě 

osobností i přesto, že především v obecních volbách jsou pravidla pro poskočení na kandidátní 

nastavena velmi přísně. O zavádějícím volebním systému v komunálních volbách se rozepsal 

například Lebeda (2009).  

Individuální pobídky pak pramení z několika faktorů. Jedním je snaha politika o své 

zabezpečení, kdy mu kumulace mandátů a funkcí umožňuje věnovat se politice profesionálně i po 

volebním neúspěchu. Větší počet mandátů také vede ke koncentraci moci. Koncentrace moci v rukou 

politiků, kteří sedí na více křeslech najednou, vede k omezení možností působení jejich soupeřů. 

Politici, kteří drží více mandátů najednou, mají více prostředků na kampaň. Zároveň mají méně 

soupeřů, kteří jsou navíc méně kvalitní (François 2006: 270 citováno dle Hájek 2016: 150).  

Zde můžeme pozorovat spojitost s konceptem incumbency advantage. Voženílková s 

Hejtmánkem ve svých nejčastějších charakteristikách, které vysvětlují výhodu obhájce, mluví o 

kvalitě obhájce velmi podrobně. Nejde jen o kvality obhájce samotného, ale i o to, že odstraší 

potenciální vyzyvatele, takže ani volební konkurence nedosahuje takových kvalit. Dá se 

předpokládat, že velká část obhájců jsou právě politici, kteří své mandáty kumulují. Mandát 
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obecního politika je až v 75 % případů kombinován s postem v krajském zastupitelstvu (Malcová 

citováno dle Kruntorádová 2013: 172).  

V Evropské literatuře se fenoménu kumulace mandátů věnují především francouzští autoři. 

Francouzský politický systém totiž zahrnuje hned čtyři úrovně vládnutí, a proto je zde kumulace 

mandátů velmi běžná. Vžil se pro ni výraz „cumul des mandats“, který je hojně používán nejen ve 

francouzské literatuře. Velkou část politiků, kteří kumulují mandáty, tvoří pak právě starostové. Tato 

pozice napomáhá politikům ke zlepšení vlastní pozice a zvyšuje šanci na znovuzvolení (Foucault 

2006: 292-307 citováno dle Hájek 2016: 148).  

Navarro ve svém článku z roku 2009 přišel s potvrzením hypotézy, že voliči mají tendenci dávat 

ve volbách hlasy politikům, kteří již zastávají alespoň jednu funkci. A to i přesto, že voličům 

kumulace mandátů spíš vadí (Navarro 2009: 49). Také se věnoval srovnání několika evropských 

zemí. To ukazuje, že ve Francii bylo možné kumulaci mandátů pozorovat u téměř 90 % poslanců. Ve 

vedlejší Belgii tehdy šlo o 74 % poslanců, kteří spojili svůj mandát s mandátem obecního zastupitele. 

Pětina z nich navíc byla přímo starosty (Navarro 2009: 16-17). Prakticky stejná čísla potvrdil ve 

svém článku o čtyři roky později i Pilet (Pilet 2013: 81 citováno dle Hájek 2016: 158). V Německu 

mandát poslance s jinou funkcí kombinuje jen 24 % poslanců. Z pohledu diplomové práce je 

zajímavější kombinace pozice obecního zastupitele a zastupitele spolkové země. Počet takových 

zastupitelů se v Německu pohyboval kolem 40 % přičemž jen 4 % z nich tvořili starostové (Navarro 

2009: 17-18).  

Německo je také příkladem státu, ve kterém dochází k autoregulaci, kdy si politické strany samy 

hlídají, aby ke kumulaci mandátů příliš nedocházelo. Ve Francii naopak došlo v poslední době k 

větší zákonné regulaci (Hájek 2016: 157-160). V České republice je zákonná regulace častým 

tématem ve veřejným diskursu. Diskuse zatím v omezení hromadění mandátů nedospěla, pokud 

nepočítáme návrh, který vzešel od pirátského poslance Jakub Michálka na omezení druhého platu při 

kumulaci mandátů (Sněmovní tisk č.158: Novela zákona o střetu zájmů). Mohli jsme ale pozorovat 

případy autoregulace. Po volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2013 se hejtmani, kteří se nově 

stali poslanci, vzdávali jednoho ze svých mandátů (Česká televize 2014 citováno dle Hájek 2016). 

Něco podobného koneckonců můžeme vidět i na aktuálním případu hejtmana Jana Grolicha, který po 

zvolení hejtmanem odstoupil z funkce starosty Velatic. 

Kumulace mandátů je tedy častým jevem nejen v českém prostředí. Kumulace pozice starosty a 

krajského zastupitele je pak možná úplně nejčastější. To pramení nejen z vysokého počtu obcí a tím 

logicky i starostů, ale také jejich obliby mezi voliči. Na začátku roku 2020 důvěřovalo svým 

starostům 69 % dotázaných. Důvěra ve starosty je tak ve společnosti podstatně vyšší než v 
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prezidenta, vládu či Senát (CVVM 2020). 2 Studium starostenského bonusu je pak dalším bodem, 

který nám může pomoci pochopit tuto enormní důvěru kterou voliči ve starosty vkládají. 

Problematice starostenského bonusu se v českém prostředí zatím věnovaly tři práce. Prvně byl 

celý koncept naznačen v článku Stanislava Balíka, který se věnoval politické a stranické stabilitě 

obecních orgánů v okrese Šumperk mezi lety 1990-2010 a byl publikován v časopise Acta 

politologica (Balík 2010). Autor se v ní zaobírá statistikami týkajících se okresu Šumperk obecně, 

ovšem starostové v okrese tvoří velkou část článku.  

Balík srovnává počet žen mezi starosty i počet volebních období, po která se jednotlivci udrželi 

ve funkci. V práci prezentuje také tabulky podílu starostů, pocházejících z vítězné strany a pořadí 

starostů v počtu preferenčních hlasů. O starostenském bonusu se zde letmo zmiňuje: „Navíc 

upozorněme na ne řídký jev, kdy je starostou nově zvolen kandidát s nižším počtem preferencí, aby v 

následujících volbách v této disciplíně zvítězil – zdá se tedy, že existuje něco jako „starostenský 

bonus“. Neplatí to bez výhrad, ale v řadě případů ano.“ (Balík 2010: 27). I taková zmínka však stačí 

k naznačení celého konceptu a určení cesty, kterou byl dále rozpracován. Balíkova práce studuje 

okres v časovém rozmezí 1990-2010. S diplomovou prací se tedy protíná jen ve volebních letech 

2006 a 2010. 

Na Balíka navazuje, přímo v okrese Šumperk, Klára Vavrečková. Ta se, ve své bakalářské práci 

s názvem: Starostování v obcích na Šumpersku – je vítězství ve volbách opravdová výhra? věnuje 

statistické analýze místních starostů mezi lety 1994-2014. Práce obsahuje i rozhovor se starostkou, 

která výhodu, již ji její post měl přinést, v dalších volbách nepotvrdila (Vevrečková 2016). 

Poslední prací zabývající se starostenským bonusem je bakalářská práce Jakub Čapka z roku 

2019. Ta zkoumá starosty v okrese Písek v letech 2006-2018. Oproti pracím z okresu Šumperk je tak 

nejaktuálnější, a navíc se dívá na starostenský bonus jinak než práce Kláry Vavrečkové. Vavrečková 

používá jinou terminologii, která vychází z anglického výrazu „incumbency advantage“. Místo 

označení starostenský bonus tedy používá pojem „výhoda obhájce“, přičemž název jevu není jedinou 

odlišností.  

Čapek považuje za projev starostenského bonusu, pokud kandidát obdrží ve svých dalších 

volbách více hlasů, než získal v prvních, které ho dostaly do funkce. To znamená, že starosta nemusí 

vyhrát co do počtu preferenčních hlasů, ale stačí mu jen překonat svůj předchozí výsledek, aby to 

bylo považováno za projev starostenského bonusu. Vavrečková naopak u své výhody obhájce 

sleduje, zda starosta získal v následujících volbách nejvyšší počet preferenčních hlasů ze všech 

kandidátů. 

 
2 Důvěra v prezidenta byla v posledním roce na 51 %, ve vládu 43 % a v Senát 38 %. Krajským zastupitelstvům pak 

důvěřovalo 46 % dotázaných. 
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Oba přístupy samozřejmě mají své výhody i nevýhody. Pokud počítáme úplné vítězství 

kandidáta v preferenčních hlasech, tak nedochází ke zkreslení při rozdílné volební účasti. Zároveň 

nám ale z výzkumu vypadnou starostové, jejichž výsledek se po čtyřech letech ve funkci výrazně 

zlepšil, ale i tak nestačil na vítězství, co se preferenčních hlasů týče. Navíc rozdíly ve volební účasti 

se v posledních čtyřech volebních obdobích pohybovaly kolem 4 p.b. (Volby.cz 2021), takže se nedá 

říct, že by volební účast hrála takovou roli.3 Jako kompromis by se pak mohlo jevit přepočítávání 

preferenčních hlasů vůči volební účasti. 

Výsledky obou prací jsou podobné. V okrese Šumperk zahrnoval výzkum roky 1994-2014. Do 

roku 2010 byl počet starostů, kteří v dalších volbách skončili na prvním místě v počtu preferenčních 

hlasů lehce nad 40 %. Ve volbách v roce 2014 pak jejich počet vystoupal nad 60 % (Vavrečková 

2016: 33). Vzhledem k tomu, že Vavrečková uznávala jako projev starostenského bonusu jen situace, 

kdy starosta skončil ve svých druhých na prvním místě, se jedná o vysoká čísla. 

V okrese Písek se starostenský bonus projevil výrazně. V období mezi lety 2006-2018 v něm 

bylo pozorováno celkem 35 případů starostů, kteří ve svých následujících volbách získali vyšší počet 

hlasů než v prvních. Oproti tomu starostů, u kterých se bonus nepotvrdil, bylo jen 16 (Čapek 2019: 

23-24). Samotný jev pak byl častější ve velkých obcích a městech. V obcích majících přes 500 

obyvatel si starosta polepšil v 94 % případů, zatímco v menších obcích šlo jen v 57 % případů. 

I když se jednalo jen o vzorek 75 obcí, přinesl tento výzkum zajímavá zjištění. Bonus se projevil 

především ve větších obcích a městech okresu Písek, zatímco v menších obcích již tak výrazný 

nebyl. V menších obcích hrál velkou roli počet kandidátních listin. Jakmile přibyla, byť jen jedna 

další listina a navýšil se počet kandidátů, bylo pro kandidátku se starostou složitější překonat svůj 

prvotní zisk v počtu preferenčních hlasů. Zde se tedy ukázalo, že zkreslení nemusí přinášet jen vyšší 

volební účast, ale i měnící se počet kandidátů a kandidátních listin samotných. 

Práce se dotkla také bonusu u kandidátních listin. Ukázalo se, že si kandidátky se starostou ve 

druhých volbách také často polepšují. Jednalo se však o malý vzorek, a proto je potřeba brát tento 

závěr s rezervou. Bonus u kandidátních listin v okrese Písek posloužil především jako pilotáž pro 

další výzkum na poli starostenského bonusu. 

 

 

 

 

 

 
3 V roce 2006 byla volební účast v komunálních volbách 46,38 %, v roce 2010 se lehce zvedla na 48,50 %, v roce 2014 

naopak klesla na 44,46 % a v posledních komunálních volbách, v roce 2018 činila 47,34 %. 
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3 Cíle práce 
 

Cílem diplomové práce je rozpracovat koncept starostenského bonusu. Zjistit, zda a jak se v českých 

městech projevuje a prozkoumat jeho různé formy. Především se zaměřit na to, zda starostové 

přinášejí hlasy i svým politickým stranám a zda se bonus projevuje i ve volbách do krajských 

zastupitelstev. Zároveň také prozkoumat případný vliv volební účasti na starostenský bonus. 

Výsledkem by měl být aktuální přehled o projevech starostenského bonusu ve 128 největších 

českých městech s výjimkou Prahy.4 Podcíle, zohledňující jednotlivá hlediska, na které bude v práci 

kladen zřetel, jsou následující: 

1. Zjistit, zda se starostenský bonus v komunálních volbách do zastupitelstev českých měst 

projevuje a případně jak. Projevuje se bonus i po započítání volební účasti? 

Starostenský bonus je koncept, který nastínil Stanislav Balík (Balík 2010: 27) a dále byl rozpracován 

Klárou Vavrečkovou (Vavrečková 2016) a Jakubem Čapkem (Čapek 2019). Koncept je více popsán 

v kapitolách věnujícím se dosavadnímu stavu poznání a metodologii. Za projev starostenského 

bonusu se bude považovat stav, kdy starosta obdrží ve svých druhých volbách vyšší počet 

preferenčních hlasů, než který získal ve volbách, po kterých byl zastupitelstvem prvně zvolen do 

funkce. 

Vavrečková i Čapek navrhli ve svých předchozích výzkumech lehce rozdílné pohledy na 

starostenský bonus. Vavrečková počítá jako jeho projev vítězství starosty v počtu preferenčních 

hlasů v dalších volbách (Vavrečková 2016: 13). Čapek oproti tomu bere za projev bonusu i jev, kdy 

si starosta polepší v počtu dosažených hlasů, ale nevyhraje (Čapek 2019: 12-13).  

V případě přístupu, který použila Vavrečková, nehraje volební účast roli, protože v něm jde o 

absolutní vítězství v počtu preferenčních hlasů. Čapek sám však ve své předchozí práci přiznává, že 

především výsledky v menších obcích mohou být volební účastí ovlivněny. Pro odstranění 

případného zkreslení, které by nárůst či snížení volební účasti mohl přinést, bude tedy starostenský 

bonus počítán i v procentech z volební účasti.  

Vzhledem k výsledkům, které přinesly ostatní výzkumy, se dá předpokládat, že se objeví větší 

počet starostů, kteří svůj post obhájili několikrát. Pokud se tato domněnka potvrdí, dojde ke srovnání 

toho, zda si v počtu preferenčních hlasů průběžně polepšují či nikoliv. Nejedná se však přímo o 

podcíl práce a bude zpracován pouze v případě, že k němu bude sestaven dostatečný datový soubor. 

 

 

 

 
4 Jedná se o všechna česká města, která měla k 1.1.2020 více než 10 000 obyvatel. 
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2. Potvrdit hypotézu, že se starostenský bonus projevuje nejen v obecních volbách, ale také ve 

volbách krajských. 

Pokud starostové přinášejí v komunálních volbách hlasy nejen sobě, ale i svým stranám obecně, dá 

se předpokládat, že se něco podobného děje i na dalších volebních úrovních. Tuto hypotézu 

podporuje i chování politických stran, které své úspěšné kandidáty z obecních voleb využívají nejen 

v krajských volbách, ale i ve volbách sněmovních a senátních.  Zároveň je však jasné, že případný 

bonus nebude tak vysoký, jako v případě obecních voleb. Charaktery obou voleb jsou totiž rozdílné. 

Z naší krátké samostatné historie známe mnoho případů politiků, kteří začali na komunální 

úrovni jako úspěšní starostové a z ní se dostali na úroveň celostátní. V poslední době to můžeme 

vidět především u hnutí Starostové a nezávislí. U něj všichni momentálně vedoucí představitelé 

začínali jako starostové měst či obcí (Webové stránky Starostů a nezávislých 2021).5 

3. Zmapovat bonus, který starostové přinášejí své politické straně či kandidátní listině. 

Čapkův předchozí výzkum v okrese Písek ukázal, že se starostenský bonus objevuje i u politických 

stran či kandidátních listin, za které starosta kandiduje (Čapek 2019: 27-28). Jednalo se však o 

relativně malý vzorek, na jehož základě nešlo dělat hlubší závěry. Navíc se většinou jednalo o 

nezávislé kandidátní listiny. U nich může být zavádějící považovat je v následujících volbách za 

stejné entity, jelikož se mění nejen jejich personální složení, ale často také jejich velikost. 

Vzorek 128 obcí, kde většinu kandidátních listin tvoří stranické kandidátky, by měl přinést 

výsledky, které budou výrazně jasnější a směrodatnější. Navíc u měst se, na rozdíl od menších obcí, 

zpravidla nemění počet kandidátů na kandidátních listinách. Místa na nich jsou téměř vždy zaplněny 

na maximum. Plně obsazené kandidátní listiny odstíní zkreslení, které při výzkumu v obcích 

přinášely neustálé změny v počtu kandidátů. 

Pokud starostové přinášejí svým stranám hlasy navíc, mělo by to být viditelné především na 

výsledcích krajských voleb. V nich je totiž možné srovnat výsledky starostovy kandidátní listiny 

v rámci celého kraje s jejími výsledky ve starostově městě. Pokud budou výsledky kandidátní listiny 

ve městě výrazně lepší, dá se předpokládat, že v tom hrál starostův vliv velkou roli.  

4. Zjistit, zda se s výrazně lepším výsledkem na obecní úrovni zlepšuje i starostův výsledek na 

úrovni krajské. 

Při pohledu na starostenský bonus v případě krajských voleb se nabízí srovnání, zda kandidáti, kteří 

jsou velmi úspěšní na komunální úrovni, přenášejí své výsledky také do krajských voleb. Dá se 

předpokládat, že tomu tak je a úspěšní starostové jsou úspěšní i v dalších volbách. Této domněnce se 

však v našem prostředí zatím nikdo nevěnoval. 

 
5 Předseda Vít Rakušan jako starosta Kolína a první místopředseda Jan Farský jako starosta Semil. Všichni tři další 

místopředsedové (Petr Gazdík, Věra Kovářová a Radim Sršeň) pak byli nebo dosud jsou starosty menších obcí. 
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4 Data a metody 

4.1 Sběr dat 

Pro výzkum byla zvolena všechna města České republiky, která měla k 1.1.2020 více než 10 000 

obyvatel. Takový počet občanů je hranicí, po jejímž dosažení mohou obce navýšit počet svých 

zastupitelů. Zatímco obce od 3 000 do 10 000 obyvatel mohou mít 11 až 25 zastupitelů, obce nad 10 

000 obyvatel jich mohou mít již 15 až 35 (Zákon č. 128/2000 Sb.). Stejnou hranici pak využívá 

například Petr Gongala ve svém dělení obcí, pro oddělení menších měst od měst (Gongala 2012: 26).  

