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Abstrakt 
 

Cílem práce je prostřednictvím kariérních informací o zvolených poslancích 

prozkoumat část hranice oddělující Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR od jejího okolí. 

Snahou je postihnout měnící se členskou strukturu sněmovny, v pěti volebních obdobích 

od 1992 do 2006, z hlediska zkušenosti poslanců z předešlých parlamentních voleb, 

mimoparlamentních voleb a vnitroparlamentních voleb. Práce rozdělí poslance především 

podle jejich stranické příslušnosti. 

 

 
 
Abstract 
 
 
 The thesis is focused on analysing a part of the boundary dividing the House of 

deputies from its environment by means of legislative career information. It aims to 

comprehend the changing membership structure of the House of deputies in five electoral 

terms from 1992 to 2006. The analysis is based on previous experience of the deputies of 

parliamentary, intraparliamentary and other public elections. The thesis segments the 

deputies promarily according to the party they represent. 
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1. Úvod 

 

1.1. Poslanecká sněmovna v rámci demokratického systému 
 

Událostmi  roku 1989 započala v tehdejším Československu transformace 

komunistického režimu v demokracii. Jeden ze základních rozdílů mezi zmíněnými dvěma 

režimy spočívá v existenci/neexistenci institutu demokratických (tj. pravidelných, 

svobodných, rovných, nefalšovaných a tajných) voleb. Bez tohoto reálného napojení 

politických institucí na jejich okolí, byly (pracujícímu) lidu odpovědné a lidem 

kontrolované zastupitelské sbory jen pouhou propagandistickou frází. Právě skrze 

demokratické volby se po revoluci instituce politického systému odpojily od dominující 

Komunistické strany Československa a vytvořilo se dříve jen deklarované spojení na 

voliče. 

Z hlediska změny prostřednictvím demokratických voleb prošla Poslanecká 

sněmovna Parlamentu ČR čtyřmi, respektive pěti, funkčními obdobími. Jak razantní tyto 

změny byly? Jak se promítly na členské struktuře Poslanecké sněmovny? Do jaké míry je 

propustná hranice mezi Sněmovnou a jejím okolím a co tuto propustnost ovlivňuje? Lze 

vypozorovat dlouhodobé trendy ve vývoji? Na otázky vztahu mezi klíčovou institucí 

politického systému ČR a volbami, coby zásadním procesem demokratického režimu, 

můžeme lépe odpovědět, pokud se soustředíme na ty, kteří jsou objektem změn, na zvolené 

poslance. 

 

1.2. Kariérní informace 

 

Poslanec je nositelem informace zvnějšku instituce dovnitř, ale i obráceně – je 

reprezentantem instituce, které je součástí a jedním z kanálů, kterými se veřejnost dozvídá 

o činnosti Sněmovny a o funkci poslance v ní. Pokud se soustředíme na osoby poslanců, 

můžeme informace o nich využít k lepšímu poznání změn, kterými legislativní těleso 

v čase prochází. Tento směr zkoumání nám nabízí širokou škálu možností od názorů 

poslanců, legislativní činnosti poslanců, jejich prezentace v médiích, přes neformální 

lobbistické vztahy až ke kariérním informacím. 

Kariérní informace nabízejí opět několik směrů výzkumu Lze se například zaměřit 

na nepolitickou kariéru poslanců (vzdělání, původní zaměstnání), její odraz v měnící se 

struktuře Poslanecké sněmovny a hledat možné vztahy mezi nimi. Pokud nás bude zajímat 
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politická kariéra, můžeme ji kromě poslanecké rozdělit na stranickou (tedy pozice poslanců 

uvnitř jednotlivých stran), veřejnou mimoparlamentní a vnitroparlamentní. Kromě základní 

zkušenosti s držením poslaneckého mandátu budou do této práce zahrnuty i posledně 

jmenované typy politické kariéry - vnitroparlamentní a mimoparlamentní. 

 

1.3. Cíle práce 

  

 Základem našeho zkoumání budou statistické údaje o úspěšné volební 

zkušenosti poslanců – tedy o zastávání volené funkce. Cílem je skrze ně prozkoumat 

hranici, oddělující členskou strukturu Poslanecké sněmovny od jejího okolí, a tím získat 

bližší informace o povaze změn, kterými instituce při volbách prošla. K důkladnějšímu 

prozkoumání této hranice budeme sledovat vývoj ze tří různých úhlů pohledu – vnitřního, 

vnějšího a strukturovanějšího. Pro nahlédnutí změn členské struktury Sněmovny zevnitř i 

zvnějšku instituce nejprve vzneseme tyto dvě hypotézy: 

 

1) První hypotéza předpokládá, že s časem od jejího vzniku roste i uzavřenost 

komory pro nové členy. Vliv poslanců na okolí by měl být dostatečný na to, aby jim 

umožňoval znovuzvolení. Navíc předpokládá, že volené funkce uvnitř komory tento vliv 

ještě navyšují, a tím navyšují i šance členů na udržení si mandátu. Hypotéza tedy zní takto: 

s vývojem Poslanecké sněmovny v čase roste i její uzavřenost vůči vstupu nových členů. 

Působení v komoře a jejích volených funkcích zvyšuje šance kandidátů na zisk a udržení si 

mandátu. Pokud je hypotéza pravdivá, pak by s vývojem Poslanecké sněmovny měla klesat 

fluktuace poslanců a zvláště těch poslanců, kteří zastávají volené funkce uvnitř komory. 

 

2) Postupem času rostou s vývojem demokratického systému a se stoupajícím 

množstvím různých pořádaných voleb i možnosti k získání volební zkušenosti mimo 

parlamentní instituci a stoupá tak postupně i počet kandidátů na poslance, kteří takové 

zkušenosti mají. Pokud předpokládáme, že je úspěšná zkušenost z jiných voleb (tedy 

předchozí působení ve volené funkci) pro kandidáta výhodou, dá se usuzovat, že kandidáti 

s takovými zkušenostmi mají větší šanci na zvolení než znovukandidující poslanci bez 

mimoparlamentních volebních zkušeností. Druhá hypotéza tedy zní takto: kandidáti s  

úspěšnou volební zkušeností v jiných mimoparlamentních volbách mají vyšší šanci na 

získání, případně udržení si mandátu. Pokud je hypotéza pravdivá, pak by s vývojem 

Poslanecké sněmovny v čase měl podíl takovýchto poslanců ve Sněmovně růst a jejich 
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fluktuace by měla být menší než u poslanců bez úspěšných mimoparlamentních volebních 

zkušeností.  

 

Dvě hypotézy mohou jít teoreticky proti sobě: pokud by se Poslanecká sněmovna 

ukázala být silně člensky uzavřená, pak by její uzavřenost bránila kandidátům 

se zkušeností v jiných volbách ve vstupu a naopak, pokud by každý kandidát 

s rozsáhlejšími zkušenostmi z jiných voleb snadno získal mandát, pak by silná fluktuace 

poslanců bránila uzavření Sněmovny. Není ovšem předpoklad, že by tyto tendence 

dosahovaly nějakých absolutních hodnot, kdy by se vzájemně vylučovaly.  

 

3) Pokud rozlišujeme jednotlivé volební zkušenosti, neměli bychom se zároveň na 

poslance dívat jako na homogenní celek – jako na zaměnitelné jedince. Především 

stranická příslušnost je v českém politickém systému zásadním faktorem, který ovlivňuje 

šance kandidátů do Sněmovny proniknout nebo se v ní udržet. Díky poměrně vysoké a 

stabilní strukturovanosti českého stranického systému, lze po celé období  sledovat 

strukturu Poslanecké sněmovny z hlediska příslušnosti ke čtyřem stranám: ODS, ČSSD, 

KSČM a KDU-ČSL. Třetím úhlem pohledu na vývoj členské struktury Sněmovny tak bude 

podrobnější, strukturovanější rozlišení celku na skupiny poslanců podle kandidující strany 

(sledovány budou ODS, ČSSD, KSČM a KDU-ČSL).  

 

1.4. Postup práce 

  

Práce bude vycházet z původního konceptu institucionalizace, který se statistickou 

metodou skrz sledování několika proměnných snaží postihnout vývoj legislativní instituce 

v čase.  Nejprve v druhé časti bude koncept definován,  přizpůsoben a upraven  pro potřeby 

analýzy PS. V třetí části budou stručně popsány pro analýzu podstatné změny prostředí, 

v kterém rekrutace poslanců probíhá (podrobnější popis lze nalézt v přílohách). Především 

se jedná o vývoj stranického systému, ale také vývoj volebního mechanizmu, voličského 

prostředí a období před prvními volbami do PS. Čtvrtá část práce bude obsahovat 

samotnou analýzu. Základní data, z kterých bude vycházet, jsou údaje o proběhlých 

volbách, kandidátech a zvolených poslancích (zastupitelích, senátorech atd.) poskytnuté na 

požádání Českým statistickým úřadem. 

Referenční soubor se bude skládat z poslanců PS zvolených ve volbách 1992, 1996, 

1998, 2002 a 2006 (tedy včetně posledních voleb do ČNR). Relevantní pro nás budou jen 

poslanci, kteří svůj mandát získali skutečně aktem volby - nikoliv náhradníci. 
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 Ze zkušeností z jiných veřejných voleb nás budou zajímat volby do České národní 

rady (1990), Sněmovny lidu Federálního shromáždění (1990, 1992), Sněmovny národů 

Federálního shromáždění (1990, 1992), dále komunální volby (1994, 1998 a 2002), volby 

do Zastupitelstev krajů (2000, 2004), do Senátu Parlamentu ČR (1996, 1998, 2000, 2002, 

2004) a Evropského parlamentu (2004). Ze zpracovaných voleb budeme muset bohužel 

vynechat komunální volby v roce 1990, kde se kvůli systému zpracování v rámci ČSÚ data 

na úrovni jednotlivých kandidátů nezachovala. Z vnitroparlamentní zkušenosti budou 

brány jako podstatné tyto funkce: vedení Sněmovny, vedení poslaneckých klubů a vedení 

výborů. Samozřejmě, podstatná je pro nás pouze zkušenost ze svobodných voleb od roku 

1990 a pouze do 2.-3. 6. 2006, tedy do data posledních voleb do PS. V případě potřeby 

uvedení v práci, bude struktura PS v posledním období počítána z let 2006 - 2008 (změna i 

názvu práce z původního v tezích deklarovaného roku 2007). 

Poslance budeme dělit především podle strany, která je do volby nominovala 

(příslušnost ke klubu se může v průběhu výkonu mandátu měnit), přičemž sledovat 

budeme pouze strany ČSSD, KDU-ČSL, KSČM a ODS, které byly v Poslanecké 

sněmovně přítomny po celou dobu její existence, a lze tedy u nich zmapovat dlouhodobý 

vývoj. Ze socio-demografických charakteristik budeme brát jako pomocné ukazatele v 

úvahu i věk a pohlaví zvolených poslanců. Ve volbách do PS budou sledovány tyto 

faktory: účast ve volbách, nominující strana, místo na kandidátce a fakt zvolení/nezvolení. 

V ostatních volbách budeme sledovat pouze zvolení do dané funkce (a tedy její zastávání). 
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2. Základní východiska, termíny a proměnné 

 

2.1. Vstupní koncepty reformy, profesionalizace a 
institucionalizace 

 

Změnu a vývoj legislativních těles můžeme uchopit z několika směrů. Tři perspektivy, 

které představuje ve svém článku Rosenthal (Rosenthal 1996) nám umožňují rozlišit 

pojmy, které často splývají: reformu, profesionalizaci a institucionalizaci. 

 

2.1.1. Reforma 
 

 V 60. a 70. letech v USA převládal koncept legislativní reformy coby popisu změn, 

kterými v té době procházela legislativní tělesa v mnoha státech USA s cílem udělat z nich 

modernější, efektivnější a pro své členy přátelštější instituce. Jedním z dlouhodobých 

důsledků těchto změn bylo posílení kapacity těchto institucí z hlediska prostoru, času a 

informací. Parlamenty se tak staly výkonnější a nezávislejší na jiných institucích, zejména 

vládě. „With time on their hands, staff at their call, resources at their disposal, and a 

willingness to assert themselves, legislatures became independent of the executive“ 

(Rosenthal 1996, s. 172). Tím se zároveň posílila pozice parlamentů v rámci politických 

systémů.  

Reforma představuje úmyslný a zacílený program vnitřních změn legislativních 

institucí, který probíhá v určitém období. Takový pohled na legislativní změnu nám 

umožňuje popsat určité omezené období vývoje parlamentů – etapu v jejich vývoji. 

„Legislative reform is a useful perspective for examining a period characterized by goal-

oriented activity and institutional change. Reform is intentional, even though some of its 

consequences may not be. The notion of reform may lack conceptual vigor, but it 

accurately describes the development of legislatures, particularly in terms of their capacity 

and strength“ (Rosenthal 1996, s. 173). Mimo tuto omezenou etapu není ovšem reformní 

pohled na vývoj legislativních institucí k užitku. 
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2.1.2. Profesionalizace 
 

Zatímco reforma znamená posilování a osamostatňování se parlamentních institucí ve 

vztahu k jiným institucím politického systému, následná (reformou umožněná) 

profesionalize se spíše než na struktury a procesy uvnitř parlamentu soustřeďuje na jeho 

členy a jejich vymezení se vůči okolí politického systému. V 80. letech zněla 

v jednotlivých státech USA otázka, zda by se legislativci měli profesionalizovat, nebo zda 

si mají zachovat občanský charakter. Stejně jako v případě reformy šlo do velké míry o 

záměrný a řiditelný proces změny. „Professionalization can be thought of as involving 

changes that deal with the body itself and that can be accomplished by statute or by 

legislative edict. Included would be session length, member compensation, number of staff, 

other perquisits, general legislative resources, and comitee structures“ (Hibbing 1999, s. 

162). Profesionální legislativec má k dispozici dostatek zdrojů a tedy i motivace poslancem 

zůstat. „The abudance of resources available in a highly proffesionalized legislature 

increase the incentive for members to desire a long career by giving them an attractive and 

productive work environment“ (Berry, Bergman, Schneiderman 2000, s. 862). A nejen to, 

dostupné zdroje mu i ulehčují znovuzvolení skutečně dosáhnout.  

 Profesionalizace není jen o dostatku zdrojů a motivaci poslancem zůstat, ale i o 

sebeidentifikaci, která je dalším možným měřítkem pro určování míry profesionalizace. 

Platí to zvláště v legislativách, kde členství v komoře není plným úvazkem (full-time 

service) a poslanci si uchovávají i civilní zaměstnání. Ale i v jiných parlamentech, které 

umožňují poslancům zastávat zároveň i funkce mimo parlament, je otázka sebeidentifikace 

podstatná. V ČR se lze v některých případech poslance zeptat např. „cítíte se být spíše 

poslancem nebo starostou?“ nebo častěji: „cítíte se být spíše členem vlády nebo 

parlamentu?“ 

 Pohled na vývoj parlamentu z perspektivy profesionalizace nám umožňuje odlišit 

členy instituce od jejího okolí – například od občanské sféry a je tedy obecněji 

využitelnější než reformní perspektiva.  

 Cílem této práce není zkoumat vývoj zdrojů v Poslanecké sněmovně. Pokud ale 

poslanec nemá dostatečnou motivaci, aby byl  znovuzvolen a kandidovat nechce, pak může 

mít sebelepší zkušenosti, lidovou a stranickou podporu a přesto se do Sněmovny 

nedostane. Na motivaci poslanců proto bude nutné brát v práci ohled. Blíže tento faktor 

rozebereme v kapitole 2.5. 
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2.1.3. Institucionalizace 
 

Institucionalizace představuje mnohem širší pohled na změnu legislativních 

institucí. Soustředí se na širší spektrum vlastností institucí, které nemohou být z velké části 

přímo řízeny a ovlivňovány, a na jejich dlouhodobý vývoj. Huntington definuje 

institucionalizaci jako „the process by which organizations and procedures acquire value 

and stability“ (Huntington 1968, s. 12) a je podle něj dána těmito kritérii: adaptabilitou, 

komplexností, autonomií a koherencí. Institucionalizace je pro Huntingtona vlastností 

celého politického systému a je odvislá od míry institucionalizace organizací a procedur 

v jeho rámci. Věřil, že je pomocí těchto kritérií možné porovnávat jak instituce, tak celé 

politické systémy.  

První studií institucionalizace parlamentu a s ní i konkrétní měřítka 

institucionalizace nabídl Polsby (Polsby 1968) v práci o Sněmovně reprezentantů USA. 

Místo Huntingtonových kritérií použil pro institucionalizovanou legislativní komoru tři 

hlavní charakteristiky: „1) It is relatively well bounded, that is to say, differentiated from 

its environment. 2) The organization is relatively complex, that is, its functions are 

internally separated on some regular and explicit basis, its parts are not wholly 

interchangeable, and for at least some important purposes, its parts are interdependent. 3) 

Finally, the organization tends to use universalistic rather than particularistic criteria, and 

automatic rather than discretionary methods for conducting its internal business“ (Polsby 

1968, s. 145). 

 Po Polsbym se další studie na téma institucionalizace parlamentních komor buď 

přibližně držely jeho kritérií, nebo vyvinuly vlastní. Zásadním problémem tohoto konceptu 

se stal fakt, že neexistuje shoda na základních charakteristikách definujících 

institucionalizovanou organizaci a jejich měřítkách. Institucionalizace se pomocí statistické 

metody sledování několika proměnných v čase pokouší postihnout dlouhodobý a neřízený 

vývoj parlamentní instituce jako celku a právě pro její šíři a neuchopitelnost, kterou 

Hibbing nazval „amorphous legislative traits“ (Hibbing 1999, s. 162), lze jen velmi těžko 

jasně určit její charakteristiky a měřítka. „In fact, other than in agreeing that 

institutionalization is a process whereby legislatures develop discrete modes of internal 

organization which help to differentiate them from their political environment, there is 

little agreement as to exactly what its defining core characteristics are“ (Judge 2003, s. 

499).  

 Přes problematičnost konceptu institucionalizace, která bude ještě podrobněji 

probrána v následujících kapitolách, nám shoda na ohraničení instituce od jejího vnějšího 
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prostředí umožňuje z konceptu v této práci vycházet. Naším cílem je zkoumat prostupnost 

hranic mezi parlamentní komorou a jejím okolím a pro tento cíl je ohraničení (boudedness) 

coby „conceptual core of institucionalization“ (Rosenthal 1996, s. 185) solidním 

základem.  

 

2.2. Operacionalizace konceptu institucionalizace  

  

 Abychom mohli použít tento široký koncept pro naši práci, je nutné ho omezit na 

jeho nosnou část. Ačkoliv Huntington a Polsby berou institucionalizaci jako jednotný 

proces, lze ho rozdělit na dvě části:  

1) interní institucionalizaci, „how the organization´s structures and procedures 

establish stable relationships and unique identity among its units and staffs“ (Judge 

2003, s. 516). Tento proces zahrnuje charakteristiky jako je Polsbyho komplexnost 

a automatičnost (nebo komplexnost a koherence v případě Huntingtona).  

2) a externí institucionalizaci, tedy proces vytvoření hranic, oddělující instituci od 

jejího okolí, který Huntington nazval autonomií: „extent to which political 

organizations and procedures exist independently of other social groupings and 

methodsof behavior“ (Huntington 1968, s. 20). Polsby převzal tuto jeho 

charakteristiku s označením ohraničení (boudedness).  

Externí a interní proces institucionalizace navíc nemusí mít stejný cíl: „first, 

becoming an institution“ (externí institucionalizace), and secondly, „becoming a more 

organizationally komplex institution“ (interní institucionalizace - Judge 2003, s. 516).  

Ačkoliv parlamentní komory jsou jedním typem organizací, jejich funkce v různých 

systémech se mohou velmi výrazně lišit. Pokud jsou například výhradním a nezávislým 

tvůrcem legislativy v systému, pak jejich vnitřní procesy (výše zmíněná interní 

institucionalizace) nabývají zcela jiný význam, než v parlamentech, u kterých je jejich 

legislativní funkce potlačena tím, že tvorba legislativy probíhá primárně mimo parlament, 

například mezi stranami v partiokraciích, nebo vládou a organizacemi v 

neokorporativismu. Vývoj jejich vnitřních procesů tak bude jiný a obtížně srovnatelný 

s prvním typem legislativ. Blíže se s rozdíly mezi institucemi a různými druhy 

parlamentních komor seznámíme v kapitole 2.4. 

 Tato práce je zaměřena na hranici mezi legislativní institucí a jejím okolím, 

respektive na jednu velmi podstatnou část hranice (viz. kapitola 2.3.). Proto budeme 

vycházet především z externí institucionalizace, i když interní procesy nelze ponechat 
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zcela stranou. Naštěstí je právě externí institucionalizace tou částí konceptu, na které 

existuje obecná shoda. 

 

2.3. Operacionalizace cílů 

 
 Charakteristiku uzavřenosti (autonomie) instituce, kterou Huntington představil 

jako obecně vlivovou záležitost, Polsby a autoři po něm zúžili díky určeným měřítkům 

pouze na personální charakteristiku: „Its members are easily identifiable, it is relatively 

difficult  to become a member, and its leaders are recruited principally from within the 

organization“ (Polsby 1968, s. 145). Důvod je zřejmý: členské změny, na rozdíl od jiných 

forem vlivu,  jsou snadno měřitelné. Huntington ale přímo hovoří proti takovému přístupu, 

když dává do spojitosti šíři a rozdílnost vlivů s mírou autonomie: „The autonomy of 

political institutions is likely to be the result of competition among social forces. A political 

party, for instance, that expresses the interests of only one group in society whether labor, 

business, or farmers-is less autonomous than one that articulates and aggregates the 

interests of several social groups“ (Huntington 1968, s. 20). Volby členů legislativního 

tělesa jsou procesem jednorázovým, při kterém vstupuje do hry nejširší možné spektrum 

různorodých vlivů. Z tohoto pohledu nedává smysl měřit obecnou uzavřenost instituce 

měřítky popisujícími především odolnost instituce proti nejširšímu a jednorázovému 

procesu a pomíjet vlivy dlouhodobé ze strany jednotlivých institucí nebo úzkých 

zájmových lobbistických skupin.  

 Samotná rekrutace členů prostřednictvím demokratických voleb tedy nemůže 

zahrnout a popsat veškeré vnější vlivy na parlamentní komoru. Proto je třeba jasně 

deklarovat, že v této práci sice přijmeme pozměněná Polsbyho měřítka, ale ne se snahou 

popsat pomocí nich uzavřenost instituce jako celku. Naší oblastí zájmu je pouhý výsek 

vztahů instituce s okolím. Pokud bychom se chtěli zabývat celkovou uzavřeností instituce, 

museli bychom do ní zahrnout i takové typy vztahů jako je: úspěšnost vlády při 

prosazování legislativy, postavení poslaneckých klubů v rámci jednotlivých stran, vliv 

zájmových skupin a médií na činnost parlamentu, vztahy Senátu a Sněmovny a mnoho 

dalších. 

 Naše oblast zájmu je jasně definována a je pro nás irelevantní jak velký úsek 

hypotetického celkového vlivu okolí na instituci ve skutečnosti popisujeme. Na rozdíl od 

Polsbyho ale nebudeme tvrdit, že popisujeme celou nebo hlavní část hranice oddělující 

legislativní instituci od jejího okolí: The establishment of boundaries in a political 

organization  refers mostly to a channeling of career opportunities (Polsby 1968, s. 145). 
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2.4. Zahrnutí kontextu  

  

 Ačkoliv Huntingtonův koncept byl velmi obecný a jeho autor měl na mysli spíše 

vývoj politických systémů, Polsby jeho charakteristiky převzal a aplikoval je na Sněmovnu 

reprezentantů  aniž by je nějak výrazně pozměnil s ohledem na typ organizace, její funkce 

a prostředí ve kterém funguje.  

Rozdíl například mezi firmou a parlamentní komorou je zjevný – spočívá jak 

v odlišných funkcích, tak v odlišných typech vztahů s okolím. Vztahy firmy s okolním jsou 

do velké míry flexibilní, dány interními rozhodnutími managementu, stejně tak nábor 

nových zaměstnanců je interní záležitost. Vztahy parlamentní komory s okolím jsou 

naopak relativně stabilně dány ústavním pořádkem a rekrutace nových členů probíhá vně 

parlamentní komory.  

Ale není to pouze typ organizace, který má zásadní vliv na vztahy instituce 

s okolím. Co se týče rekrutace členů, i mezi demokraticky volenými parlamentny existují 

značné rozdíly, které nelze ignorovat. Diagram 1. představuje vliv okolí na výběr nových 

členů v případě soukromé firmy, parlamentní komory v systému se slabou rolí stran a 

parlamentní komory v systému se silnou rolí stran. Schéma ukazuje pouze hlavní vlivy. 

Neznamená to samozřejmě, že by výběr nových zaměstnanců závisel zcela na libovůli 

firmy – je omezen například legislativními předpisy, vůlí akcionářů, mateřské firmy apod. 

Stejně tak rozhodování voličů je výrazně ovlivněno například nastavením volebního 

systému.  

Diagram 1. - Základní vlivy při výběru členů organizace 

 
 (vlastní tvorba) 

Slabé 
strany 

Soukromá firma 

Potenciální 
zaměstnanci 

Parlamentní komora Parlamentní komora 

Voliči Silné 
strany 

Voliči 

Kandidáti 
na poslance 

Kandidáti na 
poslance 

 

Systém se silnou rolí stran Systém se slabou rolí stran 
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Jak je vidět na diagramu, v systému se slabou rolí stran je volba členů dána 

především rozhodnutím poslance kandidovat a rozhodnutím voličů. V systému se silnou 

rolí stran je volba poslance ještě filtrována rozhodnutím strany zda, kde a jak (např. na 

jakém místě kandidátky v listinném volebním systému) ho kandiduje. V politickém 

systému se silnou rolí politických stran (jako je ČR) je proto minimálně nutné zasadit 

analýzu členské uzavřenosti parlamentní komory do kontextu vývoje stranického systému.  

Diagram 2. – Hypothesized Rates of Institualization  

 
(převzato z Hibbing 1999, s. 161) 

 Nejen tedy typ organizace, ale i rozdílnost nastavení politických systémů jako je 

oddělenost mocí, role stran, volební systém apod. ovlivňuje rozsah, v kterém mohou být 

organizace uzavřené vlivům svého okolí. Jsou tak dány limity institucionalizace, které 

znesnadňují možnosti komparace. Názorně to ukazuje Diagram 2. Hibbing tím reagoval na 

fakt, že poté co aplikoval Polsbyho měřítka na dolní sněmovnu Britského parlamentu 

(Hibbing 1988), ukázala se tato zavedená a stabilní instituce jako ne příliš 

institucionalizovaná. Ještě hůře dopadl například už před ním Opello (Opello 1986) 

v případě parlamentu Portugalska, kde došel k závěru, že nejen že u této instituce 

nedochází časem k institucionalizaci, ale naopak, že se časem deinstitucionalizuje. Jiní 

autoři už předtím poukazovali na nutnost zahrnout v návaznosti na Polsbyho do analýzy 

změn legislativních těles i prostředí (environment), ve kterém tyto instituce působí 

(například Sisson 1973). „Sisson argues that any alalysis of institutionalization must 

address the relationship and the character of interaction between the relevant institution 

and its environment, as well as the relevance and implications of this interaction for the 
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internal structure of the institution. By „environment“ he means a bureaucratic system 

that includes those institutions of public authority subordinate and responsible to the 

authoritative head of state; a constitutive system that includes the party political format 

and an electoral system; and the system of social stratification, including both class and 

status group“ (Kopecký 2001, s. 12). 

  Pokud vezmeme v úvahu různé typy organizací a prostředí v kterých působí, a 

navíc zpochybníme institucionalizaci coby jednotný proces, pak se nám otevírá příliš 

široké pole, v kterém hledat jednotící charakteristiky, které by umožňovaly komparaci je 

velmi obtížné. Řešením se zdá být výzkum, který se: 

1) nesnaží obecně popsat  celý vývoj parlamentní komory, ale soustředí se pouze na 

některý jeho aspekt (kapitoly 2.2. a 2.3.), například vliv výborů na legislativní 

proces, vývoj nepsaných pravidel při fungování komory (v případě interní 

institucionalizace) nebo (v případě institucionalizace externí) vztah legislativní 

komory a vlády, vliv lobbistických skupin na fungování komory, nebo právě námi 

sledovaná členská uzavřenost parlamentní instituce 

2) tento aspekt vývoje popíše důkladněji, v širších souvislostech a vztazích 

v návaznosti především na typ instituce, o který se jedná, a na prostředí, v kterém 

instituce existuje.  

 

2.5. Zahrnutí ambicí poslanců 

 

 Pokud se zabýváme kariérními informacemi o poslancích, nelze pominout směr a 

zacílení jejich kariéry. Ambice poslanců jsou především základ pro naši první hypotézu 

(viz. cíle práce), tedy že poslanci se zkušeností z jiných voleb mají větší šance na udržení 

si poslaneckého mandátu, ale zároveň ambice stojí i v základu celé naší analýzy. Při 

zkoumání členské uzavřenost jakékoliv instituce je totiž nezbytné brát ohled na to, zda její 

členové skutečně mají zájem v instituci zůstat.  
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2.5.1. Teorie ambicí 
 

Teorie ambicí identifikuje politickou zkušenost jako hlavní korelát pro držení 

vyššího politického postu. Má své základy v díle J. Schlesingera Ambition and Politics 

(Schlesingera 1966) a je založena na předpokladu racionálního chování lidí vstupujících a 

působících v politice. „The basic assumption of the approach is that politicians are 

rational actors who make political decisions consonant with their political ambitions in 

order to maximize the probability of realizing these ambitions“ (Mezey 1970, s. 564). 

Podle této teorie lze usuzovat, že kariérní data poslanců nejsou nějakým nahodilým 

souhrnem informací, ale že jsou to data ze zacíleného postupu poslanců, v kterém se snaží 

dosahovat vyšších cílů – funkcí. „The politician as office seeker engages in political acts 

and makes decisions appropriate to gaining office …. must act today in terms of the 

electorate he hopes to win tomorrow“ (Hibbing 1986, s. 651). 

 K tomu, abychom předchozí politickou zkušenost mohli označit za zdroj 

politického vlivu, který může pozitivně ovlivnit šance na zvolení nebo znovuzvolení 

poslance, ani nemusíme předpokládat nějaký racionální dlouhodobý plán. Politická 

zkušenost zůstává zdrojem vlivu bez ohledu na to, zda je náhodná nebo plánovaná.  

 

2.5.2. Obhajoba mandátu 
 

Jak už bylo zmíněno v kapitole o profesionalizaci (kapitola 2.1.2.), rozhodnutí 

poslanců svůj mandát obhájit je nutným předpokladem k tomu, aby se tak stalo. 

Kdybychom ambice v našem zkoumání zcela vynechali, mohli bychom například v případě 

vysoké fluktuace poslanců dojít k mylnému závěru, že  poslanecká kariéra není pro 

kandidáta žádnou výhodou, ačkoliv ve skutečnosti by poslanci o znovuzvolení vůbec 

nestáli. Je rozdíl mezi tím mít vliv a chtít tento vliv využít.  

 Předpokládáme, že Poslanecká sněmovna Parlamentu je v ČR nejvyšší volenou 

institucí. Podle jejího postavení v rámci systému tomu tak skutečně je. A i kdyby ambice 

poslance byly zaměřeny například na funkce v exekutivě, není pro dosažení tohoto cíle 

nutné Poslaneckou sněmovnu opouštět, protože tyto dvě funkce se nijak nevylučují. Ale i 

když předpokládáme u politiků racionální jednání ve vztahu k cíli, je stejně tak racionální i 

výběr tohoto cíle? Je to, co podle objektivních měřítek můžeme označit za „nejvyšší 

funkci“, stejně chápáno i subjektivně samotnými poslanci? Nemohou v jejich výběru hrát 

roli i takové faktory jako je prestiž funkce, jistota držení funkce apod.? Nemění poslanci 

v průběhu svého působení v komoře své ambice? To jsou otázky, na které je třeba brát při 
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našem zkoumání ohled. Nebudeme proto chápat snahu znovuzvolení jako automatický 

danou věc. 

 Sledování kariérních informací poslanců může zároveň pomoci k lepšímu 

pochopení ambicí lidí zvolených do Poslanecké sněmovny. „The careerist orientations of 

legislators are a function of their political ambition, which is directed toward the future. 

To infer the ambitions of people entering the legislature, we can look at their previous 

political experience“ (Rosenthal 1996, s. 179). Naším cílem samozřejmě není zkoumat 

individuální motivace lidí působícíćh v politice, ale v analýze zabývající se rekrutací 

poslanců nelze ambice poslanců týkající se jejich znovuzvolení ignorovat. Oblast zájmu 

v této práci bude proto omezena pouze na ambice týkající se vstupu do Poslanecké 

sněmovny a nebude se proto například zabývat politickou kariérou poslanců poté co 

Sněmovnu opustí. 

 

2.6. Je uzavřenost žádoucí? 

  

Ukázali jsme si, že rozsah institucionalizace, který různé organizace mohou 

dosáhnout se výrazně liší. Liší se ale i stupeň institucionalizace, kterého by dosáhnout 

měly? Je uzavřenost hranic legislativní instituce žádoucí a pokud ano, do jaké míry? Platí 

v případě parlamentních komor, že čím více jsou uzavřené, tím lépe?  

 Pro Huntingtona není ani tak důležitá forma vlády, jako její stupeň (degree): „The 

differences between democracy and dictatorship are less than differences between those 

countries whose politics embodies consensus ,community, legitimacy, organization, 

effectiveness, stability and those countries whose politics is deficient in these qualities“ 

(Huntington 1968, s. 1). Z tohoto pohledu je institucionalizace žádoucí proces 

v jakémkoliv režimu. Stejně tak Polsby (Polsby 1968) a další autoři vidí institucionalizaci 

jako pozitivní proces. Tento pohled vychází z jednoduchého a obecného racionálního 

předpokladu, že dobře fungující, autonomní a stabilní organizace jsou lepší než organizace 

fungující špatně a náchylné nenadálým změnám.  

 Převedeme-li si tento obecný předpoklad na námi zkoumanou volební hranici mezi 

legislativou a jejím okolím, pak by měla být žádoucí minimální fluktuace poslanců, a tedy 

izolace parlamentní komory od vlivu jejího okolí. Problematičnost takového závěru má 

několik důvodů: 

 Za prvé, jak už bylo popsáno v předešlé kapitole, nebere ohled na rozdílnost 

prostředí, ve kterém instituce působí a na jaký typ instituce, o který se jedná. Pro diktaturu 



 

 21 

je žádoucí, aby její instituce byly stabilní, izolované a uchráněné od náhlých vnějších 

vlivů. Je také snazší toho dosáhnout, protože členové institucí jsou vybíráni zevnitř. Ani 

pro diktátorský režim ale není naprostá uzavřenost institucí žádoucí. Pokud se odstřihnou 

kompletně od vnějšího prostředí a přeruší se informační spojení mezi systémem a okolím, 

pak začne mezi nimi vznikat napětí, které může vést až k zhroucení celého systému. To, co 

je pro diktaturu jen potenciální hrozbou, představuje v případě demokratického režimu 

zásadní rozpor s principy, na kterých funguje. Hlavní instituce demokratického režimu jsou 

odvozené od vůle lidu, která je vyjadřovaná v pravidelných volbách. U institucí, jejichž 

členové jsou vybíráni zvnějšku je možnost autonomie zásadně omezena. Ano, míra 

fluktuace poslanců může být v některých demokratických systémech nízká, ale to je 

způsobeno faktem, že si voličské okolí přeje (volí tak), aby taková byla, nikoliv 

nezávislostí instituce na okolí.  

 Za druhé, z výše uvedeného rozporu mezi uzavřeností legislativních institucí a 

demokratickým procesem vyplývá i obecná nechuť velké části veřejnosti 

k institucionalizaci parlamentů. „One serious problem with legislative institutionalization 

is that ordinary people do not like it one bit“ (Hibbing 1999, s. 165). Politici u moci jsou 

veřejností často negativně vnímáni a alternace nejen vlád ale i legislativců je proto brána 

jako jev pozitivní a zdravý.  

 Za třetí, déle působící poslanec je samozřejmě lépe obeznámen s fungováním 

instituce. Stává se z něj profesionál, zběhlý v pracovní činnosti. Na druhou stranu, s časem 

kdy je izolovaný od okolí instituce roste i riziko vzniku negativních jevů: 

„Professionalization can be pathological – or can at last produce some deleterious 

consequences souch as a lack of comity, extreme partisanship, unwillingness to 

compromise, a paucity of political courage, haughtiness, ineffectiveness, and irrelevance, 

just to provide a partial list“ (Hibbing 1999, s. 165). Kromě toho, izolovanost poslance od 

kontrolní funkce voličského okolí může vést (a často také vede) k jeho napojení na okolí 

jiné, neformální a mnohem hůře sledovatelné. Zvětšuje se tak riziko korupčního jednání. 

Parafrázujeme-li lorda Actona: moc korumpuje, z vnějšku nekontrolovaná a trvalá moc 

korumpuje nekontrolovaně a trvale. 

 Za čtvrté, budeme-li tvrdit že institucionalizace dané organizace je žádoucí jev, jaké 

dobro tím máme na mysli? Dobro oné organizace, dobro jejích členů, dobro jejího okolí, 

nebo dobro systému, ve kterém funguje? Lepší technická funkčnost organizace, jako je 

rychlost procesů, stabilita, ekonomická výhodnost navíc neznamená, že bude generovat i 

lepší výsledky. 
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 Institucionalizace a vytváření hranic, oddělující instituci od jejího okolí nelze tedy 

brát jako jednoznačně pozitivní jev. Rozhodně nelze tvrdit, že čím větší institucionalizace 

organizace, tím lépe. Problém leží v přílišném zobecňování – existuje mnoho faktorů, na 

které je třeba brát ohled při posuzování zda a jaká míra institucionalizace je žádoucí a 

vůbec možná u konkrétní instituce. Mezi ně patří:  

1) typ organizace a její funkce (obchodní firma je zásadně odlišná instituce od 

legislativní komory) 

2) sociální, ekonomický a politický kontext, ve kterém tato organizace funguje 

3) z kontextu vyplývající různé typy vztahů, které organizaci spojují s okolím 

4) různé druhy pozitivních i negativních jevů, které institucionalizace přináší (od 

technické efektivity na jedné straně, až po korupci a „degeneraci“ na straně druhé).  

 Pokud zkoumáme legislativní komoru v demokratickém systému, kde je jejím 

smyslem reprezentovat, tedy zastupovat své okolí, nelze od ní očekávat přílišnou míru 

autonomie na vůli voličů. Na základě závislosti v tomto typu vztahu (a z ní vyplývající 

legitimity) ale můžeme například očekávat nezávislost legislativní komory ve vztahu 

k jiné, nevolené politické instituci. Samozřejmě, i v případě rekrutace poslanců 

prostřednictvím demokratických voleb není zjevně vzhledem k funkčnosti komory 

žádoucí, aby po konci každého volebního období byli kompletně vyměněni všichni její 

členové. Vztah volič – poslanec, případně strana - poslanec, ale není vztahem 

jednostranným a poslanci tak mají dostatek prostoru k uplatnění vlivu na své okolí, aby 

takovým kompletním výměnám bránili. V tomto vztahu nemůžeme označit maximální ani 

minimální míru uzavřenosti legislativní komory za žádoucí. Maximální uzavřenost by 

znamenala, že volič nemá možnost volit a je tedy popřen demokratický proces výběru 

poslanců, a tím i smysl této instituce v celém systému. Minimální míra uzavřenosti by 

naopak znamenala, že členové komory mají buď v tomto směru nulový vliv na své okolí, 

nebo že mandát poslance není dostatečně atraktivní a ti proto nemají ambice být 

znovuzvoleni. Z toho lze usuzovat, že ideální míra propustnosti hranic pro nové členy 

parlamentní komory se bude pravděpodobně pohybovat někde uprostřed spektra, jehož 

krajními body jsou „zcela uzavřená“ a „zcela otevřená“, a že bude záviset na konkrétním 

kontextu, ve kterém proces volby probíhá (stranickém systému, nastavení volebního 

systému apod.)  
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2.7. Měřítka uzavřenosti 

 

 Jak už bylo řečeno, pro Polsbyho uzavřená legislativní komora znamená komoru se 

stabilním členstvím. Stabilitu vztahuje na dvě skupiny poslanců, na všechny členy komory 

a na vůdce. Z toho vychází jeho dvě měřítka:  

1) ohraničená komora má nízkou fluktuaci členů a je tedy těžší stát se novým členem 

2) ohraničená komora vyžaduje od svých vůdců před jejich zvolením do funkce delší 

čas působení v komoře.  

Polsby tak v podstatě poukazuje na dvě hranice instituce: vnější, mezí okolím 

instituce a jejím členstvím a vnitřní, mezi běžným členstvím a vůdcovstvím. Pokud má 

být instituce uzavřená, pak je těžké proniknout oběma, tedy je obtížné stát se novým 

členem a i když se to podaří, je třeba stát se dlouholetým členem, než vznikne reálná 

šance na zisk vůdcovské funkce.  

 

Fluktuace, tedy míra, v jaké jsou poslanci nahrazováni poslanci novými z vnějšku 

instituce, je sice základní informace o propustnosti hranice instituce, ale jedná se pouze o 

holou informaci bez jakýchkoliv souvislostí. Lze tak získat prostý popis stavu, případně 

změny stavu v čase, ale není možné pomocí ní získat odpovědi na otázky typu: Proč je/není 

hranice propustná? Proč došlo ke změně? Proč tato část poslanců byla znovuzvolená a jiná 

část ne?  

Jak vyplývá z předchozích kapitol, je nejen třeba celý proces volby členů instituce 

zahrnout do kontextu vývoje prostředí v kterém probíhá, ale zároveň je žádoucí přidat 

několik dalších proměnných.  Co se týče kontextu, jedná se především o rozlišení celku 

poslanců podle kandidující strany. Díky tomu bude možné sledovat proměny členské 

uzavřenosti Sněmovny v návaznosti na změny stranického systému. Dodatečné pomocné 

proměnné si upřesníme v následujících dvou kapitolách. 
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2.7.1. Zdroje vlivu na volební proces  
 

Vyjmenujme si nejprve hlavní fáze procesu znovuzvolení poslance v 

politickém systému ČR (tedy systému se silnou rolí politických stran):  

 

Individuální volba 

1) Vůle poslance. Poslanec se musí rozhodnout, že se bude znovu ucházet o mandát. 

2) Výběr strany. Poslanec se teoreticky musí rozhodnout za jakou stranu bude 

kandidovat – zvolit si z nabídky umožněné stranickým systémem. V praxi 

samozřejmě v naprosté většině kandiduje za stranu za kterou již v parlamentě 

působí (a v které má vybudovanou určitou pozici). 