Z výzkumu byla vynechána Praha, vzhledem ke specifické povaze svého zastupitelstva 

(Zákon č. 491/2001 Sb). Zároveň také panovala obava ze zkreslení výsledků, které by zahrnutí města 

s více jak 1,3 miliony obyvatel mohlo přinést. Další tři města, která výrazně překračují počet 100 000 

obyvatel – Brno, Ostrava a Plzeň, byla ve výzkumu ponechána. Velkým důvodem pro jejich 

ponechání jsou výzkumné cíle 3 a 4. U všech tři měst jde totiž zkoumat, zda se případný starostenský 

bonus místních politiků projevuje i na krajské úrovni. V případě Prahy by takový výzkum nedával 

smysl.  

Celkem ve výzkumu figurují starostové 128 největších českých měst. Jmenovitě jde o města: 

Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec, Olomouc, České Budějovice, Hradec Králové, Ústí nad Labem, 

Pardubice, Zlín, Havířov, Kladno, Most, Opava, Frýdek-Místek, Karviná, Jihlava, Teplice, 

Chomutov, Děčín, Karlovy Vary, Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav, Prostějov, Přerov, Česká 

Lípa, Třebíč, Třinec, Tábor, Znojmo, Příbram, Cheb, Kolín, Písek, Trutnov, Orlová, Kroměříž, 

Vsetín, Šumperk, Uherské Hradiště, Břeclav, Hodonín, Český Těšín, Litoměřice, Litvínov, 

Havlíčkův Brod, Nový Jičín, Krnov, Chrudim, Sokolov, Strakonice, Valašské Meziříčí, Klatovy, 

Kopřivnice, Jindřichův Hradec, Vyškov, Žďár nad Sázavou, Kutná Hora, Bohumín, Blansko, 

Náchod, Beroun, Mělník, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Jirkov, Žatec, Kralupy nad Vltavou, 

Louny, Kadaň, Hranice, Otrokovice, Bílina, Benešov, Svitavy, Jičín, Ostrov, Uherský Brod, Rožnov 

pod Radhoštěm, Neratovice, Bruntál, Pelhřimov, Říčany, Slaný, Rakovník, Dvůr Králové nad 

Labem, Česká Třebová, Varnsdorf, Nymburk, Klášterec nad Ohří, Turnov, Rokycany, Poděbrady, 

Ústí nad Orlicí, Hlučín, Zábřeh, Šternberk, Chodov, Aš, Tachov, Český Krumlov, Roudnice nad 

Labem, Mariánské Lázně, Krupka, Jaroměř, Vrchlabí, Vysoké Mýto, Čelákovice, Milovice, 

Boskovice, Nový Bor, Holešov, Vlašim, Velké Meziříčí, Uničov, Kyjov, Domažlice, Jeseník, 

Rumburk, Sušice, Rychnov nad Kněžnou, Kuřim, Humpolec, Veselí nad Moravou, Prachatice, 

Frenštát pod Radhoštěm, Litomyšl, Čáslav, Nové Město na Moravě. 
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Největší problém představuje sběr jmen starostů za jednotlivá volební období. Pro výzkum je 

nutné znát jména starostů za volební období 2006-2020. K tomu je potřeba u všech obcí ideálně 

zjistit také jména starostů za období 2002-2006, aby bylo jasné, kdy se na svůj post dostali prvně a 

zda se tedy kvalifikují pro výzkum starostenského bonusu. Práce se navíc zaměřuje nejen na volby 

do zastupitelstev obcí, ale také na volby krajské. Aby byl datový soubor pro krajské volby dostatečně 

velký a rozmanitý, začíná již volbami v roce 2004. To je další důvod k potřebě znalosti jmen starostů 

již od roku 2002. Pro potřeby výzkumu starostenského bonusu u starostů, kteří obhájili svůj post více 

než dvakrát, je pak v některých obcích nutné zjistit jména starostů i za roky předcházející 2002.   

Jak již bylo řečeno v předchozích kapitolách, neexistuje žádná spolehlivá a dlouhodobá 

databáze starostů. Ministerstvo vnitra uvolnilo seznam kontaktů, což je seznam aktuálních starostů 

obcí. Za předchozí volební období však žádnou databázi nevede (Vyjádření Ministerstva vnitra 

2020). Stejný problém má i databáze, kterou spravuje Elektronický portál územních samospráv. Ta v 

sobě má navíc množství chyb a ve spojení s daty jen za poslední volební období tak také není 

ideálním zdrojem (Šaradín a kol. 2019: 510). 

S nedostupností jmen starostů se potýkalo již několik předchozích výzkumů. Řešením je 

většinou omezení výzkumu jen na aktuální časové období. Takovou cestou šel například tým kolem 

Pavla Šaradína (2019) či Balík s Gongalou a Gregorem (2015). V roce 2015 navíc ještě ani nebylo 

možné nehlédnout do databáze kontaktů Ministerstva vnitra, takže pro autory byl sběr jmen starostů 

ve všech obcích republiky mimořádně náročný a bylo do něj zapojeno 26 studentů katedry 

politologie FSS MU (Balík, Gongala, Gregor 2015: 8). Stejně postupovali na evropské úrovni 

například i autoři publikace The European Mayor (2006). U nás tak jedinými výzkumy, které se 

věnují starostům v delším časovém období, zůstává práce Stanislava Balíka v okrese Šumperk, kde 

mu ke sběru dat pomohla i znalost místního prostředí (2010) a navazující výzkum Kláry Voženílkové 

ve stejném okrese (2016). 

Jména starostů byla nakonec sesbírána z jednotlivých městských úřadů. Většina z nich 

vyžádané informace o starostech za období 2002-2020 poskytla bez problémů, z malého počtu 

městských úřadů odpověď nepřišla ani po několika opakovaných žádostech. Několik městských 

úřadů také nebylo schopno poskytnout kompletní seznam starostů za dotazované období. V těchto 

případech byla jména starostů dohledána kombinací zpráv z médií a zápisů ze zasedání 

zastupitelstva. Nutno podotknout, že některá města mají jména svých předchozích starostů uvedena 

na webových stránkách, což sběr dat výrazně ulehčilo. Taková města jsou však v menšině.  
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Všechna další potřebná data jsou dostupná na volebním serveru Českého statistického úřadu – 

volby.cz. Z něj se dají sesbírat data o volebních výsledcích starostů jak v komunálních, tak v 

krajských volbách. Stejně tak výsledky jejich politických stran či kandidátních listin. Problémem 

volby.cz je fakt, že data je nutné přepisovat do vlastní databáze, protože nelze vygenerovat data za 

určená města, respektive by byl problém je propojit s jednotlivými kandidáty. Jde o velký objem dat, 

což dělá proces sběru zdlouhavým. Zároveň je potřeba provést pečlivou kontrolu. Ta byla v rámci 

sestavování databáze dvoustupňová. Volební data o starostech byla převedena do databáze 

v programu Microsoft Excel. U všech starostů, kteří se kvalifikovali pro výzkum starostenského 

bonusu v obecních či krajských volbách, pak byla data zkontrolována ještě jednou. 

K propojení informací o tom, kteří starostové kandidovali zároveň do obecních i krajských 

zastupitelstev a v kterých letech, výrazně pomohla databáze kandidátů do obecních zastupitelstev 

Josefa Bernarda (Bernard 2013). Ta byla od svého vytvoření v roce 2013 aktualizována o ostatní 

úrovně českého politického systému, takže v ní bylo možné dohledat u každého starosty, zda a kdy 

kandidoval v krajských volbách. Za její poskytnutí patří Josefu Bernardovi velký dík. Jeho databáze 

nejen výrazně urychlila sběr dat ke krajským volbám, ale také ukázala možnosti, kterými by se mohl 

další výzkum na daném poli vydat. 

 Bohužel databáze končí rokem 2014 a tím pádem stále zůstávají k dohledání krajské volby v 

letech 2016 a 2020. Najít starosty, kteří kandidovali v krajských volbách, však rozhodně nebyl 

takový problém, jako získat jejich jména. Valná většina starostů v krajských volbách kandiduje za 

stejnou stranu, jako ve volbách komunálních. To jejich dohledávání značně ulehčilo. 

4.2 Analýza dat 

Ke statistické analýze dat slouží již zmíněný Microsoft Excel a pokročilejší analytický program IBM 

SPSS Statistics. První jmenovaný program je dostačující na veškerá potřebná srovnání. Jeho velkou 

výhodou je uživatelsky příjemné rozhraní a mnoho možností prezentace dat. Práce využívá pro 

ilustraci výsledků velké množství grafů a tabulek, které vznikly právě v programu Microsoft Excel. 

Také se v ní nachází diagram znázorňující typologii starostenského bonusu. Ten byl vytvořen 

v programu Lucidchart. 

SPSS nabízí možnost propojení s Bernardovou databází, která je pro tento program primárně 

určena. Byl by také lepší volbou pro případnou lineární regresi či jinou pokročilejší metodu, po 

vzoru výzkumu v českých senátních volbách (Voženílková, Hejtmánek 2015) či evropských autorů 

(Redmond, Regan 2015; Llaudet 2013). K takové analýze však chybí předloha nejen na poli 

výzkumu starostů, ale i komunálních voleb obecně. Metody, použité v amerických výzkumech či ve 

výzkumech senátních voleb, nejsou z podstaty věci přenositelné pro výzkum starostenského bonusu.  



24 

 

4.2.1 Starostenský bonus ve volbách do zastupitelstev obcí 

Samotná analýza dat vychází z podcílů práce. Ty jsou rozpracovány v předchozí kapitole, která je 

jim přímo věnovaná. Základem je zjistit, zda se starostenský bonus v českých komunálních volbách 

projevuje a případně jak. Srovnány tedy budou starostovy první a druhé volby, přesněji absolutní 

počet obdržených preferenčních hlasů v nich. Práce rozlišuje pojmy kladný a záporný starostenský 

bonus, přičemž o kladný bonus se jedná logicky v případě, že starosta obdržel ve svých druhých 

volbách vyšší počet hlasů než v prvních a naopak. Vzorec pro výpočet pak bude znít:  

Počet hlasů pro starostu v druhých volbách – počet hlasů v prvních volbách6  

Pokud je v práci něco označeno pojmem „základní“ starostenský bonus, je tím myšlen právě tento 

typ bonusu, kdy je od počtu obdržených preferenčních hlasů ve druhých volbách odečten výsledek 

voleb prvních. 

Následně bude do vývoje počtu preferenčních hlasů započítána i volební účast v jednotlivých 

městech. Pro takový úkon bylo potřeba přijít se vzorcem, který zároveň zohlední volební účast, ale 

také přinese výsledky, které budou přehledné a lehce porovnatelné. Použitý vzorec pro započtení 

volební účasti do starostenského bonusu nakonec vypadá takto: 

) x počet hlasů pro starostu 

Počet odevzdaných obálek je údaj udávaný na volby.cz. Představuje počet voličů, kteří ve volbách 

hlasovali. Počet hlasů pro starostu je pak stejný údaj, se kterým se počítá i v případě základního 

starostenského bonusu. Výsledkem výpočtu je procentuální vyjádření toho, kolik voličů, kteří přišli k 

volbám, pro starostu hlasovalo. Následně bude opět výsledek ve starostových prvních volbách 

odečten od výsledku v jeho druhých volbách. Pokud bude výsledek kladný, bude se jednat o kladný 

projev starostenského bonusu a bude to znamenat, že si starosta polepšil i po započtení volební 

účasti. V práci je bonus po započtení volební účasti označován jako „pokročilý“. 

V úvahu by přicházelo i přepočítání obdrženého počtu preferenčních hlasů na procentuální 

podíl uvnitř vlastní kandidátní listiny. Takové srovnání by ukázalo, zda si starosta v dalších volbách 

polepšil ve srovnání se zbytkem své kandidátky, což by se také mohlo považovat za projev 

starostenského bonusu.  

 

 
6 Jde o absolutní počet obdržených preferenčních hlasů. Prvními volbami jsou myšleny volby, po kterých se starosta 

prvně dostal do funkce. 
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4.2.2 Bonus u kandidátních listin 

Starostenský bonus u kandidátních listin s sebou přináší několik výzev, se kterými je nutné počítat. 

Nelze jen srovnat absolutní počet obdržených hlasů starostovy kandidátní listiny v prvních a 

následujících volbách, protože do hry vstupují další proměnné. Počet kandidátů na listině se sice u 

větších měst nemění tak často, jako u menších obcích, ale i tak může hrát svou roli. Stejně tak počet 

kandidátních listin, které spolu ve volbách soutěží, bude v různých volebních obdobích rozdílný.  

Zvoleným řešením je nakonec poměření procentuálního podílu hlasů, které získala starostova 

kandidátní listina, oproti ostatním, v prvních a druhých volbách. Procentuální podíl hlasů lépe ukáže 

rozdíl, který přinesly druhé volby. Navíc není, oproti absolutnímu počtu hlasů, tolik zkreslen 

případným propadem či nárůstem volební účasti. Na druhou stranu se však ani u něj nelze vyhnout 

určitému zkreslení, které může způsobit nárůst či úbytek konkurenčních kandidátních listin. Proto je 

nutné brát starostenský bonus u kandidátních listin stále s rezervou a nezapomenout při jeho 

interpretaci na limity konceptu. 

Také bylo potřeba zvážit variantu, že starosta mezi volbami změní stranu či kandidátní 

listinu. Starostů, kteří změnili mezi svými prvními volbami politickou stranu bylo minimum. Když 

už ke změně došlo, tak šlo většinou o přechod nestraníka do některé ze stran, na jejíž kandidátce 

stejně již předtím kandidoval.7 Zároveň vyvstala otázka, zda řešit starosty kandidující jako nezávislé, 

jejichž kandidátní listiny mezi volbami mění jména či větší počet kandidátů. Nakonec bylo 

rozhodnuto, že starostenský bonus bude počítán u všech kandidátních listin, na kterých kandidovali 

starostové kvalifikovaní pro starostenský bonus. 

4.2.3 Bonus ve volbách do zastupitelstev krajů 

Starostenský bonus v krajských volbách je dalším krokem do neznáma, který v našem prostředí 

zatím nebyl prozkoumán. Proto se může zvolené řešení jevit jako kostrbaté, ale je potřeba si 

uvědomit, že jde o první seznámení s konceptem. Po interpretaci prvních výsledků se může 

metodologie dále prohlubovat a prostor pro další bádání je velmi široký.  

Plánem je postupovat stejně jako v případě starostenského bonusu ve volbách obecních. 

Srovnat počet preferenčních hlasů pro starostu ve volbách do krajského zastupitelstva. Přičemž se 

poměří výsledky prvních voleb, kterých se zúčastnil po svém zvolení do funkce, s volbami 

následujícími. Zvolená metoda má samozřejmě své limity. Jde především o fakt, že volby do 

obecních zastupitelstev a volby do krajských zastupitelstev se konají v jiných letech. Během dvou 

let, které tyto volby dělí, mohou zasáhnout různé proměnné. Volby do krajských zastupitelstev jsou 

 
7 Takový přechod byl častý především v případě starostů, kteří vstoupili ke Starostům a nezávislým. Hnutí STAN také 

často v prvních volbách spolupracovalo s TOP 09, aby se v dalších volbách již osamostatnilo.  
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tradičně silně ovlivněny předcházejícími volbami do Poslanecké sněmovny. Narůstá podpora 

opozičních stran. Naopak voliči parlamentních stran buď často volí jiné kandidáty nebo zůstanou 

doma (Eibl a kol. 2009: 146-147). Stejně tak může dojít k rezignaci starosty či jeho výměně. Může se 

také stát, že starosta změní kandidátní listinu, což může mít vliv na jeho výsledky. 

Dalším limitem může být fakt, že v krajských volbách bude většina hlasů pro starostu 

pravděpodobně přicházet z jeho města případně okresu. Samotné srovnání počtu hlasů tak bude 

doplněno o srovnání hlasů pro starostu, které pocházely jen z jeho města. Stejně, jako v případě 

starostenského bonusu v obecních volbách, byla započítána také volební účast a její vliv na výsledky. 

Ta je počítána podle stejného vzorce, jako v případě starostenského bonusu v obecních volbách. 

Jediným rozdílem je, že místo z počtu odevzdaných obálek je počítána z počtu platných hlasů. 

Důvodem pro tuto malou změnu je fakt, že volby.cz nabízejí u krajských voleb dva údaje věnované 

volební účasti. Prvním jsou „odevzdané obálky“, které však v tomto případě zahrnují i neplatné 

hlasy. Druhým jsou právě „platné hlasy“, které jsou ve výzkumu krajských voleb využity.8  

Datový soubor, se kterým je v části práce věnované bonusu v krajských volbách počítáno, také 

vychází z principu starostenského bonusu v obecních volbách. Je v něm celkem 68 starostů, u 

kterých bylo možné porovnat jejich první a druhé volby po zvolení starostou. Pokud byl tedy 

kandidát zvolen do pozice starosty v obecních volbách v roce 2006, jsou započítány jeho krajské 

volby 2008 a 2012. Teoreticky by mohlo dojít k situaci, kdy je starosta zvolen do své funkce 

podruhé, ale před svými druhými krajskými volbami rezignuje. Do krajských voleb by tak již 

nekandidoval jako starosta. V takovém případě by starosta do datového souboru započítán nebyl.  

Pro některá srovnání v rámci výzkumu v krajských volbách jsou využity výsledky starostů 

v prvních i druhých volbách nezávisle na sobě. To znamená, že pro tyto srovnání není datovým 

souborem 68, ale 136 výsledků. U daných srovnání je vždy diskutováno, zda se výsledky starostů 

v prvních a druhých volbách liší. Jedná se o srovnání umístění starostů v rámci jejich kandidátní 

listiny v jejich městě, průměrné procentuální zisky preferenčních hlasů a rozdílu v podílu hlasů pro 

starostenské kandidátní listiny v jejich městech a kraji obecně. 