 

Stranická volba 

3) Nominace stranou. Poslanec musí projít nominačním procesem ve straně, který 

probíhá podle určitých volebních pravidel, a stane se kandidátem této strany. 

4) Pozice kandidáta. Strana zároveň rozhoduje, jakým způsobem bude poslanec 

znovukandidován (v případě volebního systému ČR jde především o pozici na 

kandidátní listině). 

 

Voličská volba 

5) Výběr voličem. Volič dá svůj hlas. Jeho rozhodnutí je ovlivněno stranickým 

systémem, jeho preferencemi vůči jednotlivým stranám i jeho preferencemi vůči 

jednotlivým kandidátům, kteří strany reprezentují. 

 

Volební mechanizmus.    

6) Funkce volebního systému. Pomocí mechanizmu volebního systému je 

z kombinace individuálního rozhodnutí poslance, rozhodnutí strany a rozhodnutí 

voličů generován výsledek.  
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Diagram 3. -  Předpokládané zdroje vlivu na poslancovo znovuzvolení ve volbách do PS 

 
(vlastní tvorba) 

 

 Diagram 3. ukazuje přehledně hlavní zdroje vlivu při volebním procesu do PS a 

předpokládané vlivy předchozí volební zkušenosti poslanců na tento proces. Úspěch 

v každých volbách je tedy kombinací tří faktorů: vůle kandidáta kandidovat, vůle strany ho 

nominovat a vůle voličů ho zvolit. Úspěch ve volebním procesu by pak měl vypovídat o 

dobrém postavení kandidáta jak na dané úrovni stranické struktury, tak v daném segmentu 

voličů, kterých se konkrétní volby týkaly. Působení ve zvolené funkci je pak další 

příležitosti pro politika tento vliv upevňovat. Míra vlivu se samozřejmě značně liší. 

Například vnitrostranické nebo vnitroparlamentní volby se voličské veřejnosti týkají jen 

nepřímo, proto úspěch v těchto volbách nemůže nic vypovídat o postavení daného politika 

na veřejnosti. Vliv na veřejnost může uplatňovat až následně z titulu (a medializace) své 

funkce. 

 Nejlépe by bylo prozkoumat volební zkušenost poslanců ze všech třech prostředí, 

tedy z vnitroparlamentních, mimoparlamentních veřejných i vnitrostranických voleb. 

Bohužel jednotlivé strany neevidují centrálně dostatečné údaje o vnitrostranických 

Strana 

Volič 

Zkušenost kandidáta z úspěšných 
voleb z minulosti 

Stranický systém 

Vnitroparlamentní 
volby 

Voličská 
veřejnost 

Sněmovna Poslanec 

Veřejné 
mimoparlamentní  

volby 

Vnitrostranické 
volby 

1+
 2 

3 +
 4 

 5 

Volební systém do PS 
6 

Prostředí 

předpokládaný vliv 

Sněmovní funkce 

Parlamentní volby 

Volební proces 

Zvolen / nezvolen 
veřejnost 



 

 26 

volbách. Nedostatek relevantních dat nám proto neumožňuje zahrnout do této práce i 

vnitrostranickou volební zkušenost.  

 

2.7.2. Pomocné proměnné  
 

 Abychom lépe porozuměli volebnímu procesu a jednotlivým vlivům, nevystačíme 

si s pouhým vývojem míry fluktuace. Je třeba alespoň rámcově od sebe odlišit jednotlivé 

zdroje vlivů. Minimálně bychom potřebovali oddělit vůli poslance samotného od vlivů 

ostatních (viz kapitola 2.5.). Pokud se zaměříme i na snahu poslanců po znovuzvolení, bez 

ohledu na to, zda úspěšnou nebo neúspěšnou, eliminujeme tak zcela vliv voličů a vliv stran 

bude minimalizován (Hibbing 1999). Budeme tedy kromě míry fluktuace sledovat i míru 

znovukandidování. Samozřejmě, vliv stran není eliminován zcela. Pokud nebude poslanec 

schopen se dostat na vůbec žádné místo kandidátní listiny vybrané strany, pak jeho snahu o 

znovukandidování nezachytíme. Nicméně tím, že odhlížíme od faktu, zda poslanec 

kandiduje na zvolitelném místě, vliv strany značně redukujeme. Tímto způsobem bychom 

měli rámcově zjistit vůli jednotlivých poslanců po znovuzvolení. 

 Druhým faktorem, který budeme sledovat, je výše umístění jednotlivých kandidátů 

na kandidátních listinách. Skrz ně se dá odhadovat, jak velká je vůle strany po 

znovuzvolení poslance. Ani tento faktor  není bezproblémový, různé volební obvody mají 

pro strany různou důležitost podle míry voličské podpory, které se jim tam obvykle 

dostává. Pro kandidáta ODS je tedy například rozdíl mezi tím, být na určitém místě 

kandidátky volebního obvodu v Praze a být na stejném místě kandidátní listiny 

v Moravskoslezském kraji. 

 Rozlišení zdrojů vlivu na zvolení poslanců není cílem práce. Bližší zacílení těchto 

zdrojů pomocí například sledování preferenčních hlasů voličů, vytváření měřítek 

důležitosti volebních obvodů pro jednotlivé strany nebo dokonce výzkumy názorů 

poslanců, by vydalo na celou samostatnou diplomovou práci. Z těchto důvodů zůstaneme u 

uvedených dvou měřítek. Je ovšem třeba je chápat jako měřítka pomocná. Krom těchto 

ukazatelů se pokusíme důkladněji rozlišit poslance nejenom podle nominující strany, ale i 

podle věku a pohlaví.   
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2.8. Shrnutí 

 

 V této části práce byla vymezena základní východiska, operacionalizovány definice 

a sledované ukazatele.  Pro účel analýzy jsme upravili původní koncept institucionalizace v 

těchto bodech: 

1) zúžení příliš širokého konceptu pouze na jeho nosnou část – hranici, oddělující 

členskou základnu instituce od jejího okolí (kapitola 2.2) 

2) zúžení příliš ambiciózního cíle konceptu, postihnout skrz kariérní informace o 

poslancích celkovou autonomii instituce, pouze na autonomii členskou (kapitola 

2.3.) 

3) zahrnutí analýzy do kontextu vývoje především stranického systému, ale i vývoje 

dalších procesů majících ovlivňujících rekrutaci nových poslanců (kapitola 2.4.) 

4) zahrnutí mimoparlamentní volební zkušenosti coby možného zdroje vlivu na 

volební proces (kapitola 2.5.1 a 2.7.1) 

5) zachování základního postupu analýzy, tedy skrze statistické údaje o fluktuaci 

poslanců rozdělených navíc podle nominující strany (kapitola 2.7 a 2.4.) 

6) přidání několika pomocných proměnných umožňujících rámcově zacílit některé 

možné zdroje vlivu: kandidatura poslanců bez ohledu na úspěšnost (kapitola 2.5.2 a 

2.7.2), pořadí na kandidátce a rozlišení poslanců podle věku a pohlaví (kapitola 

2.7.1 a 2.7.2) 
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3. Vznik a prostředí 

 

 V této části se stručně seznámíme s hlavními etapami vývoje především stranického 

systému, ale i s vývojem volebního systému, voličské účasti a návazností PS na předešlé 

legislativní instituce. Naší snahou není prostředí detailně rozebrat, ale postihnout jeho 

základní vývojové etapy. Bude tedy popsán základní rámec, ve kterém rekrutace poslanců 

probíhá, a do kterého bude možné zasadit naši analýzu. 

 

3.1. Vznik Poslanecké sněmovny  

 

Vývoj politické instituce může být do velké míry poznamenán způsobem jejího 

vzniku. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR se nezrodila přímo z komunistického 

formálního parlamentu, ale jejímu vzniku předcházela krátká období, v kterých si instituce 

ještě uchovaly původní federální formu z dob komunismu, ale fungovaly již jiným 

způsobem. Z pohledu naší analýzy je podstatné, že rekrutace členů probíhala jiným 

způsobem: nejprve (1989 – 1990) byli poslanci vyměňováni kooptací, a poté (v letech 

1990 - 1992) už byli rekrutování pomocí skutečně demokratických voleb.  

Abychom si velice stručně představili toto období před prvními volbami do PS, 

můžeme ho rozdělit na několik etap, které ukazuje následující Tabulka 1. Podrobnější 

popis vývoje legislativních instituci Československa v letech 1989 až 1993 lze nalézt 

v příloze (Příloha 1). 
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T
abulka 1 – S

tručný přehled legislativních institucí 1986 – 1996 

 
(vlastní tvorba) 

Časové období České a federální parlamentní instituce Počet členů Volební období Způsob volby nových členů

České politické strany/hnutí zvolené do parlamentu 
(plus počty mandátů ve volbách do ČNR)

Sněmovna lidu Federálního shromáždění 200 (podle počtu obyvatel)
Sněmovna národů Federálního shromáždění 150 (z toho 75 ČR, 75 SR)
Česká národní rada 200

Sněmovna lidu Federálního shromáždění 150 (podle počtu obyvatel)
Sněmovna národů Federálního shromáždění 150 (z toho 75 ČR, 75 SR)
Česká národní rada 200

Období od druhých voleb po rozpad 
federace 1992 - 1993

5 let (do rozpadu federace)

Období od vzniku ČR po první volby 
do PS 1993 - 1996 Poslanecká sněmovna (vzniklá z ČNR) 200 4 roky (počínaje volbami 1992)

1992: ČSSD (16), HSD-SMS (14), KDU-ČSL (15), Koalice 
KSČM a DL ČSFR (35), Koalice ODS a KDS (76), LSU 
(16), ODA (14), SPR-RSČ (14)

1986: ČSL, ČSS, KSČ (v rámci Národní fronty)

1989-1990: ČsDi, ČSL, ČSS, ČSSD, KDS, KSČ, OF

1990: HSD-SMS (23), KDU (20), KSČ (33), OF (124)
Období od prvních k druhým 
demokratickým volbám 1990 - 1992

5 let (zkráceno na 4 roky)

2 roky 
Poměrný listinný systém 
(Hagenbych-Bishoffova 
formule, 5% uzavírací 
klauzule)

Kooptace poslanců (sjednané 
mezi režimem a opozicí)

Jedno-mandátový absolutně 
většinový systém (pouze 
formálně - nesvobodné volby)

Období před změnou režimu 1986 - 
1989

Období přechodu do prvních 
demokratických voleb 1989 - 1990
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1) Do 1989 - období komunismu, kdy byli poslanci federálních i republikových 

parlamentních institucí vybíráni zevnitř režimu. Existence legislativních institucí a 

volby do nich  byly pouze propagandistickou záležitostí. 

2) 1989 - 1990 - období kooptace, kdy se zdiskreditovaní poslanci vzdávali svých 

mandátů, nebo byli odvoláváni a nahrazováni prostřednictvím dohod mezi starým 

režimem a aktivní částí veřejnosti (ať už v opozičních hnutích nebo v oživujících se 

stranách). Parlament sehrál zásadní roli při přechodu k demokracii. 

3) 1990 - 1992 - období po prvních demokratických volbách, které byly spíše 

plebiscitem o změně režimu, kdy se postupně začínalo standardizovat demokratické 

prostředí,  vyvíjel se stranický systém a profesionalizovala se role poslanců.  

4) 1992 - 1993 - období od druhých voleb do vzniku samostatné ČR, kdy se rychle 

měnil důraz politické reprezentace ze zablokované federální úrovně na 

republikovou. Federální instituce záhy s rozpadem federace zanikly a legislativní 

pravomoci přešly na kontinuálně přetrvávající republikovou úroveň. 

5) 1993 - 1996 - období od vzniku samostatného státu po první volby do PS, kdy 

členy Poslanecké sněmovny zůstávají poslanci zvolení do ČNR v roce 1992, ale PS 

disponuje monopolem legislativní moci ve státě.   

 

Sněmovna na Českou národní radu navazuje v základních parametrech: v počtu 

členů, volebním systému (podrobněji v následující kapitole), a - co je pro nás zásadní - 

i personálně a ve stranickém systému. Chceme-li v naší analýze zkoumat fluktuaci 

poslanců Sněmovny, je nutné s touto návazností na předešlé legislativní instituce 

počítat, protože lze předpokládat zájem politických stran a části členů zaniklých komor 

parlamentu nadále se udržet v politice. Z tohoto důvodu je také období 1992 až 1996 

zařazeno v analýze mezi námi zkoumaná období Poslanecké sněmovny.  

  

3.2. Volební systém 

 

 Nastavení volebního mechanizmu důležitým způsobem ovlivňuje role jednotlivých 

aktérů ve volebním procesu. Zatímco například v jednomandátových většinových 

systémech se dostává do popředí role konkrétních osobností, v listinných poměrných 

systémech je role jednotlivých kandidátů potlačována. Nelze samozřejmě zobecňovat, 

protože volební systém je souhrnem mnoha faktorů a působí jako celek. Ve výše uvedeném 

případě, pokud by se v listinném poměrném systému jednalo o relativně malý volební kraj 
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a voliči by navíc měli (a využívali) účinnou možnost preferenčního hlasování, pak by 

potlačení role jednotlivých kandidátů mohla být minimální.    

 Pokud sledujeme znovuzvolitelnost poslanců v čase, pak by radikální změna 

nastavení volebního mechanizmu mohla mít dopady na zvolitelnost nebo nezvolitelnost 

jednotlivých kandidátů. Z tohoto důvode je vhodné si  stručně přiblížit vývoj a změny 

nejpodstatnějších proměnných volebního systému. Vývoj volebního systému od voleb 

1990 až po volby 2006 ukazuje Tabulka 2. Podrobnější popis vývoje volebního systému je 

k dispozici v příloze (Příloha 2). 

 

1) �ávaznost volebního systému PS na ČNR je zcela zjevná. Od voleb 1990 do roku 

2000 nedošlo prakticky k žádným významnějším změnám volebního mechanizmu.  

2) Do roku 2000 kombinace velkých volebních obvodů, omezené možností 

preferenčního hlasování a existence druhého skrutinia, pro které byly kandidátky 

sestavovány stranami až po volbách (tj. mimo kontrolu voličů), poskytovala 

stranám velmi silný vliv na volební proces.  

3)  Pro volby 2002 nedošlo k změně principu volebního systému, ale upravena byla 

většina jeho charakteristik. Konečné změny nebyly tak radikální jako ve volebním 

zákonu z roku 2000, který se snažil snížit proporcionalitu výsledků voleb a byl 

zrušen Ústavním soudem. 

4) Volební zákon pro volby 2002 a 2006 je charakterizován silnou rozkolísaností 

velikosti volebních obvodů (od malých po velmi velké), odstraněním druhého 

skrutinia a určitou změnou pravidel pro preferenční hlasování.   

5) Dlouhodobě lze pozorovat i snahu o bránění vstupu koaličních subjektů  do 

Sněmovny (1992, 2000).  
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T
abulka 2 – S

tručný přehled vývoje  volebního systém
u 1990 – 2006 

 
 (vlastní tvorba) 

Volby Systém Vol. Kraje Velikost vol. Krajů Metoda přepočtu Klauzule (koalice) Listiny Preferenční hlasování

1990 (ČNR) poměrný 8 13-40

Hagenbych-Bishoffova formule: 1 
skrutinium v kraji, 2 skrutinium 
celostatně 5% vázané

4 hlasy, většina pref. 
hlasů nutná k posunu na 
listině

1992 (ČNR) poměrný 8 13-41

Hagenbych-Bishoffova formule: 1 
skrutinium v kraji, 2 skrutinium 
celostatně 5% (7%, 9%, 11%) vázané

4 hlasy, min. 15% hlasů 
pro stranu v kraji nutná k 
posunu na listině

1996 poměrný 8 14-41

Hagenbych-Bishoffova formule: 1 
skrutinium v kraji, 2 skrutinium 
celostatně 5% (7%, 9%, 11%) vázané

4 hlasy, min. 10% hlasů 
pro stranu v kraji nutná k 
posunu na listině

1998 poměrný 8 14-41

Hagenbych-Bishoffova formule: 1 
skrutinium v kraji, 2 skrutinium 
celostatně 5% (7%, 9%, 11%) vázané

4 hlasy, min. 10% hlasů 
pro stranu v kraji nutná k 
posunu na listině

2000 změna  
(soudně zrušena) poměrný 35 upravený D'Hondt (1.4, 2, 3 ..) 5% (10%, 15%, 20%) vázané

2 hlasy, min. 7% hlasů 
pro stranu v kraji 
nutných k posunu na 
listině

2002 poměrný 14 5-25 D'Hondtův dělitel 5% (10%, 15%, 20%) vázané

2 hlasy, min. 7% hlasů 
pro stranu v kraji 
nutných k posunu na 
listině

2006 poměrný 14 5-25 D'Hondtův dělitel 5% (10%, 15%, 20%) vázané

2 hlasy, min. 7% hlasů 
pro stranu v kraji 
nutných k posunu na 
listině



 

 33 

Ačkoliv došlo před volbami 2002 k podstatným změnám ve volebním systému, jeho 

důležité principy zůstaly nezměněné (proporční systém s vázanými kandidátními 

listinami). Jak ukázaly výsledky následujících dvou voleb, ani reálný dopad této novely 

nebyl nijak výrazný.  Co se týče voličského a stranického prostředí, stranický systém zůstal 

nezměněný (kapitola 3.4), a stejně tak se podstatněji nezvýšila ani možnost voličů ovlivnit 

pořadí kandidátů na listinách (kapitola 3.3.2.). Přesto představuje novela volebního zákona 

před volbami 2002 změnu, která může mít určitý dopad na fluktuaci poslanců, a tedy i na 

analýzu.  

 

 

3.3. Voliči 

 

 V této kapitole se soustředíme na stručný přehled voličského prostředí a jeho vliv 

na volební proces do PS. Podrobnější popis obsahuje Příloha 3. Na voličské prostředí se 

podíváme ze dvou úhlů:  

1) na vývoj jeho velikosti, tedy volební účasti 

2) na vývoj preferenčního hlasování  

 

3.3.1. Volební účast 
 
 Z volební účasti lze usuzovat na důležitost, kterou voliči přisuzují jednotlivým 

institucím bez ohledu na jejich reálné pravomoci. Navíc volební účast může být i určitým 

ukazatelem vlivu, který členové dané instituce ve veřejnosti mají. Třetím důvodem, proč se 

zabývat vývojem volební účasti je předpoklad, že klesající nebo stoupající míra voličské 

účasti je reakcí na změny například volebních mechanizmů, stranického systému apod., že 

tedy může být ukazatelem změn prostředí, v kterém volební proces probíhá. Vývoj volební 

účasti v letech 1990 až 2006 ukazují Diagramy 4,5 a 6. 
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Diagram 4 - Vývoj volební účasti v % ČNR, SN, SL, PS 
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Diagram 5  - Vývoj volební účasti v % KZ, ZO O+M   
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Diagram 6 - Vývoj volební účasti v % Senát (1. a 2. kolo) 
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1) Co se týče dlouhodobé míry volební účasti, můžeme sledované volby rozdělit do 

skupin: a) sněmovní, s nejvyšší mírou volební účasti, b) komunální se střední 

mírou volební účasti a c) krajské a senátní s nejnižší mírou volební účasti. 

2) Vývoj účasti ve volbách do PS (navazující na ČNR) lze rozdělit do třech období:  

a) 1990 – 1992 období přechodové, s extrémně vysokou mírou voličské účasti 

(podrobněji k těmto volbám viz kapitola 3.1.) 

b) 1996 – 1998 období stabilizační, se stále vysokou a ustálenou mírou účasti 

voličů 

c) 2002 – 2006 období výrazného propadu volební účasti a následného růstu 

3) Účast v komunálních volbách se po poklesu z počátku 90 tých let stabilizovala od 

voleb 1998, ale na rozdíl od PS se jí netýkal propad v roce 2002. Stejně tak 

v sledovaném období zůstala stabilní i účast v krajských volbách. 

4) V senátních volbách se volební účast pohybovala v rozmezí přibližně dvaceti 

procent bez nějakých výraznějších dlouhodobých změn.  

 

3.3.2. Preferenční hlasování 
  

 Změny pravidel preferenčního hlasování jsme si popsali v kapitole 3.2. Tabulka 3 

ukazuje míru využívání preferenčních hlasů voliči vybraných stran a jejich účinnost ve 

volbách do PS. 

Tabulka 3  –% využitých pref. hlasů a počet mandátů díky preferenčním hlasům u vybraných stran 

  ODS ČSSD KSČM KDU-ČSL 

  využité % mandáty využité % mandáty využité % mandáty využité % mandáty 

1996 11,00% 0 11,20% 0 12,00% 0 14,20% 0 

1998 8,40% 0 9,80% 0 10,00% 0 13,70% 1 

2002 16,60% 1 18,20% 0 17,60% 0 31,40% 9 

2006 16,90% 1 16,40% 1 18,80% 4 26,20% 0 

Průměr/Celkem 13,20% 2 13,90% 1 14,60% 4 21,40% 10 
 (převzato z Morkes 2007, s. 28) 
- výpočet pro KDU-ČSL  v roce 2002, kdy kandidovala v koalici s US je určen podle strany, která kandidáta navrhla) 

 

1) Navzdory dvojímu zmírňování poměrně přísných pravidel pro preferenční 

hlasování před volbami 1996 a 2002, zůstala po celé období míra využívání 

preferenčních hlasů na nízké úrovni. 

2) Přesto lze zaznamenat určitý (někde až dvojnásobný) nárůst preferenčních hlasů u 

všech relevantních stran ve volbách 2002, který se opakoval i ve volbách 

následujících. Dopady na zvolení poslanců byly ale minimální. 
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3) Dlouhodobě nejvyšší míru preferenčního hlasování vykazuje KDU-ČSL. Podíly u 

ostatních třech stran jsou velice podobné. 

4) Nárůst preferenčními hlasy zvolených kandidátů KDU-ČSL v roce 2002 je dán 

taktikou tzv. „vykřížkovávání“ v rámci koalice s US (viz. Kapitola 3.4.5.) 

 

Volby do PS se dlouhodobě těší nejvyššímu zájmu voličů ze všech sledovaných 

volených institucí. S odstupem je následují volby komunální a nejnižší zájem mezi voliči 

zaznamenávají senátní a krajské volby. Zdá se, že volby do PS v roce 2002 byly určitým 

zlomem, co se voličského prostředí týče. Voličská účast v nich po poklesu v první polovině 

let 90. a stabilizaci  ve volbách 1996 a 1998 dosahuje nejnižšího bodu, po kterém v dalších 

volbách začíná opět stoupat. Tento výrazný pokles zájmu voličů se v jiných volbách (snad 

s výjimkou kolísajících voleb do Senátu) nevyskytoval. Ve volbách 2002 se skokově 

zvýšila míra preferenčního hlasování (i když s výjimkou KDU-ČSL nemůžeme mluvit o 

nějakém skutečném dopadu na rozdělování mandátů).  

3.4. Stranický systém 

 

 Jak už bylo řečeno v druhé části práce, role stran se v procesu rekrutace poslanců 

do PS jeví jako klíčová. Vzhledem k tomu, že naši analýzu budeme stavět především 

v návaznosti na stranický systém, bude jeho vývoj v této kapitole probrán sice stručně, ale 

mnohem důkladněji než vývoj vzniku PS, volebního systému nebo voličské účasti.   

Přehled bude vycházet z logické  periodizace vymezené volbami do ČNR a PS 

(např. Fiala a Strmiska 1998, Cabada a Šanc 2005, nebo Pšeja 2005). Budou nás zajímat 

strany, které v některém období působily v PS nebo ČNR s důrazem na strany ČSSD, 

KDU-ČSL, KSČM a ODS, které jsou hlavními a dlouhodobými aktéry polistopadového 

vývoje. Vzhledem k nedostatku prostoru na popis vývoje stranického systému v tak 

dlouhém období se soustředíme na vývoj počtu politických subjektů a na hlavní štěpnou 

linii, okolo které se systém formuje.  

 

3.4.1. Zárodky stranického systému 1989 - 1990 
 

 Po roce 1989 se záhy konstituovalo mnoho politických subjektů s ambicí zapojit se 

do postkomunistického vývoje. „Začátkem roku 1990 již v České republice působilo 

(počítáme-li k nim i ty subjekty, které existovaly už před 17. 11. 1989) zhruba 20 stran a 

hnutí, přičemž toto číslo neustále rostlo. Asi v polovině případů se jednalo o subjekty velmi 
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malé, které nikdy nedosáhly byť aspoň částečného významu a které vždy zůstaly na okraji 

politického spektra“ (Pšeja 2005, s. 34). Politické subjekty působící v období 1989 - 1990 

můžeme rozdělit na:  

1) pokračující v činnosti: KSČ, ČSL, ČSS  

2) obnovující činnost: ČSSD  

3) nově vzniklé: hnutí OF, HSD-SMS, SPR-RSČ, ODA a SZ.  

 

 Z pohledu konceptu štěpení (cleavages) (Novák 1997, s. 103-112) můžeme v tomto 

období charakterizovat jako dominantní štěpnou linii stát – občanská společnost. 

Klíčovými reprezentanty protirežimní občanské společnosti byla široká zastřešující hnutí 

OF, zatímco reprezentantem státu (respektive starého režimu) zůstala KSČ. Široká 

občanská hnutí prezentovala od začátku svůj nepolitický charakter v protikladu ke 

stranickosti KSČ. Po celé období tak panovala značná nedůvěra ke stranám coby 

subjektům politické scény.  „V postkomunistických zemích střední a východní Evropy jsou 

rozhodující na počátku, tj. v první fázi (obvykle při prvních svobodných volbách) dvě 

konfliktní „dimenze“ .. : buď stát – občanská společnost, nebo centrum – periferie“ 

(Novák 2004a, s. 258). Představitelem druhé vedlejší štěpné linie se stalo Hnutí za 

samosprávnou demokracii - Společnost pro Moravu a Slezsko (HSD-SMS), které se 

zasazovalo o změnu přerozdělování prostředků do regionů a obnovení zemského zřízení 

(více například Pšeja 2005, s. 36–40).  

Kromě těchto tří zmíněných subjektů se do parlamentu v roce 1990 dostala i ČSL 

v rámci volební koalice Křesťanská a demokratická unie (KDU) spolu s několika menšími 

stranami (mimo jiné i s Křesťansko-demokratickou stranou KDS). Těžila ze své kontinuity 

bez nutnosti nově vytvářet stranické struktury, jako velká část ostatních subjektů. Mohla se 

navíc také opřít o svou „křesťanskost“ v protikladu k státu potlačujícímu náboženství před 

rokem 1989 (i když štěpná linie stát-církev rozhodně nebyla příliš výrazná). Naproti tomu 

obnovená ČSSD se o svou „levicovost“ opřít příliš nemohla, kvůli zdiskreditovanosti 

komunistickou stranou. Navíc ve straně došlo před volbami k rozporu a rozštěpení ohledně 

jejího vztahu k OF. Ve volbách 1990 tak strana neuspěla (4,1% do ČNR), stejně tak 

(navzdory své kontinuitě z předlistopadového období) neuspěla ani ČSS. Ve volbách 1990 

se neprosadily ani další subjekty, které se v některých dalších volbách do parlamentu 

dostaly: SZ (4,1% do ČNR) a SPR-RSČ (1% do ČNR).  
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3.4.2. Vznik stranického systému 1990 - 1992 
 

 Po úspěšných prvních volbách se začalo Občanské fórum rychle diferencovat a 

rozpadat. Svoji roli coby zastřešovatele sil sjednocených v opozici proti představitelům 

režimu splnilo svým drtivým vítězstvím ve volbách (získalo 65 % mandátů). Zaniklé 

rozštěpení režim – opozice (respektive stát – občanská společnost) muselo být nahrazeno 

jiným. Český stranický systém se začal konstituovat na „klasické“ pravo-levé škále.    

 První, co bylo nutné vyřešit uvnitř OF, byla otázka ohledně dalšího směřování a 

charakteru hnutí. Hnutí se záhy po volbách začalo uvnitř parlamentu diferencovat a 

postupně vznikly tři kluby: Meziparlamentní klub demokratické pravice, Liberální klub a 

Klub sociální demokracie. Ostatní poslanci za OF zůstali jako nezávislí. Zatímco v říjnu 

1990 zvolený předseda OF Václav Klaus se snažil přeměnit hnutí na politickou stranu, řada 

poslanců (převážně z Liberálního klubu) se naopak snažila zachovat původní charakter OF 

coby širokého hnutí. Sněm OF z ledna 1991 rozhodl o transformaci hnutí v politickou 

stranu, což ještě více rozložilo názorové proudy uvnitř hnutí. Jednota hnutí se zdála být 

neudržitelná, bylo proto rozhodnuto o jeho rozdělení. V únoru 1991 vznikly dva 

nástupnické subjekty: pravicová Občanská demokratická strana (ODS) a středové 

Občanské hnutí (OH). Zároveň se zcela osamostatnila ODA, která vznikla na jaře 1990 a 

zpočátku působila uvnitř OF. 

 Vývoj probíhal i mimo OF. ČSL po výměně předsedy splynula se zbytkem volební 

koalice (vznikla KDU-ČSL) kromě KDS, která následně začala inklinovat ke spolupráci 

s ODS, což se potvrdilo ve společné kandidátce do voleb 1992. V levé části spektra ve 

volbách propadlá ČSSD těžila z rozpadu OF, díky kterému přešlo ke straně několik 

poslanců. Strana „využila izolovaného postavení KSČM a slabosti ostatních levicových 

subjektů a postupně se stala hlavní silou tzv. konstruktivní levice“ (Pšeja 2005, s. 57). 

Komunistické straně se totiž nepodařilo reformovat se (připomeňme nezdařené 

vnitrostranické referendum o změně názvu).  Ve volbách 1992 se tento trend vyklizení 

pozice hlavní levicové síly v zemi ještě neprojevil, nicméně ČSSD se v nich už etablovala 

jako relevantní politická síla. K levici, respektive levému středu můžeme ještě počítat 

volební koalici Liberálně sociální unie (LSU), vzniklou v roce 1991 z mimo jiné ČSS a 

české části SZ.  

 Volby 1992 určily základní hrubé rysy stranického systému. ODS (ve volbách 

kandidovala v koalici s KDS) z nich vyšla jako hlavní dědic OF (30% hlasů do ČNR) a 

dominantní síla v pravicové části spektra. OH, které si činilo také nárok být 

pokračovatelem Občanského fóra ve volbách navzdory svým vysokým ambicím propadlo. 
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Na levici se ČSSD ještě nepodařilo získat výraznější podporu (7% hlasů do ČNR) a KSČM 

(ve volbách kandidovala v rámci koalice Levý blok) zůstávala sice na počet mandátů velmi 

silnou, ale v praxi izolovanou hlavní opoziční silou. ODS tak v české části federace neměla 

relevantního konkurenta – stala se vůdčí silou, vyjadřující ducha transformačního období 

(Novák 2004a, s. 274).  Zatímco v levé krajní části spektra zůstala tedy KSČM coby 

antisystémová strana, na extrémní pravici se podobně etablovala SPR-RSČ. Na federální i 

republikové úrovni federace se ještě podařilo uspět KDU-ČSL a koalici LSU.  

Zajímavým fenoménem jsou dvě strany, které uspěly pouze na republikové úrovni a 

dočasně tak přežily díky rozpadu federace: pravicová ODA, která se před volbami s ODS 

nedohodla na sloučení a HSD-SMS postupně oslabující pozůstatek republikového štěpení 

centrum – periferie.     

 

3.4.3. Pravo-levé vyrovnávání stranického systému 1992 – 1996 
 

 Se vznikem ČR a přeměnou ČNR na Poslaneckou sněmovnu pokračovala 

krystalizace stranického spektra. Vývoj na pravici, která tvořila vládní koalici, nebyl nijak 

výrazný. Pozice ODS a ODA se prakticky nezměnily, jen KDU-ČSL se postupně a pomalu 

z pravice posouvala do pravého středu. Strany samotné a jejich poslanecké kluby zůstaly 

beze změn, nepočítáme-li sloučení ODS a KDS v roce 1996. 

K výrazným změnám dochází v opozičním táboře. V tomto období především 

posiluje ČSSD (od zvolení Miloše Zemana za předsedu strany v roce 1993) v levé části 

politického spektra a stává se tak postupně hlavním konkurentem ODS. Je to patrné i 

v nárůstu jejího poslaneckého klubu: z 16 členů v roce 1992 na 22 v roce 1996. Obecně 

dochází ke vzniku a zániku jednotlivých klubů a mnoha přesunům poslanců mezi nimi i 

mimo ně. „V porovnání s FS se však množství rozpadů a přestupů v PS snížilo, což samo o 

sobě svědčí o pokračující stabilizaci jednotlivých politických stran“ (Kopecký, Hubáček, 

Plecitý 1996, s. 442).  

 Co se týče středové části politického spektra, neshody a slábnoucí podpora 

provázející LSU a HSD-SMS (která se kvůli slábnoucímu štěpením centrum – periferie 

snaží přeměnit na středovou stranu) vyústily v marginalizaci těchto subjektů. Navzdory 

závěrečnému sloučení v Českomoravskou unii středu (ČMUS) před volbami 1996 se už do 

PS v roce 1996 nedostaly. Jedním z důvodů může být i výše zmíněný postupný posun 

KDU-ČSL do středu spektra. 

 Po vítězství konzervativního křídla v KSČM zvolením Miroslava Grebeníčka za 

předsedu strany v roce 1993 se začala koalice Levý blok štěpit. S jejím definitivním 
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zánikem v roce 1994 byl vytvořen samostatný klub KSČM s 10 členy (koalice jich 

původně měla 35). KSČM tak definitivně zaujala místo na krajní části spektra a uvolnila 

tak prostor pro rostoucí ČSSD, která postupně pohltila i část odštěpených komunistických 

členů. 

 Před volbami 1996 stranický systém vypadal následovně: stabilní pravá část spektra 

(ODS a ODA) získala protiváhu v ČSSD, která se stala dominantním subjektem nalevo od 

středu. Dosavadním středovým subjektům se naopak nepodařilo se etablovat jako 

relevantní strany a byly ze středu vytlačovány zprava KDU-ČSL a zleva rostoucí ČSSD. 

KSČM se konzervovala coby krajní levicová strana, protipól krajně pravicové SPR-RSČ. 

 

3.4.4. Krize pravice 1996 - 1998 
 

Po prvních volbách do PS v roce 1996 klesl počet stran zastoupených ve 

Sněmovně. Ve volbách do ČNR v roce 1992 uspělo 8 subjektů (z toho dvě koalice), které 

se navíc v průběhu volebního období štěpily a přeskupovaly, takže v určitém období 

existovalo až 11 poslaneckých klubů. V období 1996 až 1998 v PS působilo pouze 6 stran, 

které vykazovaly značnou stabilitu. Stranický systém tak již získal pevnou strukturu, 

kterou si (jak ukázaly následující volby) udržel i do budoucna. 

 Navzdory tomu, že pravicové strany získaly ve volbách 1996 více hlasů než ve 

volbách předchozích, nepodařilo se jim získat nadpoloviční většinu mandátů. Příčinu lze 

hledat v postupném zvyšování proporčnosti voleb do PS způsobeného racionálnějším 

volebním chováním a následným menším propadem hlasů. K zisku většiny mandátů je tak 

potřeba výrazně vyššího volebního zisku (okolo 45%) než tomu bylo ve volbách 1992 

(Novák 2004a, s. 284). Byla vytvořena menšinová vláda v původním stranickém složení, 

kterou ale velmi brzy paralyzovaly vnitřní rozepře mezi dvěma malými koaličními 

stranami a ODS. KDU-ČSL se postupně dále posouvala do středu spektra, do role jakéhosi 

„jazýčku na vahách“ mezi dvěmi dominantními silami na pravici a na levici. Snažila se 

proto v rámci koalice vymezovat od ODS. ODA se navíc začala vnitřně štěpit a rozpadat. 

Stejný proces postihl i ODS, když se na podzim 1997 pokusila část strany svrhnout vedení 

v čele s V. Klausem. Tato neúspěšná snaha vyústila v odštěpení nové pravicové strany 

Unie svobody (US), která postupně do voleb 1998 zaujala prostor po kolabující ODA.  

V této situaci na pravici by se dalo očekávat, že vliv ČSSD coby jediné relevantní 

opoziční síly bude strmě růst. Překvapivě se tak nestalo a jak ukázaly předčasné volby 

v roce 1998, navzdory určitému posílení ČSSD, rovnováha sil mezi pravicí a levicí zůstala 

v podstatě zachována (Pšeja 2005, s. 131). 
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 Kromě rozkolu na pravici byla problémem také existence už stabilizovaných a 

poměrně silných antisystémových stran KSČM a SPR-RSČ na opačných pólech spektra. 

Zatímco po volbách 1992 získaly 24 mandátů (pokud počítáme až samostatný klub 

KSČM), po volbách 1996 to bylo dohromady 40 mandátů. Do velké míry tak blokovaly 

možnosti spolupráce v PS. Výsledky voleb do PS 1996 a 1998 nabízí Tabulka 4 

v následující kapitole. 

 

3.4.5. Dočasné oslabení pravo-levého štěpení 1998 – 2002 
 

 Předčasné volby 1998 přinesly další redukci počtu stran v PS. Neuspěla krajně 

pravicová SPR-RSČ a navzdory posílení jediné zbylé antisystémové strany KSČM, nebylo 

toto posílení tak výrazné, aby zablokovalo možnost vytvoření většinových vládních koalic 

(ať už ČSSD + KDU-ČSL + US nebo ODS + KDU-ČSL + US). Ve výsledku voleb se 

odrazila přetrvávající krize v pravicové části spektra v kombinaci s neochotou US ke 

spolupráci s levicovou ČSSD, která vedla k uzavření tzv. opoziční smlouvy a následně tzv. 

Tolerančního patentu mezi dvěma hlavními aktéry ODS a ČSSD. Dohoda umožnila 

menšinovou vládu ČSSD a zároveň měla za cíl další redukci počtu stran do budoucna.  

 Pravo-levá štěpící linie stranického systému tak byla v tomto období nahrazena 

štěpením mezi velkými a malými stranami, které by se v určitých momentech (vzhledem 

k občanským iniciativám Impuls 99 a Děkujeme, odejděte!) dalo nazvat začínajícím 

štěpením stát-občanská společnost. 

 V tomto období existuje silná snaha malých stran vytvořit jednotnou protiváhu 

smluvnímu bloku ODS a ČSSD. Vzniká tak v roce 1998 koalice US, KDU-ČSL, ODA a 

Demokratické unie (DEU) pro senátní a komunální volby.  Jejich spolupráce pokračovala 

až do voleb 2002 (například Linhart 2005, online), ale je provázena vnitřními spory. 

V roce 2001 se spojila US s DEU a vznikla tak Unie svobody – Demokratická unie (US-

DEU). ODA integraci odmítla a po finančním skandálu před volbami do PS 2002 je 

projekt Čtyřkoalice zrušen. US-DEU a KDU-ČSL se následně dohodly na společné volební 

kandidátce pod názvem Koalice. 

 Toto dočasné „krizové“ štěpení nenašlo svou odezvu ve voličském prostředí a 

zúčastněné politické subjekty na něm ve větší nebo menší míře prodělaly. Výjimku tvoří 

KDU-ČSL, které se podařilo pomocí již zmíněného preferenčnímu hlasování voličů získat 

velkou část mandátů z původně zipovitě sestavených koaličních kandidátek.  
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Tabulka 4 – Strany zvolené do PS ve volbách 1996, 1998, 2002 

  Volby do PS 1996 Volby do PS 1998 Volby do PS 2002 

Strana Hlasy Procenta Mandáty Hlasy Procenta Mandáty Hlasy Procenta Mandáty 

ODS 1 794 560 29,62% 68 1 656 011 27,74% 63 1 166 975 24,47% 58 

ČSSD 1 602 250 26,44% 61 1 928 660 32,31% 74 1 440 279 30,20% 70 

KDU-ČSL  489 349 8,08% 18 537 013 9,00% 20 Koalice Koalice 23 

ODA 385 369 6,36% 13 * * * * * * 

US * * * 513 596 8,60% 19 Koalice Koalice 8 

KSČM 626 136 10,33% 22 658 550 11,03% 24 882 653 18,51% 41 

SPR-RSČ  485 072 8,01% 18 * * * * * * 

Koalice KDU-ČSL, 
US 

* * * * * * 680 671 14,27% * 

Celkem 5 382 736 88,84% 200 5 293 830 88,68% 200 4 170 578 87,45% 200 

(převzato z ČSÚ www.volby.cz) 
- z důvodu zachování vypovídací hodnoty kolonky „celkem“ jsou v každých volbách uvedeny hodnoty pouze u stran, 
které získaly alespoň 1 mandát 
 

 Na období 1998 až 2002 velmi výrazně vydělala KSČM, která stála izolovaně 

mimo dění a získala tak řadu protestních hlasů, plus díky nízké volební účasti těžila 

z disciplinovanosti svých voličů. 

 Z Tabulky 4 je patrné, že navzdory často velmi problematickým vztahům mezi 

jednotlivými stranami, zůstávají voličské preference relativně stabilní. Stranický systém od 

roku 1996 vykazuje značnou tendenci k bipolaritě a počet relevantních subjektů se ustálil 

bez tendencí k výrazným změnám.  

 

3.4.6. Návrat k výraznému pravo-levému štěpení 2002 - 2006 
 
 Voliči do velké míry odmítli štěpící linii, která začala vznikat uvnitř stranického 

systému v předchozím období, a volili tradičně podle pravo – levého štěpení mezi dvěma 

hlavními stranami. Vzniklá koalice ČSSD + KDU-ČSL + US-DEU  toto štěpení do určité 

míry nerespektovala vzhledem k přítomnosti pravicové US-DEU ve vládě. ČSSD tak 

vykazovala určitou tendenci v některých případech v parlamentu spolupracovat spíše 

s KSČM než s koaličními partnery. Koalice po volbách přestala fungovat a US-DEU 

ztrácející vliv se ve snaze získat podporu postupně posouvá až do krajně liberálních poloh, 

ale ani to ji před porážkou ve volbách 2006 nezachránilo. 
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    Tabulka 5 – Volby PS 2006  

 

 

 

 

 

 

 

    (převzato z ČSÚ www.volby.cz) 

ODS se po zkušenostech z předchozího období striktně držela opoziční role a 

výsledné zvýšení polarizace mezi dvěma hlavními aktéry stranického spektra se odrazilo 

v jejich úspěchu v následujících volbách – viz Tabulka 5.                                                        

Tento úspěch dvou hlavních stran byl dosažen především na úkor KSČM, které 

neprospěla ani vyšší účast ve volbách. Kromě tradičních parlamentních stran, do 

Poslanecké sněmovny pronikla i SZ, strana, která na politické scéně působila od roku 

1989, ale jejím posledním úspěchem na nejvyšší úrovni byly volby 1992 v rámci koaliční 

kandidátky LSU. Teprve s předsedou Martinem Bursíkem (zvolen 2005) získala strana 

relevanci v předvolebních průzkumech a následně se prosadila i ve volbách.  