V krajských volbách také vyskakuje otázka, zda započítat či nezapočítat starosty, kteří kandidují 

v krajských volbách poněkolikáté. Protože, jak již bylo řečeno, situace starostů v obou volbách se liší 

a je potřeba k ní přistupovat odlišně, není teoreticky potřeba držet se schématu „starostovy první a 

druhé volby“. Problém však v takovém případě vyvstává v nedokonalosti datového souboru, který 

byl pro výzkum vytvořen. První volby do zastupitelstev krajů se konaly v roce 2000 a datový soubor 

začíná rokem 2002.  Z toho důvodu nejsou logicky známá jména všech starostů před prvními 

 
8 V obecních volbách se pod kolonkou „platné hlasy“ skrývá součet všech udělených preferenčních hlasů. Proto je 

v jejich případě využit údaj „odevzdané obálky“. 
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krajskými volbami a ty tak nemohou být ve výzkumu zahrnuty. To zároveň znamená, že první 

starostové, u kterých se dá prokazatelně tvrdit, že se krajských voleb zúčastnili minimálně potřetí, se 

v datovém souboru vyskytují až v roce 2012. Přitom je teoreticky možné, že několik takových 

starostů by se našlo již o čtyři roky dříve. V rámci zachování kontinuity a proto, aby se předešlo 

zkreslení souboru, jsou tedy i v kapitole věnované starostenskému bonusu v krajských volbách, 

zahrnuty jen starostovy první a druhé krajské volby.  

Našlo se také několik kandidátů, kteří se krajských voleb zúčastnili ihned po svém zvolení do 

funkce, ovšem další krajské volby vynechali a kandidovali znova až ve třetích krajských volbách. 

Také tito kandidáti jsou z výzkumu vyjmuti. Důvodem je fakt, že by jejich výsledky v krajských 

volbách na sebe nenavazovaly a bylo by složité je interpretovat. Navíc takových kandidátů nebylo 

tolik, aby jim věnovaný prostor v práci dával smysl. 

4.2.4 Úspěšní obecní kandidáti a jejich výsledky v krajských volbách 

Předchozí podkapitoly rozebírají metody analýzy dat, které budou použity pro výzkum prvních tří 

podcílů práce. Poslední podcíl se zaměřuje na to, zda úspěšní starostové dosahují výrazně lepších 

výsledků také na krajské úrovni či nikoliv. K tomu byla připravena metodologie vycházející z toho, 

že úspěšní starostové jsou ti, kteří si ve svých druhých obecních volbách polepší o více než 50 % 

obdržených preferenčních hlasů.  

 Výsledky úspěšných starostů by následně byly srovnány s ostatními, kteří si v obecních 

volbách nepolepšili dostatečně čí přímo pohoršili. Srovnání by probíhalo na dvou úrovních. První 

úrovní by byly výsledky starostů ve volbách do zastupitelstev krajů, respektive údaj o tom, jak moc 

si procentuálně polepšili či naopak. Druhou by tvořilo srovnání výsledků starostenských 

kandidátních listin v jejich městě s výsledky v celém kraji. Cílem by bylo zjistit, zda úspěšní 

starostové mají průměrně na obou úrovních lepší výsledky než ostatní.  

 Problém takového srovnání však vyvstal v malém datovém vzorku. Pokud bychom za 

úspěšné starosty považovali jen ty, jejichž výsledky se ve druhých volbách zlepšily o více než 50 %, 

našli bychom jich v každých volbách pouze 4-5. Nejedná se o počet dostatečný k hlubším závěrům 

v dané problematice. Řešením by mohlo být snížení prahu zlepšení, od kterého se starostové počítají 

jako úspěšní na 25 či 30 %. To by však stále nepřineslo dostatečně reprezentativní vzorek. Napříč 

tomu se práce snaží pro podcíl číslo čtyři nalézt odpovědi a je mu věnován prostor napříč empirickou 

částí i závěrem. 
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5 Případová studie: Projevy starostenského bonusu ve velkých 

městech 

V práci je na starostenský bonus nahlíženo několika pohledy. V jádru jsou všechny stejné, protože 

jde primárně o srovnání výsledků mezi starostovými prvními a druhými volbami. Rozdíly mezi 

jednotlivými pohledy či kategoriemi jsou v detailech, které je však dobré vysvětlit dopředu. Každá 

varianta starostenského bonusu byla pro přehlednost pojmenována, aby nedocházelo k záměnám či 

zmatkům. Následující diagram ukazuje typologii, která vznikla v průběhu psaní práce a zachycuje 

jednotlivé kategorie starostenského bonusu, se kterými se čtenář může setkat. Vznikl na základě 

sběru dat a samotných analýz, které byly pro práci vedeny. 

Diagram 1: Typologie kategorií starostenského bonusu 

 
Zdroj: Autorův vlastní výzkum 

První dvě kategorie, kterých se dotkla již předchozí kapitola věnovaná metodologii, jsou základní a 

pokročilý starostenský bonus. Základním bonusem je myšlen koncept, který byl již rozpracován 

v okrese Písek. Jde o prosté srovnání počtu hlasů, které starosta obdržel ve svých prvních a druhých 

volbách. Pokročilý starostenský bonus je stejný a opět srovnává výsledky starostových prvních a 
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druhých voleb. Rozdíl je v tom, že do rovnice přidává ještě volební účast tak, jak je ukázáno 

v předchozí kapitole. Základní bonus tedy nabízí jednoduché a rychlé srovnání starostových 

výsledků, ovšem může být zkreslen kolísavou volební účasti. Tento problém odstraňuje bonus 

pokročilý, který s volební účastí počítá a tím dosažené výsledky zpřesňuje.  

 Oba typy bonusů pak mají totožné podkategorie, které jsou pro přehlednost vypsány jen pod 

základním starostenským bonusem. První podkategorií je listinný starostenský bonus. Jedná se o 

údaj, který se nezaměřuje na starostu jako na jednotlivce, ale na jeho kandidátní listinu, případně 

politickou stranu. Listinný bonus se počítá stejným způsobem, jako bonus základní, ovšem místo 

obdržených hlasů pro starostu v prvních a druhých volbách, srovnává výsledky jeho kandidátky. 

Navíc nebere absolutní počty obdržených hlasů pro kandidátní listinu, ale místo toho využívá 

srovnání procentuálních zisků.9 V práci je s listinným bonusem pracováno jak v základní verzi, tak 

v pokročilé po započtení volební účasti. 

   Protože se práce nezaměřuje pouze na volby do obecních zastupitelstev, ale přibírá i volby 

krajské, bylo potřeba obě volby odlišit. Obecní starostenský bonus tak představuje původní koncept, 

který zkoumal rozdílné výsledky ve starostových prvních a druhých obecních volbách.  

Krajský se pak věnuje starostovým výsledkům ve volbách do zastupitelstva kraje. Volby se 

odehrávají na území celého kraje a pro lepší pochopení role, kterou v nich starostové hrají, bylo 

potřeba rozdělit jejich výzkum na dvě další podkategorie, kterými jsou starostenský bonus městský a 

celokrajský. Prvně jmenovaný se zaměřuje na výsledky krajských voleb ve starostově městě, zatímco 

druhý zkoumá volební výsledky v rámci celého kraje. V práci jsou oba výsledky několikrát 

srovnávány a dávány do kontextu. 

Zcela speciální kategorii tvoří obhájcovský starostenský bonus. Protože se práce odehrává 

v relativně dlouhém časovém období, našlo se několik starostů, kteří svůj post obhajovali několikrát. 

Základní koncept starostenského bonusu se věnuje prvním a druhým volbám a ostatní již neřeší. 

Když se však ve vzorku najdou starostové, kteří kandidovali vícekrát než dvakrát, je možné jejich 

výsledky dále srovnat a podívat se, jak se měnily v delším časovém horizontu. Právě v takových 

případech vstupuje do hry obhájcovský starostenský bonus, který srovnává nejen starostovy první a 

druhé volby, ale také všechny následující. 

Tím jsou vysvětleny všechny názvy kategorií konceptu, které jsou v práci využity. Zbývá tak 

vyjasnit několik dalších výrazů spojených s názvoslovím. V práci je rozlišován pozitivní a negativní 

bonus. Pozitivní je v případě, že si starosta ve svých druhých volbách polepšil, co se počtu 

obdržených hlasů týče a negativní je v případě opačném. Jedná se především o jednoduchý způsob, 

 
9 Absolutní počet obdržených hlasů by však také šel využít. V metodologii je více diskutováno, proč bylo zvoleno 

srovnání procentuálních výsledků. 
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jak obě situace odlišit. Pokud je v textu zmíněno, že si starosta polepšil, znamená to, že zaznamenal 

ve svých druhých volbách lepší výsledek než ve volbách prvních. Pokud je psáno, že si pohoršil, 

znamená to pravý opak. 

Zároveň v textu často dochází ke srovnání procentuálních výsledků ať už voleb či jednotlivých 

bonusů. V takovým případech je silně rozlišováno, zda jsou rozdíly uváděny v procentech (v práci 

vyjádřeny zkratkou %) či procentních bodech (v práci vyjádřeny zkratkou p. b.). Procentní body 

slouží k nastínění vývoje ukazatele, který je v procentech již vyjádřen. Jde o obecné číselné 

porovnání, které je potřeba používat správně (Košťáková 2019: 34-35).  Pokud například volební 

účast mezi volbami narostla z 35 % na 39 %, nejedná se o nárůst o 4 %, ale o 4 p. b. Stejně tak, 

pokud starosta obdržel ve svých prvních volbách 8 % preferenčních hlasů a ve druhých volbách 5 %, 

šlo by o propad o 3 p. b. 

5.1 Obecní starostenský bonus 

Jak je zmíněno v kapitole věnované dosavadnímu stavu poznání, starostenský bonus v obecních 

volbách již zkoumán byl. Předchozí výzkumy ukázaly, že se v nich starostenský bonus projevuje 

pozitivně. Zároveň naznačily, že je výrazný především ve velkých městech. Hned první graf tedy 

napovídá, zda se dané domněnky potvrdily i na případě největších českých měst. 

 

Graf 1: Rozdíl mezi hlasy pro starostu v jeho prvních a druhých obecních volbách mezi lety 2002-2018 

 

Zdroj: Vlastní databáze podle dat Českého statistického úřadu. Aktuální k roku 2021. 

Výzkum starostenského bonusu v obecních volbách pracuje se vzorkem celkem 129 starostů, kteří 

obhájili svůj post po prvních volbách. Jen 28 z nich si ve druhých volbách pohoršilo, což odpovídá 
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přibližně 22 %. Naopak 101 starostů zaznamenalo ve svých druhých volbách vyšší počet obdržených 

preferenčních hlasů než v prvních volbách. 

Ukázalo se, že v komunálních volbách v roce 2006 a 2018 byl počet starostů, u kterých se 

projevil pozitivní starostenský bonus, extrémně vysoký. Jen tři starostové, kteří se prvně dostali do 

funkce v roce 2002 a mandát obhajovali o čtyři roky později, nedostali v druhých volbách více hlasů 

než v prvních. To znamená, že v roce 2006 se starostenský bonus pozitivně projevil u více než 90 % 

starostů. Po volbách v roce 2018 šlo přesně o 92 % starostů, u kterých se bonus projevil pozitivně. 

Našli bychom jen dva starosty, u kterých tomu bylo naopak. 

Další dvě zkoumaná období se již nevyznačují takovým úspěchem obhajujících starostů. Po 

volbách v roce 2010 si, co se preferenčních hlasů týče, polepšilo 64,5 % z nich. Volby o čtyři roky 

později pak přinesly mírný nárůst počtu starostů, kteří si ve svých druhých volbách polepšili a to na 

70 %. Dá se tak konstatovat, že po volbách v letech 2006 a 2018 se starostenský bonus projevil velmi 

jasně, zatímco v letech 2010 a 2014 byl relativně vysoký i počet starostů, kteří si pohoršili. Je však 

nutné poznamenat, že i v roce 2010, ve kterém starostové vykazovali nejhorší výsledky, tvořili 

kandidáti, u kterých se bonus projevil kladně, téměř dvě třetiny. Je tedy jasné, že role starosty je pro 

voliče v obecních volbách velmi významná. 

Důvodů pro mírný propad v letech 2010 a 2014 může být několik. Jako nejpravděpodobnější 

se jeví změny v náladě voličů. Především ve volebním roce 2014 vystřídali velký počet starostů z 

ČSSD a ODS, které do té doby komunální politice dominovaly, politici z jiných stran. Z vlastního 

výzkumu, který byl proveden při sběru dat, pro diplomovou práci vyplývá, že především ODS zažila 

ve velkých městech strmý úpadek. V roce 2006 měla starostu v 72 z 128 největších českých měst.10 

V roce 2010 jejich početl klesl na 43 a v roce 2014 jen na 17. Konkurenční ČSSD sice v roce 2010 

využila propadu ODS a navýšila počet svých starostů z 15 na 38, o čtyři roky později si však také 

pohoršila na 31.  

V roce 2014 se totiž do komunální politiky zapojilo hnutí ANO, které hned ukořistilo 19 

starostenských postů a o čtyři roky později jejich počet ještě o 10 navýšilo. Úpadku tradičních 

politických stran v případě velkých měst využily i menší nezávislé či regionální strany. Ty v roce 

2006 držely 20 starostů. Jejich počet narostl v roce 2010 na 32 a o čtyři roky později na 42, což 

znamená, že jim patřila téměř třetina starostů ze sledovaných měst.11  

Starostové, kteří byli členy tradičních stran, či za ně kandidovali, se tak mohli takzvaně svést 

s volebním neúspěchem svých stran. Mnoho z nich sice své posty obhájilo, ale i tak si v počtu 

 
10 S výjimkou Prahy, která není do výzkumu zahrnuta. 
11 Výzkum stranické příslušnosti však nebyl primárním cílem práce. Uvedené údaje slouží především pro dokreslení 

změny, ke které na komunální úrovni v posledních volebních obdobích došlo. 
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preferenčních hlasů pohoršili. To by mohlo vysvětlovat vyšší počet starostů, u kterých se projevil 

záporný starostenský bonus ve volbách do zastupitelstev obcí 2010 a 2014. 

Graf 2: Rozdíl v počtu hlasů pro starosty v prvních a druhých volbách mezi lety 2002-2018 

 

Zdroj: Vlastní databáze podle dat Českého statistického úřadu. Aktuální k roku 2021. 

První graf sloužil především pro zpřehlednění rozdílu mezi pozitivním a negativním projevem 

starostenského bonusu. Jasně ukázal, že starostové dostávají ve svých druhých volbách častěji více 

hlasů než v prvních. Nebylo z něj však jasné, jak moc velké jsou rozdíly mezi starosty, kteří si 

polepšili a naopak. Druhý graf již ukazuje rozdíl v počtu hlasů podrobněji.  

Pokud si starosta ve svých druhých volbách pohorší, pohybuje se rozdíl v hlasech nejčastěji 

do 500 hlasů. Jen u 20 % starostů, kteří si ve svých druhých volbách pohoršili, byl pozorován rozdíl 

vyšší. Rekordmanem je v tomto ohledu starosta Českých Budějovic Juraj Thoma, který si ve volbách 

v roce 2010 pohoršil o 2 455 hlasů. V jeho případě mohlo hrát roli větší množství faktorů. Vyměnil 

kandidátku ODS za Občané pro Budějovice, volební účast se lehce zvedla a také se ve volbách 

zdvojnásobil počet soutěžících kandidátních listin. Volební propad o více než tisíc hlasů, jsme pak 

mohli, ve sledovaném období, pozorovat ještě na Kladně, kde si pohoršil starosta za ODS Dan 

Jiránek. Nejmenším městem, kde si starosta takto pohoršil, byla Česká Lípa a danou političkou byla 

Hana Moudrá také z ODS. 

Starostů, kteří zaznamenali nárůst hlasů v rozmezí 1-500 bylo 34, což je o trochu více než 

čtvrtina. Další čtvrtinu tvoří starostové, u kterých byl nárůst hlasů v rozmezí 501-1 000. Nárůst, který 

překonal hranici 1 000 hlasů, pak můžeme pozorovat u 33 starostů. Poslední čtvrtinu logicky tvoří 

starostové, kteří si pohoršili.  
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Největší skokany, co se počtu hlasů týče, jsme pak také mohli najít ve velkých městech. 

Nejvyšší nárůst preferenčních hlasů si připsal Roman Onderka (ČSSD) ve volbách v roce 2010 v 

Brně a to o 12 326 hlasů. Druhým, kdo dokázal vylepšit svůj první výsledek o více než 10 000 hlasů 

byla pak Tomáš Macura (ANO) v Ostravě o osm let později.  

Výsledky jasně ukazují, že pozitivní projevy starostenského bonusu jsou nejen četnější, ale 

také výrazně vyšší. Nárůsty a propady o velké počty hlasů jsou však zkresleny velikostí měst. Je 

jasné, že starosta menšího okresního města si nikdy nepolepší o takový počet preferenčních hlasů, 

jako primátor velké metropole. V čem se však oba mohou poměřit je procentuální rozdíl v hlasech v 

prvních a druhých volbách. Zde nehraje roli počet obyvatel města a dá se tak lépe srovnat, který 

starosta si po svém prvním období ve funkci, dokázal voliče skutečně získat.  

Graf 3: Procentuální rozdíl v počtu obdržených preferenčních hlasů mezi starostovými prvními a druhými 

volbami v letech 2002-2018 

 

Zdroj: Vlastní databáze podle dat Českého statistického úřadu. Aktuální k roku 2021. 

Pokud starosta obdrží ve svých druhých volbách nižší počet hlasů než v prvních, téměř nikdy nejde o 

propad o více než 25 %. Nejvyšší propad zažil po volbách v roce 2014 starosta Roudné na Labem 

Vladimír Urban, který obdržel o 33,5 % méně hlasů než v prvních volbách. Podobně na tom byli 

další tři starostové, u kterých byl pokles obdržených preferenčních hlasů kolem 30 %. Obecně se dá 

konstatovat, že větší propad hlasů než o 15 % je neobvyklý. Zažilo jej jen 9 z 28 starostů, kteří 

obhájili svůj post po prvních volbách.  

Mnohem častější je stav, kdy starosta ve svých druhých volbách zaznamená procentuálně 

výrazně lepší výsledek. Hned 41 starostů, tedy téměř každý třetí, si ve svých druhých volbách 

polepšilo o více než 50 %. Dokonce 11 starostů ve svých druhých volbách počet obdržených hlasů 
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více než zdvojnásobilo. Rekordmany můžeme najít po volbách v roce 2014. Vít Rakušan z Kolína 

(STAN) a Josef Pátek z Čelákovic (ODS) si oba polepšili o téměř 150 %.  

Absolutně nejlepší výsledek pak patří starostovi Náchoda Janu Birkemu (ČSSD). Ten v roce 

2010 uspěl se ziskem 1 378 preferenčních hlasů a o čtyři roky později si polepšil o neuvěřitelných 

269 % na 5 090 hlasů. Birkeho úspěch je ojedinělý z mnoha pohledů. Nikdo jiný nezaznamenal více 

než dvojnásobný nárůst v počtu preferenčních hlasů. V daném volebním roce odevzdali voliči v 

Náchodě 7 040 obálek s platnými hlasy. To znamená, že více než 70 % voličů vhodilo svůj hlas 

obhajujícímu starostovi. Nedá se navíc říct, že by v Náchodě byla nulová konkurence. Do obecního 

zastupitelstva tehdy kandidovalo devět kandidátních listin. 

Nárůsty počtu hlasů pro starosty ve volbách jsou tedy velmi výrazné, zatímco propady se 

pohybují v nižších desítkách procent. Tento jev je samozřejmě do určité míry vysvětlitelný tím, že 

starostové, kteří ve volbách propadnou, svůj post znovu neobhájí. Ze všech 28 starostů, kteří si ve 

svých druhých volbách pohoršili se jen u 3 stalo, že by si pohoršila i kandidátní listina, na které 

kandidovali, co se konečného umístění týče. Stejný počet kandidátních listin si navíc i přes zhoršení 

výsledku svého starosty polepšil. Můžeme tedy konstatovat, že starostové, kteří si jako kandidáti ve 

svých druhých obecních volbách pohoršili, měli většinou oporu ve svých kandidátkách. Ty i přes 

mírné pohoršení svého starosty volby vyhrály, což mu umožnilo obhajobu postu. 

Tabulka 1: Průměrný rozdíl v hlasech pro starosty mezi prvními a druhými volbami v letech 2006-2018 

 2006 2010 2014 2018 

Rozdíl v hlasech +865 +930 +600 +1277 

Procentuální rozdíl +40,5 % +19,8 % +37,4 % +52,7 % 

Zdroj: Vlastní databáze podle dat Českého statistického úřadu. Aktuální k roku 2021. 

Jak se dalo předpokládat z předchozích grafů, starosta průměrně dostane ve svých druhých volbách 

více hlasů než ve volbách prvních. Nárůst hlasů navíc není zanedbatelný, ale pohybuje se v řádu 

několika desítek procent. Zároveň můžeme pozorovat lehký nepoměr v procentuálním nárůstu a 

nárůstu v počtu obdržených hlasů.  

V roce 2014 byl průměrný rozdíl v obdrženém počtu hlasů nejnižší. I přesto se ale průměrný 

procentuální nárůst blížil 40 %, O čtyři dříve předtím byl rozdíl v obdržených hlasech výrazně vyšší, 

procentuální nárůst však odpovídal pouhým 19,8 %. Vysvětlení leží nejen v neúspěchu do té doby 

nejsilnější strany – ODS, ale také ve velikosti měst, ve kterých v daném roce starostové obhajovali 

svůj post. V roce 2010 si totiž v počtu absolutních hlasů polepšili primátoři Brna a Ostravy a také 

dalších tří měst s více než 50 000 obyvateli – Mostu, Karviné a Jihlavy. Primátoři velkých měst sice 
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získali mnoho preferenčních hlasů navíc, ovšem procentuálně jejich nárůsty nebyly tak vysoké jako u 

menších měst o čtyři roky později. 

Rok 2018 se pak jeví jako nejúspěšnější volební rok pro obhajující starosty vůbec. Průměrný 

procentuální nárůst počtu hlasů v tomto roce překonal hranici 50 %. Průměrný rozdíl v hlasech byl 

v daných volbách také jasně nejvyšší. Jak lze vyčíst z grafu číslo 3, velký podíl na takovém nárůstu 

měl fakt, že si v roce 2018 jen dva starostové pohoršili, a to navíc nikterak výrazně.12 Polovina 

obhajujících starostů si naopak polepšila o 50 % hlasů a více.   

Tabulka ilustruje fakt, že rozdíl v preferenčních hlasech pro starostu v prvních a druhých 

volbách funguje jako ukazatel toho, zda si starosta polepšil. Pro zkoumání změn rozdílu v hlasech je 

však účinnější využít procentuální rozdíl. Ten lépe ukazuje, jak moc si starosta ve druhých volbách 

skutečně polepšil či pohoršil. 

5.1.1 Obhájcovský starostenský bonus ve volbách do obecních zastupitelstev 

Všechny zmíněné výzkumy, které se v našem prostředí věnovaly starostenskému bonusu, zkoumaly 

čistě rozdíl mezi starostovými prvními a druhými volbami. Důvodem byl ve všech případech 

nedostatek dat. Ve zkoumaných okresech Šumperk a Písek nebyl dostatečný počet starostů, kteří by 

obhájili svou funkci vícekrát, aby mělo jejich srovnání výpovědní hodnotu. Diplomová práce však 

disponuje skutečně velkým vzorkem starostů a díky tomu se podařilo najít hned 75 případů, ve 

kterých starosta obhájil svůj post poněkolikáté. 

Zkoumaný vzorek starostů začíná rokem 2002. Pro potřeby srovnání byli dohledáváni i 

starostové, kteří vedli obce před v dřívějších volebních obdobích. Vzhledem k přetrvávajícímu 

problému s nedostupností jmen starostů se to nepodařilo kompletně u všech měst, které byly součástí 

datového souboru. Byli však dohledáni starostové všech měst, u kterých bylo podezření, že by mohli 

být započítání pro starostenský bonus v dalších volbách. Je možné, že se i přesto nepodařilo vyhledat 

všechny starosty. Mělo by se však jednat o maximálně jeden či dva případy v roce 2010.13 

Starostenský bonus v dalších volbách je počítán u všech případů, kdy starosta obhájil svůj 

post víckrát než jednou. To znamená, že jsou v něm někteří starostové zahrnuti vícekrát, podle toho, 

kolikrát svůj post v obecních volbách obhájili. Na celkovém počtu 75 případů druhé či další 

obhajoby se podílelo 51 starostů. Z nich je 33 starostů ve srovnání jednou, 24 dvakrát a 18 třikrát. 

 

 
12 Jedním byl Tomáš Hocke (STAN) z Turnova, který si pohoršil o 4,41 % a druhým starosta Mostu Jan Paparega (TOP 

09 a následně ProMOST). V jeho případě šlo také o zanedbatelný propad o 5,95 %. 
13 Jelikož výzkum začíná rokem 2002, je rok 2010 prvním rokem ve kterém by bylo teoreticky možné, aby starosta 

kandidoval potřetí. 
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Zahrnutí všech dalších kandidatur bez rozdílu mezi tím, o kolikátou obhajobu se jedná, by 

mohlo lehce zkreslit výsledky. Jde však o jedinou možnost, jak takové srovnání provést, protože 

jinak by byl datový soubor nedostatečný. Pro většinu starostů se jednalo o jejich druhé či třetí volby 

od nástupu do funkce. Našlo by se i několik výjimek, mezi které patří Teplický Jaroslav Kubera, 

Trutnovský Ivan Adamec a Jan Sobotka z Vrchlabí, kteří svůj post obhajovali pětkrát. Starosta 

Bohumína Petr Vícha svůj post obhajoval dokonce šestkrát ve sledovaném období. 

Graf 4: Rozdíl mezi hlasy pro starostu v dalších volbách po první obhajobě mezi lety 2002-2018 

 

Zdroj: Vlastní databáze podle dat Českého statistického úřadu. Aktuální k roku 2021. 

Na první pohled si lze povšimnout nárůstu počtu starostů, kteří obhajovali svůj post vícekrát. V roce 

2010 šlo o 20 případů, zatímco o osm let později se jich našlo již 31. Navýšení není třeba věnovat 

příliš velkou pozornost, protože se jedná jen o tři z hypotetických šesti volebních období, ve kterých 

by bylo možné rozdíly sledovat.14 Zajímavější jsou pro nás rozdíly mezi jednotlivými volbami. 

V prvních zkoumaných volbách v roce 2010 můžeme pozorovat vyšší počet obhájců, kteří si 

pohoršili. O čtyři roky později pak jejich počet ještě výrazně naroste. V roce 2010 si pohoršilo 60 % 

starostů, kteří obhajovali svůj post minimálně podruhé a v roce 2014 pak více než 80 %. Naopak v 

posledních volbách do zastupitelstev obcí byl vyšší počet obhájců, kteří si polepšili. Celkově ze 75 

případů, kdy starosta obhajoval svůj post po několikáté, si v počtu preferenčních hlasů polepšil v 32 

případech a pohoršil ve 49. 

 
14 První volby do obecních zastupitelstev proběhly v roce 1990. To znamená, že první volební rok, ve kterém mohl 

některý ze starostů obhajovat funkci je rok 1998. Teoreticky by se však dalo argumentovat, že volby v roce 1990 měly 

svá specifika a bylo by lepší začít volebním rokem 1994. I tak by stále šlo o pět volebních období, ve kterých by bylo 

možné srovnávat starostovy třetí a další. 
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Graf 5: Rozdíl v počtu hlasů pro starostu v dalších volbách po první obhajobě mezi lety 2002-2018 

 

Zdroj: Vlastní databáze podle dat Českého statistického úřadu. Aktuální k roku 2021. 

Druhý graf věnovaný starostům, kteří obhajovali svůj post minimálně podruhé, ukazuje, že v jejich 

případě byly ztráty v preferenčních hlasech výrazně vyšší než u starostů, kteří obhajovali prvně. 

Původní hypotéza byla, že starostové, kteří jsou ve funkci delší dobu, budou naopak svůj náskok 

navyšovat. Tento předpoklad se však nenaplnil.  

Za daným stavem pravděpodobně z velké části stojí již zmíněná změna v postavení ODS a 

ČSSD, ze kterých do té doby pocházela většina starostů. Nové strany a hnutí narušily v komunální 

politice dosavadní status quo. Mezi volbami v roce 2010 a 2014 byl pozorován velký propad v 

hlasech pro kandidátní listiny sledovaných starostů. Ten koresponduje právě se zapojením nových 

politických sil na komunální úrovni. V roce 2018 došlo k nárůstu počtu starostů, kteří si naopak 

polepšili. Starostové, kteří si v těchto volbách polepšili často pocházeli buď z nových stran a hnutí, 

případně šlo o starosty, pro které se jednalo už o čtvrté nebo páté volby a vylepšili si špatný výsledek 

z voleb o čtyři roky dříve. 

Pokud bychom se podívali na starostenské kandidátní listiny, zjistíme, že si v konečném 

umístění pohoršily jen ve 2 případech ze 75. Zdá se tedy, že nárůst konkurence v podobě nových 

stran a hnutí připravil obhajující starosty a jejich kandidátky o preferenční hlasy. Starostové si však 

zároveň dokázali udržet své posty díky tomu, že i přes zhoršení ve volbách zvítězili. 
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Tabulka 2: Průměrný rozdíl v hlasech pro starostu v dalších volbách po první obhajobě mezi lety 2002-2018 

 2010 2014 2018 

Rozdíl v hlasech +11 -757 +71 

Procentuálně -0,9 % -16,9 % +4 % 

Zdroj: Vlastní databáze podle dat Českého statistického úřadu. Aktuální k roku 2021. 

Tabulka průměrného rozdílu v hlasech dokresluje již shrnuté informace. Průměrné rozdíly v hlasech 

pro obhajující starosty jsou mezi volbami 2006–2010 a 2014–2018 relativně nízké. Nejvyšší propad 

můžeme pozorovat v prostředním sledovaném období 2010-2014. 

Pro zajímavost byly srovnány i výsledky všech šesti starostů, kteří obhajovali svůj post ve 

všech čtyřech volbách mezi lety 2006-2018. Pokud sečteme výsledky za všechny sledované volby, 

tak pět z nich si mezi volbami v letech 2006 a 2018 celkově pohoršilo. Nejvyšší propady v hlasech 

zaznamenali všichni mezi volbami 2010 a 2014. Naopak v posledních volbách v roce 2018 si čtyři z 

těchto politických matadorů v preferenčních hlasech polepšili. 

5.1.2 Pokročilý starostenský bonus ve volbách do obecních zastupitelstev 

Jak již bylo řečeno, volební účast je další proměnou, se kterou se dosud v našem prostředí, v případě 

starostenského bonusu, nepočítalo. Pokud se podíváme na územní přehledy o volební účasti, tak ta 

byla mezi lety 2002-2018 stabilní. Největší propad nastal po volbách v roce 2010. V následujících 

volbách se účast propadla o 4 p. b. V ostatních obdobích můžeme naopak vidět její mírný nárůst. Ten 

se pohyboval v rozmezí 1-3 p. b.  

Navíc ve velkých městech je volební účast ve volbách do obecních zastupitelstev tradičně 

nižší, než je průměr. Mezi lety 2002-2014 byla volební účast ve městech s počtem voličů 5001-

15 000 vždy o 3-6 p. b. nižší, než byl celorepublikový průměr. Ve větších městech pak byly rozdíly 

ještě vyšší. Volební účast se v nich pohybovala v rozmezí 32,4 – 39,9 % a hranici 40 % překročila 

jen ve městech největších (Balík, Gongala, Gregor 2015: 9). 

Tabulka 3: Volební účast ve volbách do obecních zastupitelstev v letech 2002-2018 

Volební rok 2002 2006 2010 2014 2018 

Volební účast 45,51 % 46,38 % 48,50 % 44,46 % 47,34 % 

Zdroj: Data Českého statistického úřadu z volby.cz. Aktuální k roku 2021. 

Důležitější však jsou rozdíly ve volební účasti v případě jednotlivých měst. Zatímco celorepubliková 

volební účast se drží na podobných číslech, volební účast ve městech se může během čtyř let výrazně 

proměnit. Často může dojít například k tomu, že opozice zmobilizuje voliče a ti pak hromadně dorazí 
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k volbám vyjádřit nedůvěru starému vedení. Daný jev se samozřejmě může projevit i opačně. Pokud 

jsou občané s vedením města spokojeni, mohou mu u voleb vyjádřit podporu i voliči, kteří minule 

nevolili.  

Je možné, že dobrý starosta přitáhne k volbám voliče, kteří by jinak k volbám nepřišli? 

Dostane hlasy i od voličů, kteří volí primárně jiné kandidátní listiny? A jak si starostové vedou v 

kontextu celkového počtu voličů? Tato podkapitola se snaží odpovědět na otázku, zda volební účast 

ovlivní projevy starostenského bonusu či nikoliv.   

Základní pohled na starostenský bonus nám odhalí, zda starosta dostal ve svých druhých 

volbách vyšší počet hlasů než ve volbách prvních. Nepočítá však s volební účastí a s jejím vlivem na 

počet hlasů. Nevýhodu tohoto konceptu si můžeme ukázat na jednoduchém příkladu. Hypotetický 

starosta dostane v prvních volbách 2 000 hlasů, přičemž k volbám v daném roce dorazilo 10 000 

voličů. Ve druhých volbách tento výsledek těsně překoná se ziskem 2 050 hlasů. Pro koncept 

starostenského bonusu to znamená, že si polepšil o 50 hlasů, což znamená nárůst o 2,5 % a je brán 

jako úspěšný kandidát. Co když ale mezi volbami stoupla volební účast a k volbám přišlo o 500 

voličů víc? Jde pořád o pozitivní projev starostenského bonusu? Starosta si sice polepšil o 2,5 %, ale 

volební účast narostla o 5 %, takže při jejím započtení se o zlepšení nejedná. 

Následující graf poměřuje starostovy výsledky podobně, jako v případě základního 

starostenského bonusu. Na rozdíl od něj však není jen poměřením hlasů v prvních a druhých 

volbách, ale bere v potaz volební účast. Srovnává procentuální rozdíl voličů, kteří starostovi dali svůj 

hlas v prvních a druhých volbách z celkového počtu voličů. To znamená, že pokud starosta obdržel 

500 preferenčních hlasů a voličů bylo 1 000, dalo starostovi hlas 50 % všech voličů, kteří přišli k 

volbám v daném městě. 

Graf 6: Procentuální rozdíl v počtu obdržených preferenčních hlasů mezi starostovými prvními a druhými 

volbami v letech 2002-2018 po započítání volební účasti 

 

Zdroj: Vlastní databáze podle dat Českého statistického úřadu. Aktuální k roku 2021. 
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Pokud se na starosty podíváme optikou volební účasti zjistíme, že se starostenský bonus kladně 

projevil u ještě většího počtu starostů. V případě základního starostenského bonusu si oproti svým 

prvním volbám pohoršilo 28 starostů. U pokročilého bonusu, který je upravený o volební účast, bylo 

takových starostů o dva méně. Největší rozdíl je vidět po volbách v roce 2014. Zatímco u základního 

bonusu bylo 12 starostů, kteří si pohoršili, při započtení volební účasti se toto číslo sníží na polovinu. 

Důvodem, proč došlo po započítání volební účasti k takto rozdílnému výsledku je její propad 

v roce 2014. Jediným městem, ve kterém volební účast nepatrně narostla oproti roku 2010 byl 

Náchod.15 Průměrně přišlo ve 40 velkých městech, ve kterých byl v daném období zkoumán 

starostenský bonus, o 1 036 voličů méně. Procentuálně to znamená propad volební účasti přibližně o 

4,2 p. b., což odpovídá i celorepublikovému průměru.  

Je tak logické, že po započtení volební účasti se starostové, kteří měli jen lehce záporný 

výsledek, přehoupnou do kladného. Opačný efekt lze pozorovat do jisté míry v letech 2006 a 2010. 

V prvním sledovaném období spadli do záporného bonusu starosta Varnsdorfu Josef Poláček a 

Zdeněk Kubínek z Roudnice nad Labem (oba za ODS). V druhém období si pohoršili Jaroslav 

Dohnálek (ODS) z Boskovic a Jiří Michalík (ČSSD) z Orlové. Přičemž oba spadli do záporného 

bonusu po započítání volební účasti jen velmi těsně. 

Graf 7: Rozložení procentuálního rozdílu v počtu obdržených preferenčních hlasů mezi starostovými 

prvními a druhými volbami v letech 2002-2018 po započítání volební účasti 

 

Zdroj: Vlastní databáze podle dat Českého statistického úřadu. Aktuální k roku 2021. 