 

3.4.7. Dlouhodobé trendy a shrnutí vývoje 
  

 ČR lze zařadit mezi země s homogenním složením s výjimkou sociálního statusu a 

ekonomického postavení (Dahlovo rozlišení skupin zemí podle zdrojů politického 

rozštěpení v Novák 1997, s. 112–113). Štěpící linie stranického systému ČR se proto už od 

začátku 90 tých let formuje podle tohoto zlomu. Od etablování dvou hlavních stran, 

reprezentujících pravo-levé štěpení (ODS na pravici od voleb 1992 a ČSSD na levici od 

voleb 1996) vykazují obě strany dlouhodobý trend k posilování ve volbách. Výjimku tvoří 

volby 2002, kdy v důsledku vztahů mezi stranami byla uvnitř stranického systému pravo-

levá štěpící linie oslabena.  Posilování dvou hlavních subjektů ve stranickém systému 

ukazuje Diagram 7.  

 

 

 

 

 

  Volby do PS 2006 

Strana Hlasy Procenta Mandáty 

ODS 1 892 475 35,38% 81 

ČSSD 1 728 827 32,32% 74 

KDU-ČSL  386 706 7,22% 13 

KSČM 685 328 12,81% 26 

SZ 336 487 6,29% 6 

Celkem 5 029 823 94,02% 200 
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Diagram 7 - Úhrnný podíl dvou nejsilnějších subjektů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(převzato z Schlemmer 2006) 
- ve volbách 1992 se jedná o koalice ODS-KDS a LB, v dalších  už ODS a ČSSD 

 

Pokud se podíváme na vývoj zastoupení u ostatních dvou stran, které jsou objektem 

našeho zájmu, KDU-ČSL a KSČM zjistíme, že opět s výjimkou voleb 2002 se jejich 

podpora trvale pohybuje kolem 20%. Je zjevné, že PS je z hlediska stran, které do ní 

pronikají dlouhodobě uzavřená, a uzavřenost se díky posilování dvou hlavních stran 

systému ještě v čase prohlubuje. Navíc, jak vyplývá z porovnání voleb 2002 a 2006, i 

v netypických volbách 2002 podpora pro dvě hlavní strany oslabila prakticky pouze ve 

prospěch KSČM a netěžily z ní jiné nezavedené strany.  

Tabulka 6 – Výsledky ODS, ČSSD,  KDU-ČSL a KSČM ve volbách do ČNR 92 a PS 
  ČNR 1992 PS 1996 PS 1998 PS 2002 PS 2006 

Procenta hlasů                                       
ODS + ČSSD + KDU ČSL + KSČM 56,59% 74,47% 80,08% 87,45% 87,73% 

Mandáty                                        
ODS + ČSSD + KDU ČSL + KSČM 132 169 181 192 194 

Procenta hlasů                                       
ODS + ČSSD  36,26% 56,06% 60,05% 54,67% 67,70% 

Mandáty                                       
ODS + ČSSD  82 129 137 128 155 

Procenta hlasů                                       
KDU ČSL + KSČM 20,33% 18,41% 20,03% 32,78% 20,03% 

Mandáty                                        
KDU ČSL + KSČM 50 40 44 64 39 

(vlastní výpočty na základě ČSÚ www.volby.cz)   
- do procent hlasů jsou započteny i koalice: 1992: ODS-KDS, LB a 2002 Koalice, do mandátů i mandáty 
koalice LB 1992 

 

 Z hlediska počtu stran v systému můžeme podle Sartoriho typologie (Sartori 2005) 

ČR řadit mezi stranický pluralismus. Sartori ho dále dělí na omezený (3-5 stran) a extrémní 

(6-8) pluralismus. V ČR je od voleb 1996 (jak ukazuje Tabulka 7) patrný trend snižování 

počtu stran v systému a také snižování jeho roztříštěnosti, i když se stranický systém stále 

udržuje na hranici mezi omezeným a extrémním pluralismem. 
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Počet stran je přitom podle Sartoriho spíše orientačním kritériem pro určení typu 

systému. Podstatnější je ideologická vzdálenost, která stranický systém rozděluje na 

umírněný (kdy dochází k segmentaci stran v systému) a polarizovaný pluralismus (kdy 

dochází k jejich polarizaci - například Pšeja 2005, s. 137–138 nebo Fiala, Strmiska 1998, s. 

147 - 196).  

       Tabulka 7 – Vývoj fragmentace českého stranického systému 

  1992 (Č�R) 1996 1998 2002 2006 
Počet subjektů 8 6 5 4 / 5  5 
Index fragmentace 0,79 0,76 0,73 0,73 / 0,74 0,68 
Efektivní počet stran 4,8 4,15 3,73 3,67 / 3,81 3,1 

      (převzato z Schlemmer 2006) 
- údaje v roce 2002: první číslo počítá s Koalicí US a KDU-ČSL a druhé za lomítkem bere strany odděleně 
- Index fragmentace: pravděpodobnost, že dva náhodně vybraní poslanci patří do různých stran 
- Efektivní počet stran: počet parlamentních stran, vážený podle jejich velikosti 
(výpočet indexů například: Novák, Lebeda 2004, s. 415) 
 
 I polarizaci systému můžeme od voleb 1998, kdy z parlamentu vypadla krajně 

pravicová SPR-RSČ, označit za klesající. Systém vykazuje tendence k bipolaritě a obě 

největší strany mají dostředivé tendence. Na druhou stranu ale nedochází k alternaci dvou 

koaličních bloků, dostředivosti hlavních subjektů do určité míry brání obsazený střed 

spektra a polarizaci sice můžeme označit za klesající, ale ne mírnou. Zařazení ČR 

v Sartoriho typologii je tedy spíše nejednoznačné.    

 Podle Blondelovy klasifikace kombinující počet a velikost (například Novák 1997, 

s. 167–174), se ČR do roku 1996 blížil multipartismus s dominantní stranou (OF 1990, 

ODS 1992). Od voleb 1996 mizí dominantní subjekt a v čistém multipartismu lze 

pozorovat i tendence k systému dvou a půl strany (ODS, ČSSD + KDU-ČSL). Tento trend, 

stejně jako trend vývoje k výše zmíněnému systému střídání dvou velkých koalic, není 

umožněn kvůli stabilní a poměrně silné antisystémové KSČM. Možnému vývoji 

k bipartismu zabraňuje především volební systém.  

  

Shrneme-li základní vývojové trendy: stranický systém ČR je dlouhodobě 

uzavřený, s klesajícím  počtem stran a fragmentací, formovaný podle hlavní socio-

ekonomické konfliktní linie. Strany mají stabilní voličskou podporu s tím, že v čase roste 

podpora pro dvě největší strany. Přirozeně tíhne k bipolaritě, ale díky existenci vedlejších 

slabších pólů ji nedosahuje. Polarizaci lze označit jako sice klesající, ale nikoliv mírnou.  

Vývoj dvou hlavních pólů stranického spektra je časově posunutý: zatímco ODS 

coby dědic OF dominuje počátku 90. let, ČSSD se formuje coby hlavní levicová síla až 

později. Systém prochází krizí (jakýmsi pokusem o „přepólování“) v období 1998 – 2002, 

ale vychází z ní prakticky v nezměněné podobě.  
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3.5. Shrnutí  
 

V této části práce byl stručně popsán vývoj prostředí, v kterém rekrutace poslanců 

probíhá: tedy především stranického systému, ale i volebního systému, voličské účasti a 

návaznost PS na předešlé legislativní instituce. Nejdůležitější body můžeme shrnout: 

 

1) Sněmovna navazuje na ČNR nejen členským překryvem v letech 1993-1996, ale i 

v základních parametrech jako je počet členů, volební systém a stranický systém 

formovaný podle socio-ekonomické konfliktní linie (kapitola 3.1, podrobněji 

kapitoly 3.2 a 3.4.2.)  

2) Navzdory začínající krizi v pravicové části spektra znamenalo období do voleb 

1998 relativní stabilitu, ať už z hlediska strukturace a postupného vyrovnávání 

dvou hlavních pólů stranického systému (kapitola 3.4.3.), přetrvávajícího volebního 

mechanizmu z federálního období (kapitola 3.2) nebo stále silné a stabilní voličské 

účastí s minimálním preferenčním hlasováním ( kapitoly 3.3.1. a 3.3.2.) 

3) Období 1998 až 2002 znamenalo především krizi stranického systému (kapitola 

3.4.5.), která vyústila ve snahy jak o radikální změnu volebního systému, tak o 

změnu hlavní štěpící linie stranického systému. Odrazem této krize byl propad 

voličské účasti ve volbách 2002 a dočasné posílení krajní levice (kapitoly 3.2. a 

3.3.1.). 

4) Z krize vzešel stranický systém prakticky v nezměněné podobě. Kompromisní 

volební systém doznal sice zřetelné, ale jak ukázaly volby 2002 a 2006, nijak 

zásadní změny. Poslední volby také potvrdily pokračování hlavních trendů, tedy 

uzavřenosti stranického systému a posilování dvou hlavních subjektů stranického 

spektra (kapitoly 3.4.6. a 3.4.7.). Zároveň po propadu z voleb 2002 začala růst i 

volební účast. 
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4. Analýza 

 

4.1. Sněmovní volby 

 

4.1.1.  Definice použitých ukazatelů 
 

- Zvolení – všichni poslanci zvolení v daných volbách 

- Znovuzvolení – zvolení poslanci do PS, kteří v bezprostředně předcházejících volbách 

do PS (nebo ČNR 1992) získali poslanecký mandát (tj. tento mandát obhájili) 

- Znovuzvolení % - procentuální podíl všech znovuzvolených poslanců  ze všech 

zvolených poslanců v daných volbách 

- Znovukandidující – kandidáti ve volbách do PS, kteří v bezprostředně předcházejících 

volbách do PS (nebo ČNR 1992) získali poslanecký mandát (tj. se pokusili tento mandát 

obhájit) 

- Znovukandidující % – procentuální podíl znovukandidujících ze všech poslanců, kteří 

v bezprostředně předcházejících volbách do PS (nebo ČNR 1992) získali poslanecký 

mandát  

 Zvolení znovukandidující % – procentuální podíl zvolených poslanců ze všech 

znovukandidujících poslanců 

- �ezvolení znovukandidující – nezvolení kandidáti ve volbách do PS, kteří 

v bezprostředně předcházejících volbách do PS (nebo ČNR 1992) získali poslanecký 

mandát 

 

4.1.2.  Celková uzavřenost 
 

1000 poslaneckých mandátů, přidělovaných v 5. volbách od roku 1992 do 2006, si 

mezi sebe rozdělilo dohromady 597 konkrétních politiků. Tabulka 8 ukazuje počty a podíly 

znovuzvolených poslanců celkem a podle vybraných stran ve struktuře PS po volbách 1996 

až 2002. 
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Tabulka 8 -  Počty poslanců a znovuzvolených poslanců v PS celkem a u vybraných stran 

  1996 1998 2002 2006 

Celkem mandáty 200 200 200 200 

Celkem znovuzvoleni 71 108 115 96 

Celkem znovuzvoleni % 35,5 54 57,5 48 

ODS mandáty 68 63 58 81 

ODS znovuzvoleni 36 21 41 37 

ODS znovuzvoleni % 52,9 33,3 70,7 45,7 

ČSSD mandáty 61 74 70 74 

ČSSD znovuzvoleni 10 50 37 28 

ČSSD znovuzvoleni % 16,4 67,6 52,9 37,8 

KSČM mandáty 22 24 41 26 

KSČM znovuzvoleni 7 19 18 21 

KSČM znovuzvoleni % 31,8 79,2 43,9 80,8 

KDU-ČSL mandáty 18 20 23 13 

KDU-ČSL znovuzvoleni 10 12 15 10 
KDU-ČSL znovuzvoleni 
% 55,6 60,0 65,2 76,9 
(vlastní výpočty na základě dat ČSÚ) 

 

Celkový počet znovuzvolených poslanců stoupá až do voleb 2002. Následně ve 

volbách 2006 dochází k určitému poklesu znovuzvolených poslanců. Je nutné vzít v úvahu, 

že v případě nízkého počtu znovuzvolených ve volbách 1996 se jedná o návaznost na 

poslance zvolené ještě do České národní rady. Nižší znovuzvolitelnost lze tedy kvůli 

konkurenci bývalých poslanců ze zaniklých federálních legislativních institucí očekávat. S 

návazností PS na federální legislativní instituce se seznámíme v kapitole 4.3.1. 

 Změny celkového počtu znovuzvolených poslanců nebyly v letech 1998, 2002 a 

2006 nijak výrazné a znovuzvolitelnost tak můžeme dlouhodobě označit za stabilní, 

pohybující se kolem poloviny mandátů. Přesto je znatelná změna mezi volbami 2002, kdy 

dochází k nejvyšší členské uzavřenosti Sněmovny, a volbami 2006 s opětovným 

propadem. Jak vyplývá z našeho stručného popisu prostředí, v kterém volby probíhaly 

(kapitola 3.), v období 1998 až 2002 procházel stranický systém a voličská účast krizí. 

Stejně tak byl v té době změněn volební systém. Je tedy možné, že výkyvy 

znovuzvolitelnosti byly důsledkem těchto procesů. Podívejme se proto důkladněji na 

jednotlivé vybrané strany. 
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4.1.3. Uzavřenost stran 
Diagram 8 – % znovuzvolených poslanců v PS a ve vybraných stranách 
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 (vlastní tvorba na základě dat ČSÚ) 
 
Diagram 9 – Počet znovuzvolených poslanců ve vybraných stranách 
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 (vlastní tvorba na základě dat ČSÚ) 
 

Pokud se pokusíme obecné údaje o znovuzvolení poslanců hlouběji rozebrat podle 

jednotlivých stran kontinuálně v PS působících, zjistíme značně rozdílné trendy. Jak 

ukazují Diagramy 8 a 9, podíl a počty znovuzvolených poslanců v jednotlivých klubech 

často výrazně kolísaly a zřetelně se v nich odráží vývoj stranického systému.  

1) Časový posun vývoje pravicové a levicové části spektra. Údaje z roku 1996 

vypovídají o míře členské návaznosti PS na ČNR. Zatímco v letech 1992 až 1996 

se dominující ODS a KDU-ČSL dostaly nad 50% znovuzvolených poslanců, 

levicové strany se konstituovaly až v tomto období (kapitola 3.4.3) a neměly tak ani 

z ČNR na co člensky navazovat: ČSSD disponovala v ČNR pouhými šestnácti 

poslanci a KSČM po rozpadu Levého Bloku jedenácti.  
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2) Stabilní a uzavřené malé strany. Od ustálení stranického systému vykazují dvě 

menší strany KDU-ČSL a KSČM velice vysoké a stabilní počty znovuzvolených 

poslanců ve svých klubech (KDU-ČSL 10-15, KSČM 18-21). Podíl 

znovuzvolených poslanců kolísá v závislosti na volebních výsledcích, což je 

nejlépe vidět ve volbách 2002 v případě KSČM a 2006 u KDU-ČSL. Bez ohledu na 

tyto výkyvy je dlouhodobě nejuzavřenější stranou v PS KSČM, následovaná 

klubem KDU-ČSL.  

3) Zrcadlově obrácený vývoj dvou hlavních pólů stranického systému. Ve dvou 

největších stranách pokračuje do voleb 2002 zrcadlově opačný vývoj 

uzavřenosti.Vliv může mít pravděpodobně několik hlavních faktorů: 

a) výše zmíněný časový posun vývoje těchto dvou subjektů 

b) krize, kdy dochází k rozštěpení nebo naopak k obrannému uzavření strany 

(rozštěpení ODS koncem 1997 a její semknutí v krizi 1998-2002) 

c) alternace u vlády, kdy se klub hlavní strany s vládní odpovědností otvírá 

novým členům (ODS 1996-1998, ČSSD 1998-2006) a opoziční se naopak 

stabilizuje a uzavírá. 

4) Náznaky podobného vývoje dvou hlavních stran. Volby 2002 zaznamenaly 

(především díky uzavřenému klubu ODS) nejvyšší členskou uzavřenost PS v její 

historii. ODS a ČSSD v nich zaznamenaly velice podobné počty znovuzvolených 

poslanců. V následujících volbách se u obou soupeřů poprvé vyskytl společný 

vývoj členské uzavřenosti poslaneckých klubů. Otevírání obou poslaneckých klubů 

bylo do určité míry (zvlášť v případě ODS) dáno volebním výsledkem, a tedy 

vyšším počtem získaných mandátů (viz. posilování dvou hlavních stran kapitola 

3.4.7.). Mezi další možné faktory lze zařadit druhé vládní období ČSSD, výměnu 

vedení obou stran, nebo reakci na předešlé krizové období.  

 
 

4.1.4. Délka držení mandátu 
  

Počty znovuzvolených poslanců nám poskytují informaci o míře členské 

uzavřenosti PS pouze mezi dvěma následujícími volebními obdobími. Proto je vhodné se 

seznámit i s délkou držení mandátu u znovuzvolených poslanců. Byl by podstatný rozdíl 

mezi hypotetickou parlamentní komorou, kde by ve všech volebních obdobích obhajovali 

své mandáty stále stejní poslanci a komorou, kde by všichni znovuzvolení poslanci byli 

znovuzvoleni pouze jednou (a tedy v třetím volebním období by už instituce měla zcela 

obměněnou členskou základnu). 
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Tabulka 9 -  Počet a podíl znovuzvolených poslanců podle počtu předchozích mandátů  v PS a ČNR 92 

    1998 2002 2006 

   počet % počet % počet % 

ODS Celkem 21 100 41 100 37 100 
  1 předch. mandát 13 61,9 23 56,1 12 32,4 
  2 předch. mandáty 8 38,1 14 34,1 13 35,1 
  3 předch. mandáty -  -  4 9,8 9 24,3 

  4 předch. mandáty -  -  -  -  3 8,1 

ČSSD Celkem 50 100 37 100 28 100 
  1 předch. mandát 40 80,0 9 24,3 14 50,0 
  2 předch. mandáty 10 20,0 22 59,5 7 25,0 
  3 předch. mandáty -  -  6 16,2 6 21,4 

  4 předch. mandáty -  -  -  -  1 3,6 

KSČM Celkem 19 100 18 100 ,0 21 100 
  1 předch. mandát 12 63,2 4 22,2 15 71,4 
  2 předch. mandáty 7 36,8 9 50,0 1 4,8 
  3 předch. mandáty -  -  5 27,8 4 19,0 

  4 předch. mandáty -  -  -  -  1 4,8 

KDU-ČSL Celkem 12 100 15 100 10 100 
  1 předch. mandát 5 41,7 7 46,7 2 20,0 
  2 předch. mandáty 7 58,3 4 26,7 5 50,0 
  3 předch. mandáty -  -  4 26,7 2 20,0 

  4 předch. mandáty -  -  -  -  1 10,0 

Celá PS Vše 108 100 115 100 96 100 
  1 předch. mandát 71 66,4 47 40,9 49 46,7 
  2 předch. mandáty 37 33,6 49 42,6 28 26,7 
  3 předch. mandáty -  -  19 16,5 22 21,0 

  4 předch. mandáty -  -  -  -  6 5,7 
(vlastní výpočty na základě dat ČSÚ) 

 Zatímco v případě počtu a podílů znovuzvolených poslanců v předchozí kapitole 

jsme sledovali podobné (i když někdy zrcadlově obrácené) tendence na jedné straně u 

velkých a na druhé u malých stran, v případě délky mandátu znovuzvolených poslanců lze 

podobnosti nalézt spíše u levicových a pravicových stran: 

1) Klíčové pro obě levicové strany byly volby 1996, tedy první poté co se strany 

konstituovaly coby stabilní součást stranického spektra a volby 2002. Poslanci 

poprvé zvolení v roce 1996 tvořili v následujících dvou volbách 1998 a 2002 

výraznou většinu ze znovuzvolených poslanců. Zlomové v tomto ohledu jsou volby 

2006, kdy je členská návaznost na volby 1996 opuštěna a mezi znovuzvolenými 

v obou stranách (v případě KSČM mnohem výrazněji) dominují poslanci s prvním 

mandátem z voleb 2002.  

2)  Naopak u znovuzvolených poslaneckých klubů ODS a KDU-ČSL můžeme  

sledovat silnější přetrvávající návaznost na volby z počátku 90tých let a na volby 

1998. Na rozdíl od levice je ve volbách 2002 u pravicových stran silná návaznost 

na volby předchozí a ve volbách 2006 se u znovuzvolených poslanců obou stran 
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vyskytuje jen velice nízký podíl  poslanců pouze s jedním mandátem (zvolených 

poprvé v roce 2002). 

3) Celková čísla jsou kombinací výše zmíněných tendencí. Obecně lze říci, že co se 

týče délky držení poslaneckého mandátu, je časový posun vývoje pravicové a 

levicové části stranického spektra velice zřetelný. 

 

4.1.5. Znovukandidování 
 

 Abychom oprostili vůli poslanců po znovuzvolení od výsledků samotné volby a 

částečně i od vůle stran po jejich znovuzvolení, podívejme se v této kapitole na 

znovukandidaturu poslanců zvolených v předcházejících volbách. 