 
15 V Náchodě narostla volební účast o přibližně 0,5 p.b. Druhým městem, kde by se dalo mluvit o vyšší volební účasti je 

Jindřichův Hradec. V něm bylo v roce 2014 o 20 odevzdaných obálek více, ovšem procentuální účast se naopak snížila, 

protože zde v mezidobí narostl počet obyvatel. 
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Graf číslo 7 ukazuje o jak vysoké rozdíly se jednalo. Starostů, jejichž rozdíl byl mírně záporný, bylo 

celkem 13, stejně jako starostů, jejichž rozdíl překročil -5 p.b. Vůbec největší propad v hlasech po 

započtení volební účasti, zaznamenala starostka České Lípy Hana Moudrá. Té ve volbách v roce 

2006 odevzdalo hlas 38,3 % voličů, kteří přišli k volbám, zatímco o čtyři roky později jich bylo jen 

22,8 %, což znamená propad o 15,5 p. b. 

V případě takových extrémních propadů však samozřejmě není na vině volební účast. Ta 

navíc byla v České Lípě v obou letech prakticky stejná. Volební účast hraje větší roli v případě 

vysvětlení malých rozdílů mezi prvními a druhými volbami. Dochází k případům, kdy starosta v 

dalších volbách obdrží méně hlasů než ve volbách prvních, ovšem z velké části za to může propad 

počtu voličů. Stejně tak může někdy starosta obdržet vyšší počet hlasů i když reálně oslovil menší 

část voličů. 

Propad volební účasti může také do jisté míry vysvětlit špatné výsledky starostů, kteří v 

letech 2010 a 2014 obhajovali svůj post již poněkolikáté. Jak bylo řečeno na předchozích stranách, v 

roce 2014 došlo k výraznému propadu volební účasti. Při zopakování stejného postupu na tuto 

skupinu starostů, se našlo několik starostů, u kterých se základní bonus záporný přehoupl do 

kladného. 

Protože na volební účast lze nahlížet z více pohledů, byl pro potřeby diplomové práce 

proveden ještě jeden výpočet. Ten nepočítal procenta hlasů, které starosta obdržel z počtu voličů, 

kteří přišli k volbám, ale z celkového počtu voličů v seznamu. Výsledky, které přinesl, jsou, 

prakticky totožné s výsledky původní formule pro základní starostenský bonus. 

Hlavní výhoda takového postupu by mohla spočívat v případě, že se další výzkumník 

rozhodne koncept starostenského bonusu rozpracovat. Mohl by být například použit pro prokázání 

vlivu osoby starosty na volební účast jako takovou. Zda je možné, že starosta „přitáhne“ své voliče k 

volbám. Na takovou analýzu by však byla potřeba hlubší regresní či korelační analýza, na kterou v 

rozsahu diplomové práce není prostor a ani se s ní při nepočítalo při tvorbě databáze. 

5.1.3 Listinný starostenský bonus ve volbách do obecních zastupitelstev 

Pro srovnání starostenského bonusu u kandidátních listin byl zvolen stejný postup, který využil 

Čapek v okrese Písek (Čapek 2019: 19-20). Došlo ke srovnání procentuálních výsledků celé 

kandidátní listiny v prvních a druhých volbách. Práce s procentuálním počtem hlasů, který 

kandidátní listina získala oproti ostatním, přináší výhodu. Ta spočívá v částečném odstínění právě 

proměn ve volební účasti.  
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Jak srovnání počtu absolutních hlasů, tak srovnání procentuálních výsledků však naráží na 

své limity při navýšení počtu konkurenceschopných kandidátních listin. Při aplikaci na obce v okrese 

Písek se prakticky neprojevoval nástup nových stran a hnutí, který nastal především po roce 2010. 

Jedná se však o okres s velkým počtem malých obcí, kde je komunální politika do velké míry 

apolitická. Projevil se tedy starostenský bonus pro kandidátní listiny i ve velkých městech? 

Graf 8: Rozdíly v procentuálním podílu hlasů pro kandidátní listiny se starostou mezi prvními a druhými 

volbami 

 

Zdroj: Vlastní databáze podle dat Českého statistického úřadu. Aktuální k roku 2021. 

Jak se dalo očekávat z předchozích grafů, volby v roce 2010 znamenaly pro mnoho kandidátních 

listin se starostou horší výsledky než volby o čtyři roky dříve. Celkem si ve druhých starostových 

volbách pohoršilo 34 kandidátních listin. To znamená, že si takové kandidátky pohoršily přibližně ve 

čtvrtině případů. Zároveň si starostovy kandidátní listiny pohoršily o něco častěji než starostové 

samotní. Starostů, kteří zaznamenali ve svých druhých volbách lepší individuální výsledek i přes 

procentuální ztrátu svojí strany, bylo 11.  

Zdá se tedy, že úspěšní starostové dokážou získat hlasy voličů i v případě větší konkurence 

mezi kandidátními listinami. Navyšování konkurence na komunální úrovni pak podle všeho stojí za 

propady v podílech hlasů pro jednotlivé kandidátky. Ačkoliv se našlo 34 případů, kdy si starostova 

kandidátní listina pohoršila, jen ve 13 z těchto případů se propadla i v konečném pořadí. Většinou šlo 

o propad z prvního na druhé místo. Dvakrát se kandidátka propadla z prvního a jednou z druhého na 

třetí.  

V téměř 75 % případů kandidátní listina se starostou ve druhých volbách svůj výsledek ještě 

zlepšila. Mnohdy navíc skutečně výrazným způsobem, jak ukazuje následující graf, který zachycuje 

rozvrstvení rozdílů v podílech hlasů pro kandidátní listiny. 
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Graf 9: Rozložení rozdílů v procentuálním podílu hlasů pro kandidátní listiny se starostou mezi prvními a 

druhými volbami 

 

Zdroj: Vlastní databáze podle dat Českého statistického úřadu. Aktuální k roku 2021. 

Podobně jako v případě základního bonusu je vidět, že propady v počtu hlasů mezi prvními a 

druhými volbami nejsou tak vysoké, jako jejich nárůsty. Jen čtyřikrát byl propad mezi procentuálním 

podílem hlasů pro starostovu kandidátku vyšší než 10 p. b. Všechny tyto případy se odehrály v roce 

2010 u starostů ODS. Ta ve volbách v roce 2010 zaznamenala propad v počtu obdržených 

preferenčních hlasů téměř o polovinu.16  

Jedinou výjimkou byl již zmíněný primátor Českých Budějovic Juraj Thoma, který ODS 

těsně před volbami opustil a do voleb kandidoval za hnutí Občané pro Budějovice. Zde se opět 

projevuje již v metodologii diskutovaný limit zvoleného konceptu. Srovnává totiž výsledky 

starostovy kandidátní listiny bez ohledu na to, jak moc se ve druhých volbách proměnila. Dalšími 

dvěma starosty, kteří si takto pohoršili, byli Dan Jiránek z Kladna a Hana Moudrá z České Lípy. Oba 

byli také zmíněni v práci již dříve, protože si pohoršili o více než 1 000 preferenčních hlasů. 

Posledním z kvarteta je pak starosta Brandýsa na Labem Ondřej Přenosil. 

Naopak hned ve 40 případech byl nárůst podílu hlasů vyšší než 10 p. b. Ve 23 případech 

přesáhl dokonce hranici 15 p. b. Nejvyšší počet takových případů se objevil ve volbách v roce 2014 a 

šlo především o starosty ČSSD a starosty bez stranické příslušnosti z nichž mnoho následně přešlo 

pod hnutí STAN. Také nárůsty hlasů pro kandidátní listiny o více než 10 p. b. byly časté a mohly být 

pozorovány hned v 17 případech. 

 
16 Ve volbách v roce 2006 obdržela ODS 36,2 % preferenčních hlasů. O čtyři roky později šlo již pouze o 18,78 % hlasů 

(Volby.cz 2021). 
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5.2 Krajský starostenský bonus 

V případě výzkumu v oblasti starostenského bonusu na krajské úrovni je potřeba na sílu starostů a 

chování voličů nahlížet z trochu jiné perspektivy než u bonusu na úrovni obecních zastupitelstev. 

Volby do obecního zastupitelstva jsou příznačné tím, že v nich voliči mohou volit třemi způsoby. 

Buď zaškrtnou volební stranu, čímž přiřadí svůj hlas každému jejímu kandidátovi nebo označí různé 

kandidáty napříč kandidátními listinami anebo tento způsob zkombinují (Balík 2009: 97). Oproti 

tomu ve volbách do krajských zastupitelstev volič vybírá pouze stranu a v rámci její kandidátky 

může udělit maximálně čtyři preferenční hlasy (Zákon č. 130/2000 Sb.).  

Rozdíl je jasný. V případě voleb do obecních zastupitelstev mohou voliči rozdat mnohem 

větší počet preferenčních hlasů než ve volbách do zastupitelstev krajských. Pokud je starosta hlavou 

své kandidátní listiny v komunálních volbách, může velký počet hlasů obdržet mimoděk čistě tím, že 

voliči kroužkovali jeho kandidátku jako celek. Něco takového ve volbách krajských není možné. 

Kandidát dostane preferenční hlas pouze v případě, že mu volič udělil jeden ze svých čtyř 

preferenčních hlasů. 

Pokud se během volebního období výrazněji promění politická situace v republice, bude to 

mít na kandidáty v obou volbách rozdílné dopady. Ukázat to lze například na aktuální situaci ČSSD. 

Jedná se o stranu, která ve sněmovních volbách v roce 2013 obdržela 20,45 % hlasů. Ve volbách o 

čtyři roky později se její výsledek propadl na 7,27 % a v následujících sněmovních volbách bude 

dost možná bojovat o přežití. Preference voličů se neodráží jen na celostátní úrovni, ale promítají se i 

do úrovní komunálních. Mezi obecními volbami v letech 2010 a 2014 se počet zastupitelů za ČSSD 

propadl o více než 600. Obecní volby v roce 2018 znamenaly ještě větší neúspěch, kdy strana přišla 

o polovinu svých obecních zastupitelů.  Podobný propad lze pozorovat i v krajských volbách, kde se 

po volbách v roce 2016 snížil počet krajských zastupitelů za ČSSD téměř o 12 % (Volby.cz 2021).  

Co to znamenalo pro starosty, kteří za danou stranu kandidovali? Ve volbách do obecních 

zastupitelstev mohl starosta, pokud byl úspěšný a oblíbený, obdržet relativně vysoký počet 

preferenčních hlasů. Voliči se sice mohli odvrátit od strany a zakroužkovat nějakou jinou 

kandidátku, to jim však nebránilo v tom, aby zároveň zakroužkovali i svého starostu. Data z 

předchozí kapitoly, věnované starostenskému bonusu ve volbách do zastupitelstev obcí ukazují, že 

tomu tak často bylo. Jak je uvedeno v předchozí kapitole – hned 11 starostů dokázalo ve svých 

druhých obecních volbách získat vyšší počet preferenčních hlasů než v prvních i přes zhoršení jejich 

kandidátní listiny. 

Něco podobného však není v krajských volbách možné. Pokud dojde k volebnímu propadu 

strany v krajských volbách, pravděpodobně tím počet preferenčních hlasů pro kandidujícího starostu 
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utrpí více než ve volbách obecních. Proto je potřeba podívat se i na jiné ukazatele než jen srovnání 

počtu hlasů pro kandidáta mezi jednotlivými volbami. Zároveň pro některé ukazatele není potřeba 

srovnávat volební roky a vystačíme si se srovnáním v rámci jednoho volebního roku. Do jisté míry je 

to ukázka aplikace konceptu v jiném typu voleb, než pro který byl původně zamýšlen. 

Vzhledem k výše vyjmenovaným rozdílům se dá předpokládat, že vliv starostů na volby do 

zastupitelstev krajů nebude tak výrazný, jako v případě obecných voleb. Zároveň však politické 

strany na své kandidátky starosty velmi často nasazují a pro voliče se také jedná o známé tváře. 

5.2.1 Městský bonus ve volbách do zastupitelstev krajů 

První graf ukazuje rozdíl mezi starostovými prvními a druhými volbami přímo v jeho městě. 

Podobně, jako u starostenského bonusu v obecních volbách byly preferenční hlasy pro starostu v 

jeho prvních volbách odečteny od výsledků druhých voleb. Graf tak srovnává počet starostů, u 

kterých se bonus projevil kladně tím, že v druhých volbách získali vyšší počet hlasů s počtem 

starostů, jejichž výsledek byl ve druhých volbách horší. 

Graf 10: Rozdíl mezi hlasy pro starostu v jeho prvních a druhých krajských volbách mezi lety 2004-2020 v 

jeho městě 

 

Zdroj: Vlastní databáze podle dat Českého statistického úřadu. Aktuální k roku 2021. 

Pohled na graf s tabulkou ukazuje rozdíl mezi výsledky starostů v obecních a krajských volbách. Na 

obecní úrovni jsme mohli pozorovat 129 starostů, kteří obhájili svůj post ve druhých volbách 

přičemž 28 z nich si pohoršilo.  V případě voleb do zastupitelstev krajů je situace odlišná. Ve 

zkoumaném vzorku na krajské úrovni bylo celkem 68 starostů, kteří se pro srovnání kvalifikovali.17 

 
17 Jak již bylo zmíněno v metodologii, jedná se o starostovy první a druhé krajské volby po zvolení do funkce. 
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Hned 33 z nich si ve svých druhých volbách pohoršilo. Naopak vyšší počet preferenčních hlasů jich 

obdrželo 35.  

Poměr kandidátů, kteří si ve svých druhých volbách polepšili vůči těm, kteří ne, je tak v 

případě krajských voleb podstatně vyrovnanější. Zatímco v komunálních volbách si napodruhé 

polepšilo přes 78 % starostů, v krajských volbách to bylo 51,5 % tedy lehce přes polovinu z nich. 

Roky, které se od ostatních nejvíce odlišovaly, byly 2012 a 2020. V prvně jmenovaném roce 

se u 9 z 13 starostů projevil bonus záporně. V posledním volebním roce bylo naopak 7 z 11 jeho 

projevů kladných. V roce 2016 jsme také mohli najít o 3 starosty, kteří si polepšili více. Ovšem 

daném roce byl zároveň nejvyšší počet pozorovaných případů. Jsou výsledky zkresleny tím, že byly 

srovnány jen obdržené preferenční hlasy v rámci města nebo stejně dopadlo i srovnání na úrovni 

celých krajů? 

5.2.2 Celokrajský bonus ve volbách do zastupitelstev krajů 

Graf 11: Rozdíl mezi hlasy pro starostu v jeho prvních a druhých krajských volbách mezi lety 2004-2020 v 

celém kraji 

 

Zdroj: Vlastní databáze podle dat Českého statistického úřadu. Aktuální k roku 2021. 

Výsledky na úrovni krajů jsou velmi podobné těm ve městech. Po celkovém sečtení zjistíme, že si 

polepšilo o dva více starostů než v případě výsledků ve městech. To znamená, že v krajských 

volbách obecně byl lepší výsledek ve druhých volbách pozorován u 54,5 % starostů. 

Při srovnání výsledků starostů za jednotlivé roky ve městech s jejich výsledky v celém kraji 

se rok 2016 ukazuje jako jediný, ve kterém si v celkových výsledcích více starostů pohoršilo než 

naopak. Je potřeba zmínit, že vždy šlo o případy, kdy si starostové ve svých obcích polepšili či 

pohoršili jen o několik desítek hlasů. Nejvíce si, ze starostů, kteří si polepšili na úrovni kraje, 
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pohoršil ve svém městě v roce 2008 opavský Zbyněk Stanjura (ODS) a to o 70 hlasů. V rámci celého 

kraje si však o 320 hlasů polepšil. Na opačné straně spektra stojí chrudimský Petr Řezníček, který si 

ve svém městě polepšil o 79 hlasů, aby v rámci celého kraje 309 hlasů ztratil. 

Celkem se našlo 7 starostů, kteří si ve svém městě pohoršili, ale v celém kraji polepšili. Pět z 

nich bylo již v prvních volbách zvoleno krajskými zastupiteli. Dá se předpokládat, že k lepšímu 

výsledku v kraji došli z části díky tomu, že je znalo více voličů. Zároveň nikdo z nich nebyl ve 

zkoumaném období politikem na celostátní úrovni. Starostů, kteří si naopak polepšili ve městě a 

pohoršili v kraji bylo celkem 5. Většinou se jednalo o starosty menších měst, což však není úplně 

směrodatné, protože jde o malý vzorek. Krajskými zastupiteli byli jen dva z nich.  

Jaké důvody stojí za tím, že si ve svých druhých krajských volbách polepšilo jen málo přes 

polovinu starostů? Důvody, které se nabízejí a můžeme je prozkoumat s použitým datovým 

souborem, jsou dva. Prvním jsou neúspěchy politických stran, za které starostové kandidovali. 

Druhým pak volební účast, která hrála svou roli již ve vysvětlení výsledků v případě obecního 

starostenského bonusu.  

Třetím by mohl být výkyv ve využívání preferenčního hlasování voliči. Je možné, že v 

některých volebních letech jej voliči využívali více, což také mohlo ovlivnit počty hlasů pro starosty. 

Na rozdíly v míře využití preferenčních hlasů ukazuje například práce Michala Cvejna (2014). Ta 

však srovnává pouze krajské volby v letech 2008 a 2012 a proto nejde její výsledky aplikovat na celý 

datový soubor, který zahrnuje pět volebních období. 

5.2.3 Listinný starostenský bonus ve volbách do zastupitelstev krajů 

Graf 12: Rozdíl mezi výsledky starostovy kandidátní listiny v jeho městě mezi lety 2004-2020 

 

Zdroj: Vlastní databáze podle dat Českého statistického úřadu. Aktuální k roku 2021. 
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Graf 13: Rozdíl mezi výsledky starostovy kandidátní listiny v kraji mezi lety 2004-2020 

 

Zdroj: Vlastní databáze podle dat Českého statistického úřadu. Aktuální k roku 2021. 

Již z letmého pohledu je vidět, že si kandidátní listiny se starostou v krajských volbách pohoršily 

častěji než starostové samotní. Na krajské úrovni si kandidátky se starosty pohoršily ve 43 případech 

což znamená, že si jich pohoršilo 63 %. K lepšímu výsledku v druhých volbách jich došlo jen 25. Na 

úrovni měst si kandidátky také častěji pohoršily ovšem už ne tak výrazně. Ve městech si celkem 

pohoršilo 37, tedy necelých 55 % z nich.  