Tabulka 10 -  Znovukandidující poslanci celkem a u vybraných stran   

    1996 1998 2002 2006 

ODS Znovukandidující poslanci 48 28 54 43 
  % znovukandidující 63,2 41,2 85,7 74,1 

  
% zvolených 
znovukandidujících 75 75 75,9 86 

ČSSD Znovukandidující poslanci 14 53 54 40 
  % znovukandidující 87,5 86,9 73 57,1 

  
% zvolených 
znovukandidujících 71,4 94,3 68,5 70 

KSČM Znovukandidující poslanci 10 21 22 34 
  % znovukandidující 90,9 95,5 91,7 82,9 

  
% zvolených 
znovukandidujících 70 90,5 81,8 61,8 

KDU-ČSL Znovukandidující poslanci 18 17 16 20 
  % znovukandidující 120 94,4 80 87 

  
% zvolených 
znovukandidujících 55,6 70,6 93,8 50 

Celá PS Znovukandidující poslanci 146 153 162 139 
  % znovukandidující 73 76,5 81 69,5 

  
% zvolených 
znovukandidujících 48,6 70,6 71 69,1 

 
  (vlastní výpočty na základě dat ČSÚ) 
- do „% znovukandidujících z předchozího volebního období“ jsou zahrnuti i poslanci, kteří v klubu dané strany nebyli, 
ale v následujících volbách za ní kandidovali, proto je např. u KDU-ČSL možné v roce 1996 120% 
  

1) Celkové hodnoty svědčí o ne příliš výrazném růstu znovukandidatury poslanců do 

voleb 2002 s poklesem v následujících volbách 2006. Tento pokles zjevně není dán 

horší volitelností poslanců (ta se konstantně pohybuje ve volbách 1998, 2002 a 

2006 kolem 70%), ale rozhodnutím poslanců znovu nekandidovat, případně (což je 

méně pravděpodobné) rozhodnutím stran poslance nezařadit vůbec na žádnou 

listinu, ačkoliv tito kandidovat chtějí. 

2) Vyšší rozdíl mezi zájmem poslanců zvolených ještě do ČNR v roce 1992 o 

znovukandidování a jejich skutečným zvolením je ve volbách 1996 s největší 
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pravděpodobností dán už několikrát zmíněnou konkurencí poslanců ze zaniklých 

federálních komor. 

3) U ODS a ČSSD je u znovukandidatury poslanců zjevné ono zrcadlové střídání 

otevřených a uzavřených období jejich klubů: zatímco u ČSSD se silný zájem u 

znovukandidaturu projevuje ve volbách 1996 a 1998 u ODS jsou to volby 2002 a 

2006.  Zároveň jsou to poslední volby těchto „silných“ období (1998 u ČSSD a 

2006 v případě ODS), kdy kandidující poslanci těchto stran vykazují zdaleka 

nejvyšší úspěšnost svých kandidatur. 

4) U dvou menších stran je znovukandidatura poslanců dlouhodobě velmi vysoká a 

její úspěšnost závisí především na volebním výsledku.  

 

 

4.1.6. Pořadí na kandidátních listinách 
 

 V předešlé kapitole jsme se podívali na vůli poslanců po znovuzvolení, v této 

kapitole se prostřednictvím průměrného umístění poslanců na kandidátních listinách 

pokusíme přiblížit vliv stran na znovuzvolení poslanců. Tabulka 11 ukazuje průměrné 

umístění na kandidátce u zvolených, znovukandidujících, znovuzvolených a nezvolených 

znovukandidujících poslanců. 

Tabulka 11-  Průměrné umístění poslanců na kandidátních listinách celkem a u vybraných stran   

    1992 1996 1998 2002 2006 

Celá PS zvolení 3,9 4,1 4,4 3,0 3,4 

  znovukandidující - 5,1 4,7 4,1 3,6 

  znovuzvolení - 3,0 3,7 2,6 2,6 

  nezvolení znovukandidující -  7,0 7,3 8,0 5,9 

ODS zvolení 5,6 5,2 4,8 3,2 4,2 

  znovukandidující - 6,8 6,3 4,9 4,2 

  znovuzvolení - 4,3 3,3 2,9 3,2 

  nezvolení znovukandidující -  14,2 15,3 11,4 10,2 

ČSSD zvolení 1,7 5,1 6 3,5 3,7 

  znovukandidující - 3,8 5,5 4,6 4,3 

  znovuzvolení - 2,2 5,1 2,8 2,8 

  nezvolení znovukandidující -  7,8 12,3 8,5 7,8 

KSČM zvolení 3,3 2,1 2,2 2,3 2,0 

  znovukandidující - 2,8 2,1 2,6 3,1 

  znovuzvolení - 1,7 2,0 1,7 1,9 

  nezvolení znovukandidující -  5,3 3,0 6,8 5,0 

KDU-ČSL zvolení 3,4 2,2 2,4 2,6 1,3 

  znovukandidující - 3,6 5,6 2,4 2,1 

  znovuzvolení - 1,7 2,1 2,5 1,3 

  nezvolení znovukandidující -  6,0 5,5 3,0 2,9 
 (vlastní výpočty na základě dat ČSÚ) 
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1) Do roku 2002 v průměru ve všech stranách stačilo ke zvolení čtvrté místo na 

kandidátní listině, od voleb 2002 to byla už pouze třetí pozice na kandidátkách. 

Důvodem je změna volebního systému a zvýšení počtu volebních krajů z 8 na 14. 

Ve volbách 2006 vzhledem k dalšímu posílení dvou hlavních stran se jejich zvolení 

poslanci opět vracejí k průměrnému čtvrtému místu na listině. Naopak u zvolených 

poslanců malých stran (zvlášť v případě KDU-ČSL) průměrné umístění na 

kandidátkách v roce 2006 klesá. 

2) Ve volbách 1996 a 1998 nominují stabilní a v opozici působící ČSSD a KSČM své 

znovukandidující poslance v průměru (a vzhledem ke svým volebním ziskům) na 

vysokých místech kandidátek. V případě ODS a KDU-ČSL byli znovukandidující 

poslanci nominováni v průměru na nižších místech kandidátek. 

3) Volby 2002 a 2006 představují vyrovnání u dvou největších stran: zaznamenávají v 

nich velice podobná umístění na listinách u zvolených, znovukandidujících i 

znovuzvolených poslanců. Jediný výrazný rozdíl tak spočívá v průměrném umístění 

nezvolených znovukandidujících poslanců. ODS dlouhodobě umisťuje část svých 

bývalých poslanců na velmi nízká místa listin. 

4) Ze změn v případě malých stran lze zmínit rok 2002 u KDU-ČSL, kdy dochází 

k výraznému zvýšení průměrných pozic znovukandidujících poslanců. Důvodem je 

pravděpodobně společná koaliční kandidátka s US. Dobré pozice si bývalí poslanci 

udrželi i v následujících volbách 2006.  

 

4.1.7. Ženy 
 

 Pokusme se nyní rozdělit poslance podle pohlaví. Z 597 poslanců, kteří ve 

sledovaných pěti volbách získali minimálně jednou poslanecký mandát bylo 89 žen, což 

celkově představuje 14,9%.  

Tabulka 12 – Vývoj zastoupení, znovukandidatury a znovuzvolení žen v PS 

  ČNR 1992 PS 1996 PS 1998 PS 2002 PS 2006 

Počet poslanců 200 200 200 200 200 
   - z toho ženy  21 30 30 34 31 

   - z toho ženy v % 9,5 15 15 17 15,5 

Ženy znovukandidující  16 23 24 25 

Ženy znovukandidující %   76,2 76,7 80 73,5 

Ženy znovuzvolené  7 13 18 18 
Ženy znovuzvolené %   23,3 43,3 52,9 58,1 
 (vlastní výpočty na základě dat ČSÚ) 

Od prvních voleb do PS se zastoupení žen ve Sněmovně prakticky nemění. Až na 

malý nárůst ve volbách 2002 (zapříčiněný výrazným úspěchem KSČM, kde měly ženy 
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výraznější zastoupení), tvoří ženy dlouhodobě 15% členů Sněmovny. Stejně tak se výrazně 

nemění znovukandidatura poslankyň. Dlouhodobou změnou prochází členská uzavřenost 

této jinak stabilní menšiny. Pro přehlednost si srovnejme celkovou znovukandidaturu a 

znovuzvolitelnost všech poslanců celkem a skupiny žen. 

Diagram 10 – %  znovukandidujících a znovuzvolených poslanců a žen 
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(vlastní tvorba na základě dat ČSÚ) 
1) Ve volbách 1996 vykazovala skupina poslankyň mírně vyšší znovukandidaturu než 

byl celek PS, ale uzavřenost této skupiny byla výrazně menší. 

2) V následujících dvou volbách (1998 a 2002) ženy dosahovaly prakticky shodné 

znovukandidatury jako celkový průměr, ale jejich úspěšnost byla stále nižší, i když 

postupně rostla. 

3) Zlomem se staly volby 2006. V těchto volbách sice znovukandidatura žen klesá, ale 

mírněji než v případě celku PS. Především však: zatímco v celkovém průměru 

klesá  členská uzavřenost spolu se snižující se znovukandidaturou, skupina 

poslankyň se dále znatelně uzavírá.  

4.1.8. Věk 
 
 U věkových skupin poslanců je třeba brát ohled na fakt, že na rozdíl od poslanců 

rozdělených podle pohlaví, se věkové skupiny během volebního období postupem času 

stárnutím přelévají. 
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Tabulka 13 - Zastoupení  věkových skupin v PS a ČNR 1992 

  ČNR 1992 PS 1996 PS 1998 PS 2002 PS 2006 

Počet poslanců 200 200 200 200 200 

Věk - 21-29 17 18 24 5 7 
       - 30-49   134 119 103 114 105 

       - 50 a více 49 63 73 81 88 

Věk % - 21-29 8,5 9,0 12,0 2,5 3,5 
       - 30-49 67,0 59,5 51,5 57,0 52,5 

       - 50 a více  24,5 31,5 36,5 40,5 44,0 
 (převzato z ČSÚ www.volby.cz) 

 Pokud rozdělíme poslance podle věkových skupin (převzatých z ČSÚ), můžeme 

v čase sledovat stárnutí celé PS, respektive kontinuální nárůst věkové skupiny 50 a více. 

Děje se tak na úkor obou mladších věkových skupin, i když středně věková skupina 30 – 

49 let i v posledních volbách zahrnuje nadpoloviční většinu všech poslanců. Nejmladší 

věková skupina poslanců nehraje při znovukandidatuře (zvlášť od voleb 2002) skoro 

žádnou roli. Soustřeďme se proto na fluktuaci u dvou hlavních věkových skupiny 

poslanců. 

Tabulka 14 – % znovukandidující a znovuzvolení poslanci celkem a podle hlavních věkových skupin   

  PS 1996 PS 1998 PS 2002 PS 2006 

celkem znovukandidující % 73 76,5 81 69,5 
30-49:  znovukandidující % 77,3 74,3 90,1 69,2 
50 a více: znovukandidující % 66,3 78,0 73,8 70,3 
30-49:  znovuzvolení % 38,6 48,7 53,3 47,5 
50 a více: znovuzvolení % 33,3 63,5 64,4 50,0 

celkem znovuzvolení % 35,5 54 57,5 48 
 (vlastní výpočty na základě dat ČSÚ) 
- skupiny jsou počítány podle věku, kterého poslanci dosáhli v roce nových voleb 
 
Diagram 11 – %  znovukandidujících a znovuzvolených poslanců hlavních věkových skupin 
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- skupiny jsou počítány podle věku, kterého poslanci dosáhli v roce nových voleb 
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1) Zatímco v prvních volbách do PS v roce 1996 vykazovala mladší věková skupina 

poslanců (zvolených ještě co ČNR) vyšší  znovukandidaturu i vyšší uzavřenost, 

v následujících volbách to už byla jednoznačně skupina poslanců nad 50 let, která 

byla více uzavřená novým poslancům. Fakt razantního nárůstu nejstarší věkové 

skupiny a její následnou uzavřenost můžeme pravděpodobně z části připsat 

příchodu poslanců z bývalých federálních legislativních institucí. 

2) Od voleb 2002 sledujeme postupně se snižující zájem nejstarší skupiny o získání 

mandátu. Naopak znovukandidatura u střední věkové skupiny ve volbách 2002 

silně stoupla, ale bez většího vlivu na její uzavřenost, která zůstala stále pod 

celkovým průměrem.  

3) Poslední volby v roce 2006 znamenají nejen stále se vyrovnávající velikost obou 

věkových skupin, ale i vyrovnání jejich uzavřenosti a znovukandidatury členů. 

 

4.1.9. Shrnutí 
 

 Shrňme si nyní hlavní trendy z první části analýzy. Pod povrchem celkových 

výrazně se neměnících hodnot lze nalézt podstatně proměnlivé a často protichůdné trendy. 

1) Celková uzavřenost PS je v čase relativně stabilní. S určitým výkyvem po (pro 

stranický systém krizovém) období 1998 – 2002 (kapitola 4.1.2). Uzavřenost se 

pohybuje kolem 50% v závislosti na míře znovukandidatury poslanců (kapitola 

4.1.5). Celková úspěšnost znovukandidatury poslanců se udržuje dlouhodobě na 

70%. 

2) Zejména v devadesátých letech se ve vývoji členské základny PS projevuje časový 

posun vzniku pravicového (ODS a KDU-ČSL) a levicového (ČSSD a KSČM) pólu 

stranického spektra. Týká se to především návaznosti na ČNR (kapitola 4.1.3.), ale 

dlouhodobě i délky držení mandátu (kapitola 4.1.4.). 

3) Podobně shodné tendence můžeme sledovat i na jedné straně u dvou menších stran 

(KSČM a KDU-ČSL), jejichž znovukandidatura i celková členská uzavřenost je 

dlouhodobě vysoká, měnící se především v závislosti na počtu získaných mandátů. 

Na straně druhé dva největší subjekty (ODS a ČSSD) vykazují nejprve 

v devadesátých letech zrcadlově obrácené hodnoty znovukandidatury, 

znovuzvolitelnosti i v pozicích poslanců na kandidátních listinách. Od voleb 2002 

lze u nich následně pozorovat náznak podobného vývoje těchto ukazatelů (kapitoly 

4.1.3, 4.1.5. a 4.1.6). 
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4) Pro střední věkovou skupinu poslanců a ženy jsou zdá se klíčové volby 2006, kdy, 

po předchozí dlouhodobé vyšší členské otevřenosti těchto skupin, se skupina 

poslankyň naopak nadprůměrně uzavírá a střední věková skupina (30-49 let) 

dosahuje celkového průměru uzavřenosti Sněmovny (kapitoly 4.1.7 a 4.1.8.). 

 

4.2. Vnitroparlamentní volby 
 

 V této části analýzy se zaměříme na volené funkce uvnitř Sněmovny, konkrétně na 

tři typy funkcí:  

1) vedení Sněmovny: předseda, místopředseda 

2) vedení poslaneckých klubů vybraných stran: předseda, místopředseda  

3) předsednictví výborů. 

Zde je třeba upozornit na fakt, že narozdíl od jiných probíraných volebních zkušeností, 

které se v průběhu volebního období Sněmovny neměnily, poslanci mohou být ze svých 

funkcí ve Sněmovně odvoláváni a voleni noví. Počet těch, kdo zastávají například 

místopředsednické funkce v určitém volebním období, se tak nutně nerovná počtu 

místopředsednických míst v daném období. Navíc často počty míst (pouze některé jsou 

dané zákonem) a klíče, podle kterých se rozdělují mezi jednotlivé strany záleží na 

dohodách mezi stranami, a jsou proto proměnlivé v čase. My ale můžeme od těchto 

záležitostí částečně odhlédnout, protože nás zajímá především vztah mezi typem funkce a 

rekrutací poslanců.  

 Ve všech tabulkách této části kolonka „znovuzvoleni“ značí znovuzvolení do PS, 

ne do dané parlamentní funkce. 

 

4.2.1. Vedení Sněmovny 
 

 Nejvyšší předsednický post zastával dosud v každém volebním období jen jediný 

poslanec a vždy se jednalo o muže. Tabulka 15 uvádí kromě předchozích volebních 

zkušeností předsedů PS z celostátní legislativy, roků narození, stran a jejich znovuzvolení i 

místa na kandidátkách, na kterých byli zvoleni, případně v následujících volbách 

znovuzvoleni. 
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Tabulka 15  –  Předsedové PS 

   1992 1996 1998 2002 2006 

zvolen (místo na kandidátce) 1 1 1 1 1 
znovuzvolen (místo na 

kandidátce) 
1 1 1 1 1 

předchozí mandáty   
SN 1990 
SL 1992 

SL 1990 
SN 1992 
PS 1996 

PS 1996 
PS 1998 

PS 1996 
PS1998 
PS2002 

rok narození 1936 1944 1941 1956 1961 

strana ODS ČSSD ODS ČSSD ČSSD 

(vlastní výpočty na základě dat ČSÚ a www.psp.cz) 

1) Žádný z předsedů nezastával funkci více než jednou. Lze to přičíst měnícím se 

vztahům mezi stranami z výše zmíněných dohod mezi nimi. Zatímco po volbách 

1992 a 2002 vedly PS poslanci z vládnoucích stran, po volbách 1996 a 1998 byla 

tato funkce přenechána stranám opozičním, které tolerovaly menšinové vlády. Po 

volbách 2006 získala předsednický post také opoziční strana. 

2) Všichni předsedové PS byli ve volbách zvoleni na prvních místech kandidátek a 

všichni byli v následujících volbách na stejném místě listin znovuzvoleni. Je to jen 

důkazem vysoké důležitosti předsednického postu, respektive důležitosti poslanců, 

kteří jsou do něj voleni.  

3) Od prvních voleb do PS v roce 1996 byli na předsednickou funkci voleni zkušení 

zákonodárci. V letech 1996 a 1998 to byli předsedové dvou největších stran, které 

byly zrovna v opozici. Oba s kontinuální legislativní zkušeností z Federálního 

shromáždění od roku 1990.  Od voleb 2002 už předsedové PS neměli zkušenost 

s držením mandátu z voleb před rozpadem federace, ale oba si udržovali mandát od 

prvních voleb do PS v roce 1996. O novém typu sněmovních předsedů od voleb 

2002 svědčí i jejich přibližně o deset let mladší věk a fakt, že nebyli předsedy svých 

stran. 

 

 V případě místopředsedů není situace tak jednoznačná. Co se týče stranického 

složení, v období 1992 až 1996 měly místopředsedy jen vládní strany (ODS, KDU-ČSL a 

ODA), v následujícím období se k nim přidal i místopředseda z ČSSD. V období opoziční 

smlouvy držely místopředsednická křesla pouze ODS a ČSSD. Po volbách 2002 a 2006 

získaly místopředsednický post už všechny 4 námi sledované strany.  
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Tabulka 16  –  Místopředsedové PS a jejich předchozí zkušenost 

  1992 1996 1998 2002 2006 

počet držitelů 4 6 4 6 5 
znovuzvoleni X 4 4 3 4 

zvolení znovukandidující % X 100 80 75 100 

předch. SL 1990    1 1 
předch. SL 1992    1 1 
předch. ČNR 1990 4 4  2 1 
předch. ČNR 1992  5 3 2 1 
předch. PS 1996   4 5 3 
předch. PS 1998    5 5 

předch. PS 2002         5 
 (vlastní výpočty na základě dat ČSÚ a www.psp.cz) 

1) Z  místopředsedů pouze dva nebyli znovuzvoleni, ačkoliv kandidovali, ostatní 

nezvolení v následujících volbách nekandidovali vůbec. 

2) Až na několik výjimek měla většina místopředsedů zkušenost s držením mandátu 

v předešlém jednom až dvou volebních obdobích. Díky poslancům především 

z ODS a KDU-ČSL se udržovala u místopředsedů zkušenost z ČNR 1990 a 1992, 

s komunistickým místopředsedou přibyla i určitá návaznost na SL. Držení mandátu 

v jednom až dvou předcházejících obdobích je ale nejčastější. 

3) Místopředsedové si také svou funkci udrželi v naprosté většině v jednom nebo ve 

dvou následujících volebních obdobích. Jedinou výjimkou je místopředseda za 

KDU-ČSL, který tuto funkci zastával ve všech sledovaných obdobích s výjimkou 

období 1998-2002.  

4.2.2. Vedení výborů 
 

 V případě výborů se nejedná o tak významnou funkci jako je vedení Sněmovny, 

proto se soustředíme pouze na předsedy výborů. Protože nám jde pouze o typ funkce, 

nebudeme ani rozlišovat jednotlivé výbory, ačkoliv se výbory ve skutečnosti liší svou 

důležitostí a prestiží. Některé výbory jsou dané zákonem, ale PS může založit další. 

Zákonem je také dané předsednictví organizačního výboru – zastává ho vždy předseda PS. 

 Tabulka 17 ukazuje celkové přehledy vývoje předsedů výborů v PS. Klíč 

rozdělující funkce předsedů výborů mezi vybrané strany byl podobný jako v případě 

místopředsedů PS: v období 1992-1996 je zastávali pouze členové vládní koalice, 1996-

1998 přibyla i ČSSD a od voleb 2002 i KSČM. Jen v období 1998-2002 funkce nezastávali 

pouze členové ODS a ČSSD (jako v případě místopředsedů PS), ale předsedy výborů se 

stali i poslanci KDU-ČSL a US.  
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Tabulka 17  –  Předsedové výborů celkem a jejich předchozí zkušenost   

  1992 1996 1998 2002 2006 

počet držitelů 14 13 15 21 17 
znovukandidující   11 8 15 15 
znovuzvoleni X 7 6 13 14 

zvolení znovukandidující % X 63,6 75,0 86,7 93,3 

předch. SL 1990   1 2 1 1 
předch. SL 1992   1 2 1 1 
předch. SN 1990   2 1 1   
předch. SN 1992   1     
předch. ČNR 1990 7 3  2 1 
předch. ČNR 1992   6 5 2 1 
předch. PS 1996    12 12 9 
předch. PS 1998     20 11 

předch. PS 2002         12 
(vlastní výpočty na základě dat ČSÚ a www.psp.cz) 

  
1) Počet předsedů, který se v devadesátých letech pohyboval mezi třinácti a patnácti, 

výrazně vzrostl ve volbách 2002 a 2006. Příčina je především v postupném růstu 

celkového počtu výborů.  