Rozdíl se projevil především ve druhých volbách v roce 2016. Zatímco na krajské úrovni si 

téměř 70 % kandidátek se starostou pohoršilo, v rámci měst to bylo přesně naopak. Za tímto 

rozdílem stojí především úspěchy starostů ODS, z nichž tři ve svých městech dokázali dovést stranu 

k lepším výsledkům. Specifické místo zde zaujímají také kandidáti z Koalice pro Pardubický kraj. Ta 

si v rámci kraje pohoršila, ovšem ve třech městech, kde vládli její starostové, zaznamenala lepší 

výsledky než o čtyři roky předtím. 

Druhými volbami, ve kterých byl rozdíl ve výsledcích kandidátek v rámci města a kraje, byly 

volby 2008. V nich zaznamenaly naopak tři kandidátní listiny lepší výsledky v rámci kraje než ve 

starostově městě. Ve dvou případech se jednalo o koalice nezávislých kandidátů. Jejich volební 

výsledky se pohybovaly kolem 5 % obdržených hlasů a v jednom případě o kandidáta ODS. 

Zdá se tedy, že za horší výsledky starostů v jejich druhých krajských volbách po zvolení, 

může alespoň částečně volební neúspěch jejich stran. Především volební roky 2012 a 2016 se nesly 

ve znamení propadu tradičních stran, z jejichž řad stále velký počet starostů pochází. V roce 2012 

zaznamenala úbytek hlasů především ODS. Výsledky této strany oscilovaly kolem 10 %. Jedním z 

důvodů bylo, že velká část jejich voličů z voleb do Poslanecké sněmovny o dva roky dříve, zůstala 
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doma. Stejně tak pro ČSSD se ve volbách v roce 2012 jednalo o volební propad i když ne tak 

výrazný (Balík, Pink, Dvořáková 2013: 235-237).  

Další ústup tradičních celostátních stran přinesly volby v roce 2016. V nich volební výsledky 

ODS opět lehce poklesly, ovšem ne již tak výrazně, jako ve volbách o čtyři roky dříve.18  Propad byl 

zaznamenán také u ČSSD.19  Naopak v roce 2016 zaznamenaly dobré výsledky nová hnutí v čele s 

ANO 2011 a STAN, které ve volbách předtím úzce spolupracovalo s TOP 09, ovšem v kontextu 

krajských voleb jej můžeme považovat spíše za regionální hnutí (Eibl a kol. 2017: 243-245).  

Při srovnání, zda měly kandidátní listiny se starostou lepší výsledky v jeho městě oproti kraji, 

se můžeme podívat také na procentuální vyjádření nárůstu či propadu hlasů. Ten získáme vydělením 

počtu hlasů, které kandidátka obdržela v druhých volbách, počtem hlasů z prvních voleb. Výsledky 

srovnání pak vypadají následovně: 

Tabulka 4: Procentuální rozdíl v zisku kandidátní listiny se starostou v prvních a druhých volbách mezi lety 

2004-2020 

Volby 2004/08 2008/12 2012/16 2016/2020 

Ve městě +9,76 % -34,82 % +15,59 % +44,07 % 

V kraji +26,85 % -40,15 % -4,25 % +84,36 % 

Zdroj: Vlastní databáze podle dat Českého statistického úřadu. Aktuální k roku 2021. 

Tabulka je zkreslena výsledky stran, které dokázaly ve starostových druhých krajských volbách 

navýšit svůj zisk několikanásobně. Jedná se o případ ČSSD ve volbách v roce 2008, kdy strana 

poskočila v počtu obdržených hlasů z 14,03 % na 35,86 %. V dalších volbách se jako problematická 

ukázala některá regionální hnutí a samozřejmě koalice více stran. Koalice vedly k výraznému 

navýšení počtu hlasů pro stranu již jen z principu, protože dokázaly oslovit širší počet voličů.20 Zde 

se ukázal lehký limit toho, že v práci jsou poměřovány výsledky ve starostových první a druhých 

krajských volbách bez toho, aby byl brán zřetel na případnou proměnu jeho kandidátní listiny.21  

Poslední sledované období je oproti ostatním výrazně vychýlené. Rozdíl mezi výsledky 

kandidátek ve městě a v kraji se liší o celých 40 %. Jedná se však o kombinaci faktu, že v posledním 

volebním období je zkoumán nejnižší počet starostů a zároveň se v něm objevil jeden extrémní 

 
18 V roce 2008 získala ODS v krajských volbách 23,57 % hlasů, zatímco v roce 2012 jen 12,28 %. Ve volbách v roce 

2016 pak získala 9,47 % hlasů (Volby.cz). 
19 Ta v roce 2008 obdržela 35,85 % hlasů, o čtyři roky později 23,58 % a ve volbách v roce 2016 pokračoval její pád na 

15,24 % (Volby.cz). 
20 Paradoxně pro srovnání nebyly problematické případy starostů, jejichž koalice se pro druhé volby rozpadla. Šlo 

výhradně o kandidáty za STAN, kteří většinou tvořili společnou kandidátku s TOP 09 a v druhých volbách, do kterých se 

koalice v mnoha krajích rozpadla, se jejich výsledky dramaticky nezměnily.   
21 Důvod, proč na kandidátní listiny není brán ohled, je diskutován již v kapitole věnované metodologii. 
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výkyv, kterým byl starosta Holešova Rudolf Seifert. Ten v roce 2016 kandidoval na listině TOP 09, 

která se pro volby o čtyři roky později spojila se STAN.22 Výsledkem byl nárůst hlasů pro Seifertovu 

kandidátku v kraji, který přesahoval 550 %.  

Proto byla vytvořena druhá tabulka, která se snaží zkreslení odstínit vyloučením odlehlých 

hodnot. Za odlehlé hodnoty byly považovány všechny nárůsty či propady v počtu hlasů pro 

kandidátní listinu, které překročily 100 %.  

Tabulka 5: Procentuální rozdíl v zisku kandidátní listiny se starostou v prvních a druhých volbách mezi lety 

2004-2020 po vyjmutí odlehlých hodnot 

Volby 2004/08 2008/12 2012/16 2016/20 

Ve městě -15,95 % -34,82 %  9,52 % 27,05 % 

V kraji -9,81 % -40,15 % -4,25 % 25,11 % 

Zdroj: Vlastní databáze podle dat Českého statistického úřadu. Aktuální k roku 2021. 

Po odstranění extrémních hodnot dostaneme tabulku, která již nedisponuje výraznějšími výkyvy. V 

té je hned první sledované období jediným, ve kterém kandidátky se starosty v jeho městě, 

nepřekonaly své průměrné nárůsty na krajské úrovni. Tabulka tedy ukazuje, že si kandidátní listiny 

se starosty v jejich městě průměrně vedou lépe než v případě celého kraje. Rozdíl mezi průměrnými 

nárůsty se může jevit neveliký ovšem i tak je stále zjevný.  Pokud bychom srovnali, zda si častěji 

více polepší starostova kandidátka ve městě nebo v celém kraji, zjistíme, že ve 39 z 68 případů si 

výrazněji polepšily kandidátky ve starostenských městech. To vede k myšlence, že starostové 

skutečně přinášejí své straně hlasy, především pak ve svých městech. 

5.2.4 Pokročilý starostenský bonus ve volbách do krajských zastupitelstev 

V případě starostenského bonusu v obecních volbách se ukázalo, že volební účast může ovlivnit jeho 

výsledky. Dá se tedy očekávat, že se podobně projeví i v případě voleb krajských. Ve volbách do 

zastupitelstev krajů jsou navíc výkyvy ve volební účasti výraznější, jak ukazuje následující tabulka. 

Na druhou stranu nesmíme zapomínat na rozdíly mezi oběma volbami. Krajské volby mají svá 

specifika, a proto nelze vliv volební účasti přeceňovat. 

Tabulka 6: Volební účast ve volbách do krajských voleb v letech 2004-2020 

Volby 2004 2008 2012 2016 2020 

Volební účast 29,62 % 40,30 % 36,89 % 34,57 % 37,95 % 

Zdroj: Data Českého statistického úřadu z volby.cz. Aktuální k roku 2021. 

 
22 Nejednalo se přímo o koalici, ale o kandidátku STAN s podporou TOP 09. 
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Volební rok 2004 byl atypický extrémně nízkou volební účastí. Ta se na maximum vyšplhala o čtyři 

roky později, kdy poprvé a naposledy překročila 40 %. Rozdíl ve volební účasti v těchto letech je 

značný a dá se předpokládat, že ovlivnil výsledky starostenského bonusu, jak byly představeny o 

několik stránek dříve. V dalších volebních letech se pak účast stabilizovala v rozmezí 34-38 %. 

Rozdíly poté již nebyly tak velké, ovšem stále celkem výrazné. 

I zde platí, že nejdůležitější rozdíly jsou ty, ke kterým dochází v jednotlivých městech. Jak již 

bylo diskutováno v kapitole věnované volební účasti v obecních volbách, volební účast ve městech 

se může měnit ještě dynamičtěji. Proto je rozdíl v počtu obdržených preferenčních hlasů počítán opět 

z volební účasti přímo ve městě, a ne z celkové volební účasti. To zajišťuje výrazně přesnější 

výsledky. Následující graf srovnává výsledky po započtení volební účasti s původním starostenským 

bonusem v krajských volbách. 

Graf 14: Rozdíl v počtu obdržených preferenčních hlasů mezi starostovými prvními a druhými krajskými 

volbami po započítání volební účasti ve městě 

 

Zdroj: Vlastní databáze podle dat Českého statistického úřadu. Aktuální k roku 2021. 

U základního starostenského bonusu, si starostové ve svých druhých volbách polepšili v 35 

případech z 68. Po započtení volební účasti spadl počet starostů, kteří si polepšili na 32. Výraznou 

změnu lze pozorovat mezi volbami v roce 2004 a 2008. V nich výrazně narostla volební účast ve 

všech zkoumaných městech. Nárůst se pohyboval mezi 6-15 p. b., přičemž ve více než polovině měst 

překročil hranici 10 p. b. Hlavní proměnnou, která za nárůstem volební účasti stála, byla 

pravděpodobně tehdejší vyhrocená politická situace v České republice. Ta vedla k obrovskému 

úspěchu ČSSD, která zvítězila se ziskem 35,85 % (Eibl a kol. 2009: 146-150).  
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Vzhledem k tomu, že 13 z 19 starostů, pro které se jednalo v roce 2008 o druhé krajské volby 

po zvolení do funkce, pocházelo z kandidátek ODS, byl jejich propad očekávaný. Zdá se, že v 

případě základního starostenského bonusu u několika z nich zakryla jejich horší výsledek v druhých 

volbách právě výrazně vyšší volební účast. Po započtení volební účasti se však jejich zhoršení 

projevilo v plném rozsahu. Pouze u jednoho kandidáta za ODS se ve volbách v roce 2008 jednalo o 

zlepšení co se preferenčních hlasů týče po započtení volební účasti. Byl jím Jiří Kučera z Humpolce. 

I v jeho případě představovalo zlepšení v počtu obdržených preferenčních hlasů pouze 0,76 p. b.  

Druhým obdobím, ve kterém můžeme pozorovat rozdíl po započtení volební účasti, jsou 

volby 2012 a 2016. Volební účast v roce 2016 poklesla v jednotlivých městech průměrně o 2 p. b. 

Volby přinesly další nárůst podpory pro hnutí ANO 2011 a také STAN, které se v mnoha krajích 

osamostatnilo od TOP 09 (Eibl a kol. 2017: 225-231). Po započtení volební účasti si polepšili tři 

starostové ovšem všichni velmi nevýrazně v rozmezí 0,08-0,84 p. b. Dva z nich, Michal Šmarda z 

Nového Města na Moravě a Jan Birke z Náchoda, kandidovali za ČSSD. Třetím pak byl Karlovarský 

primátor Petr Beitl ze STAN.23 

Pro úplnost uveďme, že starosta Rožnova pod Radhoštěm Radim Holiš (ANO) si ve volbách 

v roce 2020 polepšil o 45 preferenčních hlasů, ovšem po započtení volební účasti se jednalo o propad 

o 0,33 p. b. V roce 2012 si naopak Vít Slováček (KDU-ČSL) z Českého Těšína pohoršil o 33 hlasů, 

zatímco po započtení volební účasti šlo o zlepšení o 0,98 p. b. 

Volební účast tak ovlivnila výsledky starostenského bonusu v krajských volbách, ovšem ne 

tak výrazně, jako ve volbách obecních. Celkem bylo pozorováno 7 případů starostů, kteří si polepšili 

v rámci základního starostenského bonusu ovšem po započtení volební účasti se jejich výsledek 

projevil jako záporný. Opačný jev byl pozorován u 4 starostů. Do jednoho jde o starosty, u nichž byl 

rozdíl v preferenčních hlasech mezi volbami v rozmezí několika desítek hlasů. Nedá se tvrdit, že by 

dané starosty spojovaly nějaké jiné charakteristiky. Většina starostů, kteří si po započtení volební 

účasti pohoršili, pochází z řad ODS. To je však způsobeno především charakteristikou krajských 

voleb v letech 2004 a 2008.  

 

 

 

 

 

 

 
23 Do voleb šli s podporou KDU-ČSL, TOP 09 a KOA. 
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Graf 15: Rozdíl v počtu obdržených preferenčních hlasů mezi starostovými prvními a druhými krajskými 

volbami v celém kraji po započítání volební účasti 

 

Zdroj: Vlastní databáze podle dat Českého statistického úřadu. Aktuální k roku 2021. 

Pro úplnost se můžeme podívat také na rozdíl v případě výsledků starostů v celém kraji. V nich jsou 

vidět podobné tendence, jako v případě měst, ovšem ne v takovém rozsahu. Zatímco u základního 

bonusu před započtením volební účasti si pohoršilo 31 starostů, v případě pokročilého bonusu jich 

bylo o jednoho více. 

Ve volbách v roce 2008 si po započtení volební účasti pohoršili tři starostové, kteří jinak 

získali vyšší počet preferenčních hlasů. Jednalo se o starosty, kteří si pohoršili také v rámci 

pokročilého městského starostenského bonusu. V roce 2012 si polepšil starosta Kopřivnice Josef 

Jalůvka (ODS) a v roce 2016 pak Náchodský Jan Birke (ČSSD), který si při započtení volební účasti 

polepšil i v rámci města.  

Zdá se, že volební účast v krajských volbách nehraje v rámci starostenského bonusu takovou 

roli, jako ve volbách do obecních zastupitelstev. Největší rozdíly po jejím započtení nastaly u bonusu 

mezi lety 2004 a 2008, kdy byl rozdíl ve volební účasti často přes 10 p. b. I přesto se výsledky 

měnily pouze u starostů, kteří si ve svých druhých volbách polepšili či pohoršili o pár desítek hlasů. 

5.2.5 Další pohledy na starostenský bonus v krajských volbách 

Tato podkapitola se věnuje starostenskému bonusu v krajských volbách z jiného úhlu pohledu. 

Nejedná se přímo o rozdíl v počtu hlasů mezi prvními a druhými volbami, ale o umístění starostů 

v rámci jejich kandidátních listin ve městě. Takové srovnání by mělo ukázat, zda a popřípadě jak 

moc dominantní starostové ve svých městech jsou.  Zároveň také podkapitola ukazuje srovnání 

procentuálních výsledků starostů v krajských volbách. 
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Je potřeba mít na paměti, že využitý datový soubor obsahuje jen starostovy první a druhé 

krajské volby po zvolení do funkce. To znamená, že jde v každém roce o kombinaci starostů, kteří se 

snaží uspět v krajských volbách poprvé či podruhé po svém prvním zvolení na post starosty. 

Výjimku tvoří volební roky 2004 a 2020. V roce 2004 jde z logiky věci jen o starosty, kteří kandidují 

v krajských volbách po svém zvolení prvně. V roce 2020 naopak o starosty, kteří kandidují podruhé. 

V grafu jsou výsledky pro přehlednost rozděleny na první a druhé volby. Pokud je za rokem 

/1 znamená to, že se jedná o starostovy první krajské volby po zvolení. Za nimi jsou pak rovnou 

přiřazeny druhé volby o čtyři roky později. To znamená, že kandidáti 2004/1 a 2008/2 jsou stejní a 

můžeme u nich sledovat posun či propad. 

Graf 16: Umístění starostů v počtu preferenčních hlasů v rámci jejich kandidátní listiny v jejich městě 

v krajských volbách mezi lety 2004-2020 

 

Zdroj: Vlastní databáze podle dat Českého statistického úřadu. Aktuální k roku 2021. 

Graf ukazuje, jak se umisťují starostové ve svých městech v počtu preferenčních hlasů v rámci 

strany, za kterou kandidují. Jak je vidět na první pohled, valná většina starostů se ve svém městě 

umístí na prvním místě v rámci své kandidátky. Jen ve 21 případech ze 136 se stalo, že by starosta 

neskončil v počtu preferenčních hlasů první na stranické kandidátce. Zároveň se ani jednou nestalo, 

že by se starosta neumístil v první trojici. To znamená, že 85 % starostů ve svém městě a v rámci své 

kandidátní listiny, skončilo v počtu preferenčních hlasů na prvním místě. 

Pokud se podíváme na posun mezi volbami, zjistíme, že výsledky starostů, kteří se krajských 

voleb účastnili prvně jsou velmi podobné výsledkům jejich zkušenějších kolegů. Volby v roce 2008 

byly posledními, ve kterých některý ze zkoumaných starostů nebyl v rámci své kandidátky na 

prvním nebo druhém místě. Jednalo se také o volby, ve kterých starosta Ostrova Jan Bureš (ODS) 
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dokázal v rámci své kandidátní listiny vylepšit svůj výsledek z roku 2004 o více jak 8 p. b. a tím 

poskočit na první místo i když o čtyři roky dříve byl pouze třetí. 

Pro zajímavost byly mimo práci srovnány i případy starostů, kteří kandidovali potřetí či 

počtvrté. Šlo o 22 případů mezi lety 2012-2020. Pokaždé takový kandidát ve svém městě v počtu 

preferenčních hlasů na své kandidátní listině zvítězil.  

Je tedy jasné, že ve svém městě mají starostové, co se krajských voleb týče, velkou výhodu. 

Ta pramení nejen z jejich oblíbenosti, ale i z faktu, že jsou pro většinu voličů v daném městě 

nejznámějšími kandidáty, kteří jsou jednoduše rozpoznatelní. Zde můžeme vidět paralely 

s konceptem incumbency advantage, protože přesně o takových výhodách mluví například 

Voženílková s Hejtmánkem (2015). 