2) V čase roste kontinuálně i úspěšnost znovukandidatur předsedů výborů. Ve volbách 

1996 můžeme nižší znovuzvolitelnost připsat opět přechodu ze zaniklých komor 

v kombinaci s neúspěchem ODA (měla tři předsedy výborů). V následujících 

volbách pak velkou roli hrálo  rozštěpení ODS. 

3)  Rostoucímu významu funkcí předsedů výborů nasvědčuje od roku 1998 i výrazně 

vyšší zkušenosti jejích držitelů z předešlých legislativ. 

  

4.2.3. Vedení klubů vybraných stran 
 

 Na závěr této části se podívejme na vedení sněmovních klubů námi sledovaných 

stran. Kvůli zjednodušení a přehlednosti porovnejme v tabulkách pouze vývoj funkce 

předsedy klubu u dvou největších stran, ODS a ČSSD. Pro srovnání uvedeme i průměrný 

věk předsedů obou stranických klubů. Pro srovnání se v komentáři dotkneme i situace 

v klubech KDU-ČSL a KSČM. 
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Tabulka 18  –  Předsedové klubu ODS a jejich předchozí zkušenost 

  1992 1996 1998 2002 2006 

počet držitelů 1 4 1 1 2 
znovuzvoleni X 1 1 1 1 
předch. ČNR 1990 1 1     
předch. ČNR 1992   4 1 1 1 
předch. PS 1996    1 1 1 
předch. PS 1998     1 1 
předch. PS 2002      1 

průměrný věk 37 45 43 47 38 
(vlastní výpočty na základě dat ČSÚ a www.psp.cz) 
 
Tabulka 19 – Předsedové klubu ČSSD a jejich předchozí zkušenost 

  1992 1996 1998 2002 2006 

počet držitelů 1 1 3 4 2 
znovuzvoleni X 1 1 3 3 
předch. ČNR 1990     1   
předch. ČNR 1992   1 1 1   
předch. PS 1996    3 2 1 
předch. PS 1998    3 3 1 
předch. PS 2002      2 

průměrný věk 23 27 33 37 32 
(vlastní výpočty na základě dat ČSÚ a www.psp.cz) 

 

1) Lze si povšimnout větších výměn předsedů klubů v případě ODS v období jejího 

vládnutí a krize pravice 1996 – 1998 stejně jako u ČSSD v obdobích jejího 

vládního působení. V ODS zůstává od voleb 1998 až do období po volbách 2006 

jediný nezměněný předseda klubu se zkušeností od voleb do ČNR 1992. Zrcadlová 

tendence se vyskytuje i v ČSSD, kdy po celou dobu jejího opozičního působení 

zastával předsednickou funkci jediný poslanec zvolený také poprvé ve volbách do 

ČNR 1992. Nestabilita stran a otevřenost klubů se asi projevuje i v častějších 

změnách předsednické funkce klubů. 

2) Žádný z předsedů neměl zkušenosti s držením mandátu ve FS. Členská návaznost 

držitelů této funkce se týkala spíše ČNR.  

3) Podobně jako u předchozích probíraných funkcí, držitelé postů předsedů klubů měli 

nejčastěji 1-2 zkušenosti s držením mandátu z předešlých volebních období. 

4)  Dvě největší strany se odlišují v průměrném věku předsedů svých klubů, který je 

v případě ČSSD dlouhodobě znatelně nižší než u ODS.   

5) Sněmovní klub KSČM od období 1996-1998 až do 2002-2006 vedl jediný poslanec 

s předchozími dvěma mandáty v SL. Nový předseda klubu měl už zkušenosti pouze 

ze všech voleb do PS. U KDU-ČSL v každém volebním období od voleb 1996 

došlo k 1-2 výměnám předsedů klubu s různou předcházející volební zkušeností 



 

 63 

z legislativy. Věkovým průměrem předsedů klubů mezi 40 a 50 lety se obě menší 

strany podobaly ODS. 

 

 Srovnejme strany i podle místopředsedů jejich klubů. I zde se zaměříme na obě 

největší strany ODS a ČSSD a pro srovnání v komentáři popíšeme i trendy v KDU-ČSL a 

KSČM.  

Tabulka 20 – Místopředsedové klubu ODS a jejich předchozí zkušenost 

  1992 1996 1998 2002 2006 

počet držitelů 4 11 7 7 8 
znovuzvoleni X 4 2 5 6 

předch. SN 1990   1       
předch. SN 1992  1 1    
předch. ČNR 1990 1 2 2    
předch. ČNR 1992  9 3    
předch. PS 1996    2 2 
předch. PS 1998    6 5 
předch. PS 2002         6 

průměrný věk 44 40 43 44 48 
(vlastní výpočty na základě dat ČSÚ a www.psp.cz) 
 
Tabulka 21  –  Místopředsedové klubu ČSSD a jejich předchozí zkušenost 

  1992 1996 1998 2002 2006 

počet držitelů 1 5 14 14 8 

znovuzvoleni X 0 5 10 6 

předch. ČNR 1992   3 5 2 1 
předch. PS 1996   12 7 2 
předch. PS 1998    10 3 
předch. PS 2002         5 

věk 56 47 45 48 52 
(vlastní výpočty na základě dat ČSÚ a www.psp.cz) 

1) Stejně jako v případě místopředsedů, můžeme opět pozorovat stejný trend 

výrazného nárůstu držitelů těchto funkcí v člensky otevřených obdobích 1996-1998 

u ODS a 1998-2002 a 2002-2006 u ČSSD. Nárůst doprovází klesající zvolitelnost 

těchto poslanců. 

2) Také se opakuje už několikrát pozorovaný trend velmi podobných hodnot těchto 

dvou stran po volbách 2006. 

3) Zatímco u předsedů klubů si ČSSD udržovala výrazně nižší průměrný věk než 

ODS, držitelé místopředsednických funkcí byli v ČSSD v průměru starší (i když ne 

nijak výrazně).  

4) V případě klubů KSČM a KDU-ČSL od voleb 1996 počty držitelů 

místopředsednické funkce v obou stranách rostou (z 1-2 na 4-5) a nejvyšší hodnoty 

dosahují po volbách 2002, které byly pro KSČM i KDU-ČSL velmi úspěšnými. 

Zvolitelnost místopředsedů v následujícím období klesá úměrně s poklesem jejich 

volebních zisků.  
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5) Co se týče návaznosti na předešlá volební období, u ODS ve většině udržují 

místopředsednický post poslanci s dvěma předchozími mandáty, zatímco 

místopředsedové klubu ČSSD spíše navazují pouze na volby 2002. V případě 

KSČM je tato návaznost na předešlé volby ještě silnější, kdy všichni čtyři 

místopředsedové po roce 2006 byli poprvé do PS zvoleni ve volbách 2002. Tím se 

jen potvrzuje již dříve pozorované „silné roky“ pravice a levice v délce mandátu 

znovuzvolených poslanců (kapitola 4.1.4), mající příčinu v  odlišném časovém 

vývoji obou pólů politického spektra. 

 

4.2.4. Ženy a věk 
 

Ženy se ve funkcích předsedů Sněmovny ani předsedů poslaneckých klubů nikdy 

nevyskytovaly. Zaměříme se proto pouze na jejich podíl v místopředsednických funkcích. 

Tabulka 22 -  Zastoupení a znovuzvolitelnost žen ve vybraných vnitroparlamentních funkcích 

    1992  1996 1998 2002 2006 

Místopředsedové vybraných klubů Všichni 10 19 26 30 22 
  Žen 1 2 6 9 6 
  Žen % 10 10,5 23,1 30 27,3 

  Znovuzvoleno žen  1 2 6 6 

Místopředsedové PS Všichni 4 6 4 6 5 
  Žen 0 1 1 3 2 
  Žen % 0 16,7 25 50 40 

  Znovuzvoleno žen  0 1 1 1 

Předsedové výborů Všichni 14 13 15 21 17 
  Žen 0 2 1 4 1 
  Žen % 0 15,4 6,7 19 5,9 

  Znovuzvoleno žen  0 1 1 3 
(vlastní výpočty na základě dat ČSÚ a www.psp.cz) 

V ČNR neměly ženy takřka žádné zastoupení ve vedoucích funkcí. Jejich podíl 

ve sněmovních funkcích začal růst až po prvních volbách v roce 1996. Zatímco v případě 

předsedů výborů podíl žen značně kolísal, u místopředsedů vybraných klubů a 

místopředsedů PS postupně stoupal vysoko nad celkový podíl žen v PS. Po volbách 2006 

zatím zastoupení žen v těchto funkcích o něco pokleslo, ale přesto zůstává na vysokých 

hodnotách. Podíl na vnitroparlamentních funkcích od voleb 2002 tak potvrzuje obecně 

lepší postavení poslankyň ve Sněmovně projevující se už zmíněnou úspěšností jejich 

znovukandidatur (kapitola 4.1.7). 

 

Věkový průměr poslanců celkem a poslanců ve vybraných vnitroparlamentních 

funkcích ukazuje Tabulka 23. 
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Tabulka 23 – Průměrný věk poslanců a skupin vybraných vnitroparlamentních funkcí 

  1992 1996 1998 2002 2006 Celkový průměr 

Průměrný věk poslanců 43 44 45 47 48 45 

Předseda PS 56 52 57 46 45 51 
Místopředsedové PS 44 45 34 45 50 44 
Předsedové výborů 46 47 45 47 43 46 
Předsedové vybraných klubů 37 42 39 43 43 41 

Místopředsedové vybraných klubů 43 43 45 47 50 46 
 (vlastní výpočty na základě dat ČSÚ a www.psp.cz) - věk je počítán k roku voleb do daného sněmovního období 

Celkově se - až na v průměru vyšší věk předsedů PS a naopak poněkud nižší věk 

předsedů klubů -  věk držitelů vnitroparlamentních funkcí nijak zásadně neliší od věku 

ostatních poslanců. Vhodné je snad zmínit pouze období po volbách 1998, kdy zejména 

zásluhou mladých poslanců z ČSSD viditelně poklesl průměrný věk místopředsedů 

Sněmovny i vybraných klubů. 

 

4.2.5. Shrnutí  
 

 Na závěr této části uveďme tabulku porovnávající znovukandidaturu a její 

úspěšnost u sledovaných vnitroparlamentních funkci a v PS celkem. 

Tabulka 24 - % znovukandidatury a její úspěšnost celku PS a skupin podle vybraných vnitroparlamentních funkcí 
  1996 1998 2002 2006 

Znovukandidatura %         

Celkem PS 73,0 76,5 81,0 69,5 

Místopředsedové PS/ČNR 100,0 83,3 100,0 66,7 

Předsedové výborů 50,0 46,2 86,7 66,7 

Předsedové vybraných klubů 100,0 55,6 85,7 77,8 
Místopředsedové vybraných 
klubů 80,0 63,2 76,9 53,3 

Úspěšnost znovukandidatury %         

Celkem PS 48,6 70,6 71,0 69,1 

Místopředsedové PS/ČNR 100,0 80,0 75,0 100,0 

Předsedové výborů 63,6 75,0 86,7 93,3 

Předsedové vybraných klubů 100,0 88,9 85,7 88,9 
Místopředsedové vybraných 
klubů 100,0 89,5 92,3 70,0 
(vlastní výpočty na základě dat ČSU)  

 

Hlavní trendy z této části analýzy můžeme shrnout takto: 

1) Ačkoliv je znovukandidatura do Sněmovny u držitelů vybraných funkci v PS 

proměnlivá, je jejich úspěšnost, pokud kandidují, vždy vyšší (a ve většině období i 

výrazně vyšší) než průměrná úspěšnost všech poslanců Sněmovny. 

2) Co se týče změn počtu držitelů daných funkcí v čase, ukazují se pochopitelně 

nejstabilnější funkce ve vedení Sněmovny - předsednické i místopředsednické 

(kapitola 4.2.1). Počty držitelů funkcí ve vedení klubů závisí u dvou hlavních stran 
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znatelně na období: ukazuje se, že s členským otvíráním těchto klubů na venek ve 

sněmovních volbách se v daném období častěji mění i vedení těchto klubů (kapitola 

4.2.3). U předsedů výborů je klíčové období 2002 až 2006, kdy spolu s výrazným 

zvýšením počtu držitelů této funkce stoupne i jejich kandidatura a její úspěšnost 

(kapitola 4.2.2). 

3) Většina držitelů sledovaných vnitroparlamentních funkcí měla zkušenost s držením 

jednoho až dvou mandátů v předchozích Sněmovnách. Lze tedy tvrdit, že jsou do 

nich ve velké míře voleni zkušení poslanci.  U předsedů Sněmovny existovala 

v období 1996 – 2002 návaznost na federální instituce, po roce 2002 měli už oba 

předsedové zkušenosti z držení mandátu pouze od prvních voleb do PS (kapitola 

4.2.1). 

4) Ženy za sledované období nikdy nepronikly na předsednický post Sněmovny nebo 

sledovaných klubů. Pro zastoupení žen v ostatních  funkcích je klíčové období 

2002 až 2006, kdy byl jejich podíl nejvyšší, zdaleka přesahující jejich průměrné 

procento mezi běžnými poslanci. Pouze ve vedení výborů nejsou ženy dlouhodobě 

výrazněji zastoupeny (kapitola 4.2.4).  

5) Až na předsednickou funkci celé PS a malé výjimky v dílčích obdobích se 

průměrný věk držitelů vnitroparlamentních funkcí nijak výrazněji nelišil od 

celkového průměru Sněmovny. 

 
 

4.3. Zkušenosti z jiných veřejných voleb 
 

 V této části analýzy se podíváme na PS z hlediska zkušenosti (zvolení) poslanců 

v jiných veřejných volbách. Budou to volby do ČNR 1990 a 1992, obou komor 

Federálního shromáždění 1990 a 1992, Senátní volby 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 

krajské volby 2000 a 2004, komunální volby 1994, 1998 a 2002 a volby do Evropského 

parlamentu 2004.  

 Při posuzování výskytu takto zkušených politiků mezi zvolenými poslanci je třeba 

brát ohled na dva logické faktory:  

1) Rok voleb. Například poslanec se zkušeností z krajských voleb 2004 může být 

zvolen do PS pouze ve volbách 2006. Z tohoto důvodu například nebyli do PS ve 

sledovaném období zvoleni žádní poslanci se zkušeností z Evropského parlamentu. 

2) Počet členů dané instituce. Například obecní zastupitelé, kterých je voleno několik 

desítek tisíc, mají mnohem vyšší pravděpodobnost na výskyt v PS než senátoři, 

kterých je voleno jen několik desítek.  
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4.3.1. Volby z dob Federace 
 

 V práci vycházíme z předpokladu návaznosti PS na ČNR 1992. Že tato členská 

návaznost představovala 35,5% zatímco v dalších obdobích se znovuzvolitelnost 

pohybovala kolem 50 %, jsme si už řekli v jedné z předešlých kapitol  (kapitole 4.1.2.). 

Byla ale v prvních volbách do PS v roce 1996 Sněmovna tolik otevřená pro zcela nové 

členy?  V této kapitole máme možnost zahrnout do znovuzvolitelnosti i poslance přešlé z 

Federálního shromáždění, i když mezi zánikem federálních komor a volbami do PS byla 

mezera tří let. 

Tabulka 25 – Struktura zkušenosti poslanců z hlediska předchozího zisku mandátů ve vybraných volbách do FS a ČNR 
  1992 1996 1998 2002 2006 

  počet % počet % počet % počet % počet % 

Všichni 200 100,0 200 100,0 200 100,0 200 100,0 200 100,0 

ČNR 1990 68 34,0 26 13,0 15 7,5 7 3,5 4 2,0 
FS 1990 2 1,0 20 10,0 11 5,5 11 5,5 8 4,0 

ČNR 1992     71 35,5 39 19,5 21 10,5 10 5,0 

FS 1992     30 15,0 21 10,5 15 7,5 8 4,0 
(vlastní výpočty na základě dat ČSÚ) 
 

1) Členská návaznost na ČNR 1992 je tedy více než dvojnásobně vyšší než na 

federální legislativní instituce 1992. Pokud bychom počítali jen s členskou 

návazností na ČNR, byl by podíl znovuzvolených poslanců ve volbách 1996 jen již 

zmíněných 35,5%, zatímco v dalších volbách by už překračoval 50% (54% v roce 

1998, 57,5% v roce 2002 a 48% v roce 2006). Mohli bychom dojít k závěru, že ve 

volbách 1996 byla PS jako nová instituce ještě člensky otevřená. Sečtením údajů za 

ČNR a Federální shromáždění nám ale vyjde 50,5%, což je podíl zcela srovnatelný 

s následujícími volbami. Můžeme tedy konstatovat, že ve volbách 1996 nebyla 

míra znovuzvolitelnosti výrazně nižší než v dalších letech, ale byla pouze dělená 

mezi poslance zvolené v roce 1992 do ČNR a poslance z Federálního shromáždění. 

2) Skutečně člensky otevřená byla ČNR (budoucí PS) ve volbách 1992, kdy na 

předchozí instituce zvolené v prvních plebiscitních demokratických volbách 

člensky navazovala jen 35%.  

3) Pokud srovnáme vývoj zastoupení poslanců se zkušenostmi z FS a ČNR 

dlouhodobě zjistíme, že počáteční výrazné rozdíly se časem vyrovnávají. V případě 

návaznosti na instituce zvolené v roce 1990 jsou od voleb do PS 2002 dokonce 

poslanci se zkušeností z federálních komor zastoupeni výrazněji. 
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Tabulka 26  –  % znovukandidatura a její úspěšnost celku PS a skupin rozdělených podle předchozí zkušenosti s držením 
mandátu ve ČNR 1990, FS 1990 a FS 1992 

  1996 1998 2002 2006 

  znovuk. % % úspěš. znovuk. % % úspěš. znovuk. % % úspěš. znovuk. % % úspěš. 

Všichni 73 48,6 76,5 70,6 81 71 69,5 69,1 

ČNR 1990 75 47,1 57,7 93,3 80 50 42,9 33,3 

FS 1990 0 0 75 66,7 81,8 88,9 54,5 83,3 

FS 1992     83,3 72 76,2 87,5 46,7 71,4 

(vlastní výpočty na základě dat ČSÚ) 
 

1) Poslanci se zkušeností s držením mandátu v ČNR 1990 až 1992 vykazovali výrazně 

vyšší úspěšnost svých kandidatur v druhých volbách do PS, ačkoliv s výrazně nižší 

ochotou kandidovat (zapříčiněnou především rozpadem ODS). V následujících 

dvou volbách už jejich úspěšnost rychle klesá. Naopak poslanci se zkušeností 

s držením mandátu ve federálních komorách mají vyšší úspěšnost znovukandidatur 

po celé sledované období. 

2) Přelomové co se znovukandidatury týče, jsou volby 2006, kdy míra 

znovukandidatury klesá u všech těchto třech skupin poslanců, a to výrazněji než u 

celkového průměru Sněmovny. Přičíst to lze pravděpodobně již generační výměně. 

 

4.3.2. Komunální volby 
 
 Řádné komunální volby se od roku 1998 konaly ve stejný rok jako volby do PS. 

Dělo se tak ale o několik měsíců později, takže poslanci zvolení v určitém roce do PS 

volební zkušeností z daných komunálních voleb nedisponovali. Podívejme se nejprve na 

strukturu vybraných parlamentních klubů (Tabulka 27). 

Tabulka 27 – Struktura PS a vybraných poslaneckých klubů podle zkušeností poslanců z komunálních voleb  

Volby do PS 1996 1998 2002 2006 
Komunální volby KV 94 KV 94 KV 94 KV 98 KV 94 KV 98 KV 02 

ODS počet 18 35 28 23 26 29 36 
ODS % z mandátů 26,5 55,6 48,3 39,7 32,1 35,8 44,4 

ČSSD počet 26 35 24 20 13 22 28 

ČSSD % z mandátů 42,6 47,3 34,3 28,6 17,6 29,7 37,8 

KSČM počet 10 13 19 22 12 16 14 
KSČM % z mandátů 45,5 54,2 46,3 53,7 46,2 61,5 53,8 

KDU-ČSL počet 6 7 10 10 6 6 3 
KDU-ČSL % z mandátů 33,3 35,0 43,5 43,5 46,2 46,2 23,1 

Všichni počet 73 94 81 75 57 73 81 

Všichni % z celku PS 36,5 47,0 40,5 37,5 28,5 36,5 40,5 
(vlastní výpočty na základě dat ČSÚ) 
- struktura je počítána ze zkušenosti, kterou měli poslanci v době voleb do dané Sněmovny 
 

1) Komunální volby se projevují na členské struktuře sledovaných klubů často 

s časovým zpožděním dvou voleb.  Komunální volby z roku 1994 se tak silně 
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projevují na struktuře PS zvolené v roce 2002 a komunální volby 1998 na struktuře 

po volbách 2006. Tento posun odpovídá jak délce zastupitelského mandátu (ačkoliv 

se držení poslaneckého a komunálního mandátu nevylučuje), tak předpokladu 

určité časové posloupnosti kariérního vývoje politiků, kdy před získáním vyšší 

pozice musí určitou dobu působit na nižší a vybudovat si dostatečný vliv.  

2)  ODS má po celou dobu v porovnání s ČSSD výraznější zastoupení poslanců se 

zkušeností z komunální politiky. Jedinou výjimkou je rok 1996, kdy jsou poslanci 

zvolení v komunálních volbách 1994 v ČSSD zastoupeni více než v ODS. Příčinu 

lze hledat ve faktu, že zatímco celostátní reprezentace ODS byla od počátku 90. let 

konstituovaná a člensky uzavřená,  ČSSD svou  celostátní reprezentaci budovala 

teprve později a byla tedy otevřená novým členům. Podobný rozdíl v zastoupení 

komunálních zastupitelů v prvních volbách do PS lze pozorovat u KDU-ČSL na 

jedné a KSČM na druhé straně. 

Tabulka 28 – Znovukandidatura a její úspěšnost celku PS a skupiny poslanců se zkušeností s držením mandátu 
z komunálních voleb 1994 
Komunální volby 1994      

  1992 - 1996 1996 - 1998 1998 - 2002 2002 - 2006 2006 - 2008 

Celk. znovukandidující %   73 76,5 81 69,5 
Celk. zvolení 
znovukandidující %   48,6 70,6 71 69,1 

počet 32 73 94 81 57 

znovukandidující   28 64 78 61 

znovuzvoleni   18 47 59 44 

znovukandidující %   87,5 87,7 83 75,3 

zvolení znovukandidující %   64,3 73,4 75,6 72,1 
(vlastní výpočty na základě dat ČSÚ) 
 
Tabulka 29 – Znovukandidatura a její úspěšnost celku PS a skupiny poslanců se zkušeností s držením mandátu 
z komunálních voleb 1998 

Komunální volby 1998      

  1992 - 1996 1996 - 1998 1998 - 2002 2002 - 2006 2006 - 2008 

Celk. znovukandidující %   73 76,5 81 69,5 

Celk. zvolení znovukandidující %   48,6 70,6 71 69,1 

počet     60 75 73 

znovukandidující       54 59 

znovuzvoleni       44 45 

znovukandidující %       90,0 78,7 

zvolení znovukandidující %       81,5 76,3 
(vlastní výpočty na základě dat ČSÚ) 
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Tabulka 30 – Znovukandidatura a její úspěšnost celku PS a skupiny poslanců se zkušeností s držením mandátu 
z komunálních voleb 2002 

Komunální volby 2002      

  1992 - 1996 1996 - 1998 1998 - 2002 2002 - 2006 2006 - 2008 

Celk. znovukandidující %   73 76,5 81 69,5 

Celk. zvolení znovukandidující %   48,6 70,6 71 69,1 

počet       64 81 

znovukandidující         50 

znovuzvoleni         38 

znovukandidující %         78,1 

zvolení znovukandidující %         76,0 
(vlastní výpočty na základě dat ČSÚ) 
 

Jak je patrné z tabulek o znovukandidaturách, skupiny poslanců se zkušeností 

z komunální politiky mají trvale ve všech sněmovních volbách v průměru výrazně vyšší 

míru znovukandidatury a vyšší než obecný průměr je i jejich úspěšnost. Zdá se tedy, že 

účast v komunální politice má obecně pozitivní vliv jak na snahu poslanců se ve Sněmovně 

udržet, tak na úspěšnost této snahy. 

 

4.3.3. Krajské volby 
 
 První krajské volby se konaly až v roce 2000, takže nemáme příliš možnost 

sledovat ve Sněmovně dlouhodobý vývoj zastoupení poslanců s tímto typem zkušenosti. 

Přesto nám snad dvoje poslanecké volby poskytnou určitou představu o možných trendech. 

Tabulka 31 – Struktura PS a vybraných klubů podle zkušeností poslanců z krajských voleb (KrV) 

  2002 2006 

 Poslanci se zkušeností z 
KrV 
2000 

KrV 
2004 

KrV 
2000 

KrV 
2004 

ODS počet 5   12 8 

ODS % z mandátů 8,6   14,8 9,9 

ČSSD počet 9   15 16 
ČSSD % z mandátů 12,9   20,3 21,6 

KSČM počet 8   7 7 
KSČM % z mandátů 19,5   26,9 26,9 

KDU-ČSL počet 5   2 1 

KDU-ČSL % z mandátů 21,7   15,4 7,7 

PS počet 27   36 32 
PS % z celku  13,5   18 16 
(vlastní výpočty na základě dat ČSÚ)  
- struktura je počítána ze zkušenosti, kterou měli poslanci v době voleb do dané Sněmovny 

 
1) I když je (stejně jako v případě obecních zastupitelstev) poslanecký mandát 

slučitelný s mandátem krajských zastupitelů, je i v případě vlivu komunálních 

voleb 2000 na členskou strukturu PS časový posun. Poslanci s touto zkušeností tak 

mají nejvyšší podíl ve Sněmovně až po volbách 2006. 



 

 71 

2) Je patrný trend, že v období, kdy jsou stranické kluby člensky otevřenější, ať už 

kvůli menší znovukandidatuře předešlých poslanců (v případě ČSSD 2002 a 2006), 

nebo kvůli volebnímu výsledku (KSČM a KDU-ČSL 2002), roste i zastoupení 

poslanců se zkušeností v krajské politice. Svou roli může hrát do určité míry i fakt, 

že zatímco krajští zastupitelé ODS našli (díky vítězným krajským volbám) 

uplatnění ve vedení krajů, zastupitelé ČSSD mohli hledat uplatnění v celostátní 

politice. 

 

Tabulka 32 – Struktura PS a vybraných klubů podle zkušeností poslanců z krajských voleb (KrV) 2000 a 2004 
 1998-2002 2002-2006 2006-2008 

Celk. znovukandidující % 76,5 81,0 69,5 
Celkem zvolení znovukandidující 
% 70,6 71,0 69,1 

  KrV 2000 KrV 2000 KrV 2004 KrV 2000 KrV 2004 

počet 8 26 10 36 32 
znovukandidující   5  24 10 

znovuzvoleni   4   15 6 

znovukandidující %   62,5   92,3 100,0 

zvolení znovukandidující %   80,0   62,5 60,0 
(vlastní výpočty na základě dat ČSÚ)  
- struktura je počítána ze zkušenosti, kterou měli poslanci v době voleb  

Co se týče znovuzvolitelnosti, máme možnost sledovat jen dvoje volby do PS v roce 

2002 a 2006, které nám nemohou poskytnout dostatek informací pro jasnější odhady 

trendů. Nicméně data rozhodně nenaznačují lepší postavení této skupiny poslanců ve 

volebním procesu do PS. Naopak, navzdory nižší znovukandidatuře než byl obecný průměr 

ve volbách 2002, byla úspěšnost kandidatur těchto poslanců pouze průměrná. V posledních 

volbách v roce 2006 vykazovali poslanci se zkušeností v krajské politice velmi vysokou 

znovukandidaturu, ale s podprůměrnými výsledky. Možné příčiny můžeme hledat 

v otevřenosti klubu ČSSD v daném období v kombinaci s volebními propady u KSČM a 

KDU-ČSL.  

  

4.3.4. Senátní a evropské volby 
 

 Ačkoliv první volby do Senátu se konaly v roce 1996 a v námi sledovaném období 

proběhlo dohromady pět voleb do této parlamentní komory, na členské struktuře PS se 

zkušenost s držením senátního mandátu prakticky neodrazila. Ve volbách 2002 byli 

zvoleni čtyři senátoři (z nichž dva ve volbách 2006 svůj mandát obhájili) a ve volbách 

následujících opět čtyři (včetně dvou znovukandidujících). Jako důvod tohoto minimálního 

členského prolínání PS a Senátu můžeme uvést 6tileté volební období horní komory, 

neslučitelnost funkcí poslance a senátora a svůj vliv může mít i paralelní působení Senátu a 
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PS na celostátní úrovni, které může mít za následek nedostatek zájmu senátorů o 

poslanecký mandát. 

 Ve volbách 2006 nebyl zvolen žádný poslanec se zkušeností z Evropského 

parlamentu (zvoleného v roce 2004). Hlavním důvodem je bezesporu příliš krátké období 

mezi oběma volbami, neslučitelnost těchto dvou funkcí podle zákona a jistý vliv může mít 

i odtrženost evropských poslanců od domácího politického prostředí. 

 

 

4.3.5. Shrnutí 
 

 Shrňme si hlavní body z této kapitoly: 

1) Sledované mimoparlamentní volby můžeme rozdělit na tři typy:  

a) Bývalé federální, na které PS člensky navazovala. Zastoupení držitelů 

těchto mandátů v PS s postupem času logicky klesalo. 

b) Komunální a krajské. Tyto typy voleb se především díky slučitelnosti 

mandátů a počtu zastupitelů na struktuře PS odrážejí bezkonkurenčně 

nejvíce. 

c) Senátní a evropské. Kvůli délce a neslučitelnosti mandátů, době konání a 

určité odtrženosti nebo paralelnosti s/od PS se na členské struktuře PS 

neprojevují vůbec nebo pouze minimálně. 

2) Existovala prakticky totožná členská návaznost PS na předešlé legislativní instituce 

jako v následujících obdobích mezi jednotlivými volebními obdobími Sněmovny. 

Rozdíl ve volbách 1992 spočíval v dělbě členské návaznosti mezi zaniklé Federální 

shromáždění a Českou národní radu. (kapitola 4.3.1.) 

3) Trvale vyšší znovukandidaturu a její nadprůměrnou úspěšnost vykazují poslanci se 

zkušenostmi s držením mandátu v obecních a městských zastupitelstvech (kapitola 

4.3.2). V jejich případě lze hovořit o dlouhodobém a jednoznačném trendu. 

Zastoupení poslanců z federálních komor a Českých národních rad se dlouhodobě 

vyrovnávalo s tím, jak si s klesajícím počtem poslanci z FS udržovali úspěšnější 

znovukandidatury (kapitola 4.3.1). O znovukandidatuře skupiny poslanců se 

zkušeností z krajské politiky dostupné údaje zatím vypovídají jako o průměrné až 

podprůměrné (kapitola 4.3.3.). 

4) Stejně jako u vnitroparlamentních funkcí, odráží se členská otevřenost stranických 

klubů i ve vyšším zastoupení poslanců se zkušeností z nedávných 

mimoparlamentních voleb (kapitoly 4.3.2. a 4.3.3.). 
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5. Závěr 

 

 Statistická analýza volební zkušenosti poslanců z různých druhů voleb pomohla 

v souvislosti především se změnami stranického systému vystihnout podstatné trendy a 

etapy ve vývoji Poslanecké sněmovny.   Prostřednictvím zkoumání členské uzavřenosti PS 

tak byly poodhaleny některé důležité vztahy a souvislosti. 

 

5.1. Návaznost 

 

 První volby do Sněmovny proběhly v roce 1996 coby vůbec první demokratické 

volby v historii samostatné ČR. Analýza ukázala, že co se týče členské struktury a její 

otevřenosti pro zcela nové členy, nebyly tyto volby nijak zásadního charakteru. Předešlí 

poslanci zvolení ještě do ČNR v roce 1992 v nich sice zaznamenali výrazně nižší 

znovuzvolitelnost, než bylo běžné v následujících volbách, ale pokud přičteme i 

znovuzvolitelnost členů zaniklého Federálního shromáždění, získáme hodnotu zcela 

srovnatelnou s dalšími sněmovními volbami. Rozdíl tak spočíval pouze v rozdělení členské 

návaznosti mezi tři předešlé legislativní komory.  

 Z pohledu otevřenosti členské struktury Sněmovny zcela novým členům tak vznik 

této instituce můžeme datovat spíše k volbám 1992 do období vytváření základů 

stranického systému. Bylo to právě toto krátké a hektické období po změně režimu a před 

rozpadem Federace, kdy se teprve vytvářely politické elity, na které Sněmovna následně 

člensky navazovala.  

 

5.2. Celková stabilita 

 

 Celkovou členskou uzavřenost Sněmovny můžeme označit za dlouhodobě relativně 

stabilní, pohybující se po celé sledované období kolem poloviny znovuzvolených poslanců. 

Vzhledem k tomu, že úspěšnost kandidatur předešlých poslanců byla prakticky stále stejná, 

kolísala znovuzvolitelnost pouze v závislosti na míře jejich kandidatury. Určitá změna 

podílu znovuzvolených poslanců je tak dána tím, že se poslanci na kandidátních listinách 

vyskytovali buď ve větší, nebo menší míře než ve volbách předešlých. Tento fakt by mohl 

naznačovat, že přibližně 50% znovuzvolitelnost je jakousi „přirozenou mírou“ fluktuace 

vyjadřující ochotu poslanců ve Sněmovně zůstávat.  
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 Uzavřenost vykazuje Sněmovna i vnitřně, kdy do vedoucích funkcí jsou ve většině 

voleni zkušení poslanci nejčastěji s  jedním až dvěma předchozími mandáty. 

 Relativní stálost celkových hodnot koresponduje s celkovou stabilitou prostředí, v 

kterém rekrutace poslanců probíhá, ať už co se týká strukturovanosti stranického systému, 

základního principu volebního systému nebo nevelkým možností voličů ovlivňovat pořadí 

na kandidátních listinách. Stejně tak je dlouhodobě stabilní i například zastoupení žen ve 

Sněmovně. 

Ačkoliv sice nedocházelo k zásadním proměnám prostředí, které by se výrazně 

projevily na celkové členské uzavřenosti Sněmovny, ukázali jsme si, že vývoj především 

stranického systému měl silný dopad na členskou uzavřenost pod povrchem celkových 

hodnot. 

 

5.3. Vnitřní proměnlivost 

 

 Nahlédnutím do členských struktur stranických klubů pod povrch celkových hodnot 

vývoje lze tedy zjistit mnohem výraznější a často protichůdné změny, které následně 

mohou vysvětlovat určité výkyvy jinak celkově stabilních hodnot. 

 Ačkoliv byl základ stranického systému vytvořen už před volbami v roce 1992, 

existoval časový posun ve vývoji dvou jeho částí, který se následně výrazně projevoval na 

členské struktuře Sněmovny. Zatímco pravicová část spektra (ODS a KDU-ČSL) se pevně 

konstituovala v letech 1990 až 1992, levicové strany (ČSSD a KSČM) se stabilizovaly jako 

součást stranického systému až v období 1992 až 1996. Tento časový posun následně 

souvisel s členskou návazností jednotlivých klubů poslanců na jejich „silná období“. 

 Zatímco kluby dvou menších stran vykazovaly následně dlouhodobě silnou 

uzavřenost, v případě ODS a ČSSD přešel zmíněný posun v zrcadlově obrácený vývoj 

uzavřenosti jejich klubů související pravděpodobně především s jejich působením ve vládě 

nebo opozici. Zatímco klub vládní strany se otvíral novým členům, poslanecký klub 

opoziční strany se člensky uzavíral.  

 Otevřenost a nestabilita stranických klubů v určitých obdobích se projevila jak 

výraznějším zastoupením poslanců se zkušeností z jiných  mimoparlamentních voleb 

(komunálních nebo krajských), tak výrazně častějšími změnami ve vedení těchto klubů. 

Můžeme tak hovořit o jakési celkové otevřenosti, nejen otevřenosti vnější hranice 

Sněmovny. 
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5.4. Mezník ve vývoji nebo anomálie? 

 

 Ačkoliv jsme hovořili o relativní dlouhodobé stabilitě celkových čísel, je i v nich 

patrný vrchol členské uzavřenosti Sněmovny ve volbách 2002. Z analýzy tyto volby 

vycházejí jako možný důležitý mezník ve vývoji členské struktury. Charakterizuje ho 

nejvyšší míra členské uzavřenosti, vyrovnávání trendů jak u obou největších stran, tak u 

skupin poslanců rozdělených podle věku a pohlaví, nebo například vzrůst významu 

některých vnitroparlamentních funkcí. Tyto jevy nemusejí být pouze odrazem změn 

v okolí PS, jako je především krize stranického systému v letech 1998 až 2002. Data 

ukazují i na generační změnu v členské struktuře PS (a to především u - v té době 

otevřenějších - klubů levicových stran). Na celkové míře uzavřenosti Sněmovny ve 

volbách 2002 se projevila kombinace    velmi silné uzavřenosti ODS po rozštěpení strany a 

ještě nepříliš oslabené uzavřenosti  ČSSD vládnoucí od roku 1998. 

 Ačkoliv se ve volbách 2006 některé trendy spolu s opětovnou stabilizací 

politického prostředí obracejí zpět na úroveň voleb 1998 (nižší uzavřenost Sněmovny, další 

posilování dvou hlavních stran), jiné podstatné trendy zůstávají (podobný, už ne zrcadlově 

obrácený, vývoj uzavřenosti u ODS a ČSSD) nebo se dál posilují (vyšší postavení žen ve 

funkcích i jejich lepší zvolitelnost). Až další volební období ukáží, zda se ve volbách 2002 

jednalo jen o jednorázový výkyv v jinak stabilním vývoji Sněmovny, nebo zda byly 

počátkem výraznějších dlouhodobějších změn. 

 

5.5. Vliv jiných voleb 
 
 Z analýzy obecně vyplývá spíše vyšší kandidatura a lepší volitelnost u skupin 

poslanců se zkušeností s držením jiných volených funkcí, a to jak mimoparlamentních, tak 

vnitroparlamentních. Mezi jednotlivými typy funkcí, se však vyskytují výrazné rozdíly a 

některé mají dokonce úspěšnost nižší než obecný průměr.  

  

 

Všechny vnitroparlamentní volené funkce vykazovaly za sledované období lepší 

úspěšnost v případě znovukandidatur. Můžeme je rozdělit na: 
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1) Vedení Sněmovny (předseda, místopředseda) s velmi vysokou prestiží, 

prakticky nulovou proměnlivostí během volebního období a výraznou 

znovuvolitelností ve volbách do Sněmovny. 

2) Vedení klubů (předseda, místopředseda), kde počet držitelů i znovuzvolitelnost 

těchto funkcí u dvou hlavních stran závisí na momentální otevřenosti 

stranického klubu navenek. V „otevřených obdobích“ dochází k častějším 

změnám s nižší zvolitelností.  

3) Vedení výborů (předseda). Pro tuto funkci je klíčový zmiňovaný mezník voleb 

2002, kdy narostl jak počet držitelů této funkce, tak se výrazně zvýšila jejich 

znovukandidatura a úspěšnost ve volbách do Sněmovny. 

 

Mimoparlamentní volební zkušenost můžeme rozdělit na: 

1) Volby z dob Federace.  Počáteční logicky vyšší podíl zastoupení ve Sněmovně 

u poslanců se zkušeností z ČNR se postupem doby smazává s tím, jak zvláště  

od voleb 2002 poslanci se zkušeností z FS dosahovali mnohem vyšší úspěšnosti 

kandidatur. V posledních volbách se poslanci se zkušeností z 

federálních legislativních komor vyskytovali už jen minimálně. 

2) Komunální a krajské volby. Tento typ zkušenosti se díky slučitelnosti mandátů 

poslance a zastupitele projevuje silně v členské struktuře PS. Ale zatímco 

skupina poslanců z komunální politiky má trvale vyšší znovukandidaturu i 

úspěšnost, krajští zastupitelé  vykazují  úspěšnost znovukandidatur průměrnou 

až podprůměrnou. 

3) Senátní a evropské volby. Především kvůli délce mandátu, jeho neslučitelnosti 

s poslaneckou funkcí a době konání voleb se ve struktuře PS tato volební 

zkušenost nevyskytuje vůbec nebo minimálně. 

 

5.6. Hodnocení vstupních hypotéz 

 

 Shrnující zhodnocení v úvodu uvedených hypotéz vypadá takto: 

1) Členskou uzavřenost Sněmovny lze označit za trvale nerostoucí, ale spíše oscilující 

kolem 50% s určitými výkyvy, v závislosti především na změnách ve stranickém 

systému. Držitelé všech sledovaných vnitroparlamentních funkcí vykazují 

v průměru lepší znovuzvolitelnost než celek Sněmovny. 

2) Všechny skupiny poslanců se zkušeností z komunální politiky mají dlouhodobě 

v průměru vyšší míru znovukandidatury a její úspěšnosti. Podobně tak poslanci 
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z bývalého Federálního shromáždění měli v sledovaném období nadprůměrnou 

úspěšnost při obhajobě svých mandátů. U jiných mimoparlamentních volebních 

zkušeností analýza dlouhodobější lepší výsledky nezaznamenala. 

 

Výsledky analýzy ukazují na zásadní vztah mezi vývojem členské struktury 

Sněmovny a vývojem stranického systému. Byl tak potvrzen (pro případné srovnávací 

studie podstatný) předpoklad, že vývoj uzavřenosti legislativní instituce by měl brát 

v úvahu prostředí, v kterém instituce působí.  

 V neposlední řadě tato práce poukazuje na problematičnost jednoznačného 

hodnocení členské uzavřenosti parlamentní instituce coby pozitivního nebo naopak 

negativního procesu. Ukazuje se totiž, že členská uzavřenost může být jak výrazem 

stability, tak známkou izolovanosti nebo krizové etapy vývoje. 
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6. Seznam použitých informačních zdrojů 

 
 
 
 

6.1. Základní data pro analýzu 
 
 

 Analýza vychází především z údajů o proběhlých volbách kandidátech a zvolených poslancích 

(zastupitelích apod.) vyžádaných od Českého statistického úřadu a dále databázově zpracovaných.  
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7. Přílohy