Dá se předpokládat, že voliči, kteří vhodí svůj hlas kandidátce, na které je jejich starosta, jej 

velmi často také zakroužkují. To koneckonců dokazují také procentuální zisky starostů, v jejich 

městech, v rámci kandidátních listin. V roce 2004 zakroužkovala na kandidátní listině starostu svého 

města průměrně více než čtvrtina voličů jeho strany. V roce 2012 to již byla téměř polovina. Velkou 

část preferenčních hlasů si pro sebe uzmuli starostové i v následujících volbách v roce 2016. V 

posledních krajských volbách se pak průměrný procentuální zisk o něco snížil. 

Tabulka 7: Průměrný procentuální zisk preferenčních hlasů starosty v jeho městě rámci kandidátní listiny 

v prvních a druhých krajských volbách mezi lety 2004-2020 

Volební roky 2004/08 24 2008/12 2012/16 2016/20 

První volby 26,63 % 27,14 % 49,87 % 38,09 % 

Druhé volby 27,23 % 39,72 % 46,40 % 33,92 % 

Rozdíl mezi volbami +0,6 % +12,58 % -3,47 % -4,17 % 

Zdroj: Vlastní databáze podle dat Českého statistického úřadu. Aktuální k roku 2021. 

Tabulka 8: Průměrný procentuální zisk preferenčních hlasů starostů v jejich městech v rámci kandidátní 

listiny v krajských volbách v letech 2004-2020 25 

Volební rok 2004 2008 2012 2016 2020 

Průměr 26,63% 

 

27,19% 

 

46,45% 

 

41,94% 

 

33,92% 

 

Zdroj: Vlastní databáze podle dat Českého statistického úřadu. Aktuální k roku 2021. 

 

 
24 Pro větší přehlednost nejsou volby odlišeny volebními roky, ale jsou pod sebe zobrazeny starostovy první a druhé 

volby. To znamená, že například v sloupci 2004 / 2008 je v řádku „první volby“ starostův výsledek z roku 2004 a v řádku 

„druhé volby“ jeho výsledek z následujících voleb v roce 2008. 
25 V roce 2004 jde o starostovy první volby. V roce 2020 o druhé a roky 2008, 2012 a 2016 kombinují starosty a jejich 

první a druhé volby dohromady. 
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Ukazuje se, že volební roky 2012 a 2016 byly pro starosty v krajských volbách nadprůměrně 

úspěšné. Překvapivé je zjištění, že ve volbách v roce 2012 si starostové, pro které šlo o první volby, 

připsali průměrně vyšší počet hlasů v rámci svých kandidátních listin než starostové, kteří ten rok 

kandidovali podruhé. Pokud se však na tuto, na první pohled anomálii podíváme zblízka, zjistíme, že 

vznikla kombinací nástupu nových politických stran a hnutí v komunální a krajské politice a zároveň 

útlumem stran tradičních.  

Starostové, kteří kandidovali do krajských voleb v roce 2012 již podruhé, pocházeli právě z 

tradičních politických stran. Hned 9 ze 13 kandidovalo za ODS, další 2 pak za ČSSD a jednoho měla 

KDU-ČSL. Jediným starostou, který kandidoval již podruhé, a přitom nebyl na kandidátce tradiční 

strany byl domažlický Miroslav Mach za TOP 09 + STAN.  

Oproti tomu starostové, pro které šlo o první krajské volby po zvolení do funkce, pocházeli 

často z nových stran. Z 25 takových starostů pocházelo 9 z TOP 09 či STAN, případně jejich 

společné kandidátky. Dalších 6 vzešlo z různých koalic pro kraj a jeden z uskupení Jihočesi 2012. 

Průměr zvedali především kandidáti za Starosty a nezávislé, protože čtyři z nich se dostali přes metu 

60 % preferenčních hlasů v rámci svých kandidátních listin. 

U nových stran se zdá, že na svých kandidátních listinách nemají příliš mnoho tváří, které by 

byly pro voliče zajímavější než starosta jejich města. Naopak u kandidátek zavedených stran se dá 

často pozorovat jev, kdy vysoký počet preferenčních hlasů od voličů ve městě obdrží nejen starosta, 

ale také jednička kandidátky, kterou je často oblíbený politik z krajské či celostátní úrovně. 

Příkladem toho byl ve volbách v roce 2012 osud starosty Jindřichova Hradce Stanislava 

Mrvky (ČSSD). Ten ve svém městě obdržel 35 % preferenčních hlasů. Ani to mu však nestačilo na 

první místo v rámci kandidátky, protože jihočeský lídr Jiří Zimola uzmul ještě o 2 % preferenčních 

hlasů více. Podobně na tom byl i Rudolf Salvetr (ODS) v Klatovech, kterému na vítězství ve svém 

městě nestačilo také téměř 35 % preferenčních hlasů. Lídrem kandidátky, který jej o několik málo 

hlasů porazil, byl tehdy Jiří Pospíšil.  

Starostové, kteří poprvé kandidovali v roce 2012 si pak v průměru ve svých druhých volbách 

lehce pohoršili, co se týče procentuálního zisku v rámci kandidátní listiny. Dalo by se říct, že se stali 

obětmi svého vlastního úspěchu. Například Víta Rakušana (STAN)26 volilo v roce 2012 v Kolíně 

přes 75 % voličů jeho kandidátní listiny. O čtyři roky později, kdy se jednalo o jeho druhé volby, jich 

bylo o 28 p. b. méně. To by teoreticky mohlo být považováno za neúspěch ovšem jen do doby, než si 

uvědomíme, že jde jen o ukazatel toho, jak si starosta vede v porovnání s celkovým počtem hlasů pro 

jeho stranu. Rakušana totiž ve volbách v roce 2012 sice zakroužkovali tři ze čtyř voličů jeho strany, 

 
26 V roce 2012 ještě kandidoval na společné kandidátce TOP 09 + STAN. O čtyři roky později již vedl samostatnou 

kandidátku Starostů a nezávislých. 
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preferenčních hlasů však obdržel „jen“ 1 516. V roce 2016 pak obdržel 2 484 hlasů, což je o téměř 

tisíc více. Rakušan si sice pohoršil v průměrném počtu preferenčních hlasů vůči celkovému počtu 

odevzdaných hlasů straně, ovšem výrazně si polepšil v absolutním počtu získaných hlasů. Značně si 

polepšila také jeho kandidátní listina, protože ji v Kolíně odevzdalo hlas téměř 60 % voličů.  

Je jasné, že procentuální úspěch v rámci své kandidátní listiny sice ukazuje sílu, kterou 

starostové ve svých městech mají. Zároveň má však takové srovnání svá úskalí. Nejde automaticky 

tvrdit, že pokud si starosta v procentuálním zisku preferenčních hlasů pohorší, jedná se celkově o 

horší výsledek. Velmi často si totiž starosta zároveň v zisku absolutního počtu preferenčních hlasů 

polepší. Tyto případy skvěle ukazují, proč je ve výzkumu volebních výsledků důležité rozlišovat 

procenta a procentní body. Rakušan si sice pohoršil o 28 p. b., ovšem zároveň si polepšil o 64 % 

obdržených preferenčních hlasů. 

Následující tabulka ukazuje průměrný počet hlasů, který starostové obdrželi ve svých prvních 

a druhých volbách a také rozdíl mezi nimi. Rozdíl je vyjádřen nejen v absolutních číslech, ale také 

procentuálně. 

Tabulka 9: Rozdíl v počtu obdržených preferenčních hlasů pro starosty v jejich městě v rámci krajských 

voleb mezi lety 2004-2020 

Volební roky 2004 / 2008 2008 / 2012 2012 / 2016 2016 / 2020 

První volby 356,8 616,7 628 352,5 

Druhé volby 394,8 625 680,8 387,6 

Rozdíl +38 +8,3 +52,8 +35,2 

Procentuální nárůst v počtu hlasů +10,7 % +1,3 % +8,4 % +10 % 

Zdroj: Vlastní databáze podle dat Českého statistického úřadu. Aktuální k roku 2021. 

Z našeho pohledu jsou zajímaví především starostové, kteří do krajského zastupitelstva poprvé 

kandidovali v roce 2012 a podruhé o čtyři roky později. Případně ještě starostové, kteří prvně 

kandidovali v roce 2016. V obou případech jsme totiž v předchozí tabulce pozorovali mírný propad 

v obdržených preferenčních hlasech v rámci kandidátní listiny. Zde je pozorovatelný výrazný rozdíl, 

protože tito starostové si co do počtu preferenčních hlasů obecně značně polepšili. 

Naopak starostové, kteří kandidovali prvně v roce 2008 si reálně v počtu hlasů příliš 

nepolepšili. Přitom v jejich prvních volbách je zakroužkovalo průměrně 27 % voličů jejich 

kandidátky a o čtyři roky později, v jejich druhých volbách téměř 40 % voličů. Jak je možné, že si 

daní starostové tak výrazně polepšili v rámci svých stran, ale přitom si ve svých městech připsali jen 

pár hlasů navíc?   
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Hlavní příčina byla již zmíněna o pár stránek nahoře. Zdá se, že pokud se starostově 

kandidátce ve volbách nedaří, starosta i přesto zůstane určitým „světlým bodem“ a hlasy od voličů si 

jej najdou. Ze všech 136 výsledků starostů, které jsou ve vzorku zahrnuty, se našlo jen 16 z nich, 

kteří ve svém městě nedosáhli ani na 20 % preferenčních hlasů v rámci kandidátní listiny. To 

odpovídá přibližně jedné desetině případů. Navíc drtivá většina takových případů se odehrála u 

starostů, kteří prvně kandidovali v roce 2004. V roce 2004 se jich našlo 7 a o čtyři roky později, při 

jejich druhých volbách 5. U starostů, kteří prvně kandidovali v roce 2008 bychom našli 3 takové 

případy, přičemž v druhých volbách již všichni hranici 20 % překročili.  

Důvod, proč ve sledovaných volbách v letech 2004 a 2008 měli starostové problém tuto 

hranici překročit, není úplně jasný. Z omezených dat, které zkoumaný vzorek nabízí se zdá, že si 

voliči po roce 2012 navykli dávat svým starostům více hlasů nebo si minimálně zvykli častěji 

využívat institutu preferenčního hlasování. Po volbách v roce 2012 můžeme pozorovat mírnou 

změnu ve voličském chování, kterou ve své práci věnované preferenčnímu hlasování v krajských 

volbách potvrdil například Michal Cvejn (2014).  

V roce 2012 výrazně narostla míra využití preferenčních hlasů. Nárůst ve využití 

preferenčního hlasování se lišil u voličů jednotlivých stran v rozmezí 4-10 p.b. (Cvejn 2014: 17-18). 

Nejvyšší míra využití preferenčního hlasování byla v roce 2012 u voličů KDU-ČSL, případně 

různých Koalic pro kraj. Voliči obou stran využívali preferenční hlasy ve 35 % případů. Možnost 

zakroužkovat své favority byla oblíbená i u voličů TOP 09 a STAN, u nichž byla míra využití téměř 

28 %. Nárůst byl zaznamenán také u voličů ČSSD a ODS. (Cvejn 2014: 18-22). 

V roce 2016 se nenašel žádný starosta, obsažený v datovém vzorku, který by ve svém městě 

nepřekročil hranici 20 % hlasů na své kandidátní listině. Posledním starostou, který nepřekročil tuto 

hranici byl Miroslav Kopečný (ODS) v Kopřivnici ve volbách v roce 2020.  V jeho případě byl 

propad podpory dokonce největší ze všech zkoumaných starostů. Obdržel téměř třikrát méně hlasů 

než ve svých prvních krajských volbách a v rámci stranické kandidátky spadl z téměř 37 % na 

necelých 11 %.27 

 

 

 

 
27 V jeho případě byly podle všeho na vině spory ve vedení města, které mu ubraly u voličů na popularitě (Novojičínský 

deník 2020). 
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5.3 Srovnání kandidátních listin ve městech a v kraji 

V poslední podkapitole, věnované krajským volbám, jsme srovnali umístění starostů v počtu 

preferenčních hlasů v rámci jejich kandidátní listiny. Nyní nadešel čas porovnat, jak se liší výsledky 

kandidátních listin se starosty mezi jejich městy a krajem. Díky tomu získáme další náhled na 

otázku, zda ve svých městech starostové přinášejí hlasy kandidátním listinám či nikoliv. 

Srovnání toho, zda si ve druhých volbách výrazněji polepší starostova kandidátní listina ve 

městě či v kraji se ukázalo, že větší zlepšení je častější ve městech. Přibližně v 57 % případů si ve 

druhých volbách více polepší kandidátní listina ve městě oproti 43 % případů, kdy si více polepšila 

v kraji. Kandidátním listinám ve starostenských městech pak hlasy mezi prvními a druhými volbami 

narůstají průměrně o 6-7 p. b. více než v krajích. 

Musíme však brát v potaz, že šlo stále jen o srovnání v rámci obou voleb. Jak vypadají 

výsledky, když budeme postupovat po volebních letech jednotlivě a započítáme starosty, pro které se 

jedná o první volby dohromady s těmi, kteří kandidují podruhé? 

Graf 17: Srovnání, zda si starostenská kandidátní listina vedla v daných volbách lépe ve městě či v kraji 

 

Zdroj: Vlastní databáze podle dat Českého statistického úřadu. Aktuální k roku 2021. 

Srovnání ukazuje, kolikrát byla kandidátní listina se starostou úspěšnější ve starostově městě a 

kolikrát v kraji, co se procentuálního výsledku týče. Jak je vidět, tak mnohem častěji se stane, že 

starostova kandidátka obdrží větší podíl hlasů v jeho městě než v kraji. Došlo k tomu ve 115 z 136 

případů.28 Oproti tomu v kraji měla starostova kandidátka vyšší podíl hlasů jen v 15 % případů.  Graf 

může být nepochybně interpretován tak, že starostové svým kandidátním listinám ve městech 

přinesou hlasy navíc. Detailnější pohled pak nabízí graf procentuálního rozdělení rozdílů. 

 
28 U každého starosty jsou započítány jak jeho první, tak druhé volby. 
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Graf 18: Rozdíly mezi výsledky starostenských kandidátních listin ve městech a v kraji 29 

  

Zdroj: Vlastní databáze podle dat Českého statistického úřadu. Aktuální k roku 2021. 

Podrobnější graf nám ukazuje, že rozdíl mezi výsledkem pro kandidátní listinu ve městě oproti 

celému kraji často přesahoval 10 p. b. Celkem bychom takových případů našli 21. Dvakrát tak častý 

byl nárůst pohybující se mezi 5-10 p. b. Nejčastější se vyšší počet hlasů pro kandidátku ve městě 

vešel do 5 p. b. Takový rozdíl byl pozorován v 52 případech.  

Největší rozdíl byl opět k vidění u Víta Rakušana, respektive kandidátky STAN ve Středních 

Čechách. Ta v roce 2016 získala v celém kraji 18,43 %, což jí tehdy stačilo na druhé místo. 

V Rakušanově Kolíně se ji však podařilo zvítězit se ziskem 57,19 % hlasů. To znamená, že rozdíl 

mezi výsledkem ve městě a v celém kraji byl 38,76 p. b. Podobné rozdíly jsme mohli pozorovat ještě 

v Karlovarském kraji, kde je způsobil starosta Chodova Patrik Pizinger.  

Pizinger vedl v letech 2016 a 2020 kandidátku Místní hnutí nezávislých za harmonický 

rozvoj obcí a měst. Jedná se o hnutí, které působí primárně v Karlovarském kraji a na své kandidátce 

má několik místních starostů (Webové stránky Hnutí za harmonický rozvoj 2021). Jejich výsledky 

v krajských volbách se pohybovaly v rozmezí 6-10 % ovšem ve starostově Chodově zvítězili v roce 

2016 se ziskem 29,57 % hlasů a o čtyři roky později dokonce 45,46 %. 

V dalších 9 případech pak byly pozorovány rozdíly mezi výsledkem koalice ve městě a 

v kraji v rozmezí 15-20 p. b. Zajímavé je, že si tyto výsledky připsaly strany starostů napříč 

politickým spektrem. Dvakrát šlo o ČSSD, ODS a STAN30, jednou pak KDU-ČSL, ANO a 

regionální uskupení JIHOČEŠI 2012. Je tedy jasné, že případy, kdy strana obdrží ve starostově městě 

 
29 V odstínech modré jsou případy, kdy byl výsledek kandidátky v kraji procentuálně vyšší než ve městě. Sloupec 

s názvem „Kraj 0-5 %“ tedy znamená, že kandidátní listina měla v kraji lepší výsledek než ve městě o 0-5 %. 
30 Jednou ve spojení s TOP 09. 
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výrazně vyšší procentuální podíl hlasů než ve zbytku kraje, nejsou omezeny jen na některé politické 

strany a hnutí. U opačných případů takové tvrzení neplatí. 

Čtyřikrát se stalo, že by byl výsledek strany v kraji lepší o 5 p. b. a více než ve starostově 

městě. Šlo o dva starosty za ODS a dva za STAN.31 Největší rozdíl byl 8,05 p. b. a šlo o rozdíl mezi 

výsledkem ODS v roce 2004 v Chebu kde byl starostou Jan Svoboda. Ve městě strana obdržela 

32,20 % a v celém Karlovarském kraji zvítězila dokonce s 40,25 % obdržených hlasů. Ve městech 

starostů ODS jsme pak v 8 případech mohli pozorovat horší procentuální výsledek než v celém kraji. 

Tento rozdíl se však vždy držel do 2 p. b. Druhou podobnou stranou byl opět STAN s 5 případy.32 

Zajímavostí je, že hned u 4 starostů jsme mohli pozorovat horší výsledek v jejich městě než 

v kraji opakovaně. Šlo o Františka Jiraského z Vysokého Mýta (Koalice pro Pardubický kraj), 

Patrika Kunčara z Uherského Brodu (KDU-ČSL), Lenku Mrzílkovou z Neratovic (TOP 09 + STAN) 

a Jaroslava Dohnálka z Boskovic (ODS).33 To nás přivádí na otázku, zda lze pozorovat rozdíly u 

měst starostů, kteří kandidují ze své funkce poprvé a podruhé.  

Graf 19: Rozdíly mezi výsledky starostovy kandidátní listiny v jeho městě a v kraji 34 

 

Zdroj: Vlastní databáze podle dat Českého statistického úřadu. Aktuální k roku 2021. 

 

 
31 Jednou v koalici s TOP 09, podruhé o kandidátku Starostové pro Liberecký kraj. 
32 Většinou v koalici s TOP 09. Jen v posledním případě z roku 2020 šlo čistě o kandidátku STAN. 
33 U Dohnálka se jedná o případ, kdy ve volbách v roce 2008 byla ODS v jeho městě horší než v kraji jen o 0,18 p. b. a o 

čtyři roky později o 0,43 p. b. Je tak sice do jisté míry smolařem, ale i tak musí být započítán. 
34 V grafu jsou výsledky rozděleny na první a druhé volby. To znamená, že pod popisky 2004/1 a 2008/2 se skrývají 

stejní starostové, ovšem rozdělení volebními roky. 
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Z grafu je jasné, že rozdíly mezi prvními a druhými volbami jsou prakticky nulové. V prvních 

volbách se 11x stalo, že by byla starostova kandidátka v kraji úspěšnější než v jeho městě. Ve 

druhých volbách se stejný scénář opakoval 10x. Podobně vypovídá i tabulka poměřující průměrné 

rozdíly mezi výsledky kandidátních listin ve městech a v krajích. 

Tabulka 10: Průměrné rozdíly mezi výsledky kandidátních listin ve městech a krajích 35 

 2004 2008 2012 2016 2020 

První volby 2,87 % 4,55 % 6,00 % 6,86 % x 

Druhé volby X 3,54 % 5,45 % 9,16 % 6,52 % 

Společně 2,87 % 3,95 % 5,81 % 8,45 % 6,52 % 

Zdroj: Vlastní databáze podle dat Českého statistického úřadu. Aktuální k roku 2021. 

Rozdíl mezi výsledky ve městech a v krajích od roku 2004 postupně narůstal. Vrcholu dosáhl v roce 

2016, což se dalo očekávat i vzhledem k výsledkům z předchozích grafů. V daném roce byl nejvyšší 

počet kandidátek, které si ve městech připsaly o více než 5 p. b. hlasů oproti krajům. Obecně se dá 

říct, že rozdíl v procentuálním zisku hlasů je viditelný a opět podporuje tvrzení, že starostové ve 

svých městech pomáhají stranám k lepším volebním výsledkům.  

Graf 20: Posun v konečném umístění starostenských kandidátních listin ve městě oproti kraji 36 

 

Zdroj: Vlastní databáze podle dat Českého statistického úřadu. Aktuální k roku 2021. 

Poslední graf se věnuje rozdílům mezi umístěním kandidátek ve starostenských městech a v krajích. 

Ukazuje rozdíly v konečném umístění kandidátních listin, co se týče procentuálního zisku hlasů. 

 
35 Rozdíly jsou počítány jako výsledek ve městě – výsledek v celém kraji.  
36 Pokud například starostova kandidátka skončila v celém kraji čtvrtá, ale ve městě první, jedná se o posun o tři místa. 
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Modře jsou v něm vyznačeny případy, kdy si lépe vedla kandidátka v kraji. Opět je jasně vidět, že 

kandidátní listiny se starosty si v jejich městech vedou nadmíru dobře. Extrémně častý byl posun 

v roce 2016. V něm si ani jedna kandidátka ve starostově městě oproti kraji nepohoršila. Naopak 

hned 28 ze 36 se ve městě umístilo alespoň o jedno místo lépe než v kraji, což odpovídá téměř 80 %. 

Podobně na tom byl rok 2012, ve kterém lepšího umístění dosáhlo 50 % kandidátek. Také ve volbách 

v roce 2020 si polepšilo přes 50 % kandidátek i když se jednalo o menší vzorek případů. 

 Zajímavostí je, že se objevilo 9 případů, ve kterých si kandidátní listina polepšila o čtyři a 

více míst. Parlamentních stran, se takové polepšení týkalo v 5 případech, přičemž čtyřikrát se jednalo 

o TOP 09 z toho třikrát ve spojení se STAN. Jednou pak šlo o kandidátku ODS. Dvakrát se výrazněji 

posunuli Jihočeši 2012 a dvakrát o místní nezávislá hnutí.  
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6 Závěr 

Případová studie starostů v největších českých městech ukazuje, že starostenský bonus představuje 

relevantní koncept, kterému se vyplatí věnovat pozornost. V našem politickém systému se projevuje 

v různých podobách a s rozdílnou silou. Díky kombinaci mnoha faktorů nesou starostové do dalších 

voleb výhodu, která jejich protikandidátům chybí. Tyto faktory, a především výsledky, kterých práce 

dosáhla, si lze nejlépe rozebrat na cílech, které byly na jejím začátku vytyčeny. 

6.1 Naplnění výzkumných cílů 

1. Zjistit, zda se starostenský bonus v komunálních volbách do zastupitelstev českých měst 

projevuje a případně jak. Projevuje se bonus i po započítání volební účasti? 

Z předchozích výzkumů jsme již věděli, že se starostenský bonus projevil ve dvou okresech, kterými 

byly Písek (Čapek 2019) a Šumperk (Balík 2010; Vavrečková 2016). Jednalo se však o okresy 

s velkým počtem malých obcí, a proto nebylo na začátku výzkumu úplně jasné, zda se podobné 

voličské chování projeví i v datovém souboru, který zahrnuje největší města ze všech krajů 

republiky.  

 Výsledky srovnání v případě obecního starostenského bonusu však ukázaly, že se projevuje 

také ve velkých městech, a to navíc výrazně.  Kladný starostenský bonus jsme mohli pozorovat ve 

všech čtyřech sledovaných volebních obdobích. Nemůže být tedy pochyb o tom, že starostové mají 

ve svých druhých obecních volbách lepší výsledky a že představují pro voliče oblíbenou volbu. Našli 

bychom výjimky, ve kterých toto tvrzení neplatilo, ovšem takových bylo minimum. Navíc nárůsty 

počtu hlasů pro starostu ve druhých volbách jsou skutečně výrazné, zatímco případné volební 

propady bývají nízké.  

 Započítání volební účasti na úspěších starostů nic nezměnilo. Výsledky pokročilého 

starostenského bonusu nebyly od bonusu základního tak rozdílné, jak se na začátku práce 

předpokládalo. Svou roli v tomto faktu hrála určitě relativně stabilní volební účast, jejíž rozdíl 

osciloval mezi 4 p. b. Pokročilý bonus se však do budoucna jeví jako lepší a přesnější varianta, 

protože volební účast hraje ve výsledcích svou roli. Ta byla nejjasněji vidět na příkladu starostů, 

kteří absolvovali druhé obecní volby v roce 2014, ve kterém byl propad volební účasti největší. 
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Kapitola věnovaná cílům také nastínila ambici prozkoumat starostenský bonus u kandidátů, 

kterým se starostenský post podařilo obhájit opakovaně. Rozpracování tohoto podcíle bylo 

podmíněno dostatečným datovým souborem. Ten se nakonec podařilo sestavit a samotné srovnání 

bylo provedeno u 75 případů vícenásobných obhájců.  

Jak ukazuje podkapitola věnovaná přímo obhájcovskému bonusu, předpoklad, že starostové 

navyšují své výsledky i ve svých dalších volbách, které následují po první obhajobě, se nenaplnil. 

Důvody, proč tomu tak je, jsou více diskutovány přímo v dané podkapitole. V budoucnu by bylo 

vhodné rozšířit vzorek obsahující několikanásobné obhájce a věnovat se tomuto fenoménu v delším 

časovém horizontu. Nejednalo se však o primární cíl práce a zjištění v oblasti obhájcovského bonusu 

jsou především přidanou hodnotou, kterou práce přinesla nad rámec vytyčených cílů. 

2. Potvrdit hypotézu, že se starostenský bonus projevuje nejen v obecních volbách, ale také ve 

volbách krajských. 

Pokud bychom se na starostenský bonus v krajských volbách podívali čistě konvenčním pohledem 

budeme muset konstatovat, že se neprojevil tak silně, jako ve volbách obecních. Důvody, proč tomu 

tak je, jsou důsledně zmapovány v kapitole věnované krajskému bonusu. Primárně se však jedná o 

spojení několika proměnných. Zároveň je důležité zdůraznit, že právě kvůli většímu počtu 

proměnných se ani nedalo předpokládat, že by starostové měli tak výrazný vliv na volby krajské, 

jako mají ve volbách obecních. 

V krajských volbách hraje větší roli celková politická situace v zemi. Především příklady 

starostů za ODS a následně ČSSD ukazují, že v krajských volbách se může podpora voličů během 

čtyřletého volebního období velmi rychle přesunout k jiným politickým subjektům. V kombinaci 

s odlišným volebním systémem, kdy v krajských volbách může volič udělit pouze čtyři preferenční 

hlasy, a navíc pouze v rámci jedné kandidátní listiny, to vysvětluje mnoho případů horších výsledků 

starostů v jejich druhých krajských volbách. Nesmíme také zapomínat na fakt, že zatímco v obecních 

volbách je starosta ústřední postavou své kandidátní listiny, v krajských volbách tomu tak většinou 

není. 

 Krajský bonus byl zkoumán nejen v rámci výsledků v celém kraji (celokrajský bonus), ale 

také ve starostenských městech (městský bonus). Projevilo se několik menších rozdílů mezi výsledky 

obou bonusů, které však nebyly nikterak výrazné. Zde se podařilo opět překonat původní cíl práce. 

Ten totiž počítal jen se srovnáním výsledků v prvních a druhých krajských volbách a jejich následné 

intepretaci. Díky oddělení výsledků ve městech a v celých krajích, však mohlo dojít ke srovnání i 

v této rovině. Můžeme konstatovat, že politické strany si jsou vědomy hlasů, které jim starostové 

přinášejí a rády toho ve volbách využívají. Koneckonců tomuto tématu se věnoval třetí podcíl práce. 
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3. Zmapovat bonus, který starostové přinášejí své politické straně či kandidátní listině. 

I v tomto případě bylo primárním cílem srovnat výsledky jednotlivých starostů v prvních a druhých 

volbách. První na řadě byly volby do zastupitelstev obcí, ve kterých se listinný bonus projevil velmi 

kladně. Starostové jdou do svých druhých obecních voleb vždy jako lídři kandidátek, ačkoliv ve 

svých prvních volbách v některých případech lídry nebyli. Často dosáhnou na výsledek, který je 

nejen nejlepší v rámci jejich listiny, ale i celého města. 

Následně bylo takové srovnání provedeno i ve volbách krajských, kde bonus opět nebyl tak 

výrazný. Starostenské kandidátky si zde nepolepšují tak často, jako ve volbách do obecních 

zastupitelstev. Srovnání městského a celokrajského bonusu však ukázalo, že ve starostenských 

městech si kandidátní listiny vedou průměrně o několik procentních bodů lépe. To znamená, že 

minimálně ve starostově městě se projevuje také bonus krajský. 

Na fakt, že starostové jsou i přesto výraznými představiteli svých politických stran a 

kandidátních listin v krajských volbách, pak nejlépe ukazují proměny v pořadí na kandidátní listině. 

Ukázalo se, že starostové stoupají svými kandidátkami, a to jak v počtu obdržených hlasů, tak 

v samotném pořadí pro volby. Do svých druhých voleb vstupuje starosta velmi často z vyššího místa 

než v případě voleb prvních. Navíc ve svém městě pravidelně končí první v počtu obdržených 

preferenčních hlasů na kandidátní listině. 

Práce ukázala, že je potřeba nahlížet na listinný bonus rozdílně v obecních i krajských 

volbách. Pokud si kandidátní listina polepší ve svých druhých obecních volbách, jedná se o jasný 

projev bonusu. Takových případů byla v obecních volbách většina. Nedá se tedy pochybovat o tom, 

že starosta své kandidátce pomohl.  

Ve volbách krajských však nestačí pouze srovnat výsledky prvních a druhých voleb, protože 

v takovém případě hraje roli více proměnných. V práci nejdříve došlo na srovnání výsledků 

listinných bonusů ve městech a v celém kraji. Ukázalo se, že takové srovnání má své limity, protože 

je výrazně ovlivněno již zmíněnými proměnnými, které působí velké rozdíly mezi jednotlivými 

volebními roky. 

Sílu starostů v krajských volbách tak lépe ukázalo srovnání výsledků ve městech a v kraji za 

jednotlivé volby. To ukázaly, že si kandidátky se starostou vedou výrazně lépe v jejich městech 

oproti celým krajům. Z toho můžeme usuzovat, že starostové svým stranám přinášejí hlasy i 

v krajských volbách, především pak v rámci jejich měst.  
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Dalším důkazem o vlivu starostů byl fakt, že se v rámci svých kandidátních listin v krajských 

volbách posouvají vzhůru v konečném počtu obdržených hlasů. Stejně tak se ve svých druhých 

volbách posouvají také v samotném pořadí na kandidátní listině. Pohled na umístění v rámci 

kandidátních listin nebyl v původním plánu výzkumu. Během analýzy dat se však ukázal jako dobrý 

doplněk pro samotný koncept listinného starostenského bonusu. Jedná se tedy opět o případ, kdy se 

podařilo zpracovat cíl více zeširoka, než bylo původně zamýšleno. 

4. Zjistit, zda se s výrazně lepším výsledkem na obecní úrovni zlepšuje i starostův výsledek na 

úrovni krajské. 

Výzkum posledního cíle nepřinesl tak jasné výsledky, jako v případě cílů ostatních. Na vině byl 

především omezený vzorek případů, kdy si starosta ve svých druhých obecních volbách výrazně 

polepšil a zároveň kandidoval do krajských voleb. Jak je již diskutováno v metodologii, za „úspěšné“ 

starosty měli být považování všichni, kterým narostl počet obdržených preferenčních hlasů ve 

druhých volbách o více než 50 %. Takových starostů sice rozhodně nebylo málo, ovšem velká část 

z nich se zároveň neúčastnila krajských voleb. Z celkových 41 starostů, kteří si ve druhých obecních 

volbách polepšili o více než 50 %, jich jen necelá polovina kandidovala také ve volbách krajských. 

Nabízelo se řešení snížení hranice z 50 % na nižší číslo. Aby však měl datový vzorek alespoň 

nějakou vypovídající hodnotu, musela by být hranice snížena přibližně ke 20-25 %. V takovém 

případě by se již nejednalo o starosty s „výrazně lepším výsledkem“ na obecní úrovni. Samotné 

rozdíly mezi úspěšnými starosty a zbytkem nebyly tak výrazné. Teoreticky by bylo možné jako na 

úspěšné pohlížet obecně na starosty, kteří například v jakýchkoliv volbách překonali určitou hranici 

procentuálního zisku preferenčních hlasů. Ani v tomto případě by však vzorek nebyl dostatečný. 

Dílčí výsledky práce v daném ohledu naznačují, že úspěšní starostové skutečně přenášejí své 

výsledky také na krajskou úroveň.37 Takových starostů však nebyl dostatek pro zobecnění výsledků. 

Navíc bychom našli případy starostů, kteří si výrazně polepšili v obecních volbách a zároveň 

pohoršili v krajských volbách. Tento jev byl způsoben především celkovými volebními propady 

některých politických stran.  

 

 

 

 
37 V textu je v takovém kontextu několikrát zmíněn starosta Kolína Vít Rakušan (STAN). Podobně úspěšný byl i 

chodovský Patrik Pizinger (Hnutí za harmonický rozvoj) nebo Petr Hájek z Vyškova (ČSSD). 
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6.2 Výhledy do budoucna 

Práce přinesla výrazné metodologické rozpracování konceptu jako takového. Zatímco na začátku byl 

starostenský bonus konceptem bez jasného metodologického zázemí, na konci práce stojí 

rozpracován do několika nových podkategorií. Každá z nich má nejen vlastní název, ale také jasně 

nastavené metody výzkumu. Ty jsou jednoduše opakovatelné pro kohokoliv, kdo se rozhodne 

koncept dále aplikovat.  

Typologie starostenského bonusu tak, jak je zpracována v diagramu na začátku páté kapitoly, 

skýtá mnoho prostoru pro další rozšíření. Vedle základního a pokročilého starostenského bonusu by 

bezpochyby mohl přibýt ještě jeden. Ten by zahrnoval nejen volební účast, ale také zohledňoval 

počet konkurenčních kandidátních listin a jejich soutěživost. V případě krajského bonusu by se také 

mohl zohlednit vývoj využití preferenčních hlasů voliči.  

Zároveň by mohl být rozpracován obhájcovský bonus na větším vzorku obcí a starostů. Není 

navíc potřeba zůstávat jen u obecního a krajského bonusu. Dalším krokem by bezpochyby byl 

výzkum, který by se věnoval výsledkům starostů také ve volbách senátních a do Poslanecké 

sněmovny. Zde je vliv starostů stále nedostatečně zmapován i přesto, že jak v rámci Senátu, tak 

v Poslanecké sněmovně, jich najdeme mnoho. Také by mohly být srovnány výsledky bonusů mezi 

jednotlivými kraji či velikostními skupinami obcí. Zatím víme, že se bonus projevuje v některých 

okresech a obecně ve velkých městech. Nevíme však, zda existují rozdíly ve voličském chování mezi 

kraji či ve městech a malých obcích.  

Problémem výzkumu v oblasti starostenského bonusu je především nedostupnost jmen 

starostů a také velké množství dat, které je potřeba transformovat do datového souboru. Pro jednoho 

výzkumníka se jedná o složitý úkol, který s sebou nese omezení počtu zkoumaných starostů a také 

volebních období. Rozšíření počtu volebních období až do roku 1994, kdy se konaly první obecní 

volby v České republice by jistě přineslo další zajímavé poznatky.  

Starostenský bonus představuje skutečně obsáhlé téma. Diplomová práce jej výrazně 

rozpracovala a překonala na začátku vytyčené cíle. Ukázala, že starostenský post dává svému držiteli 

výhodu nejen v obecních, ale také v krajských volbách. Stejně tak přináší hlasy i kandidátní listině, 

na které se voleb účastní. Nastínila metodologii, kterou lze replikovat v dalších výzkumech na 

odlišných datových souborech. Zároveň také přinesla typologii, která jasně ukazuje rozdíly mezi 

jednotlivými kategoriemi bonusů a zpřehlednila jejich dělení.  
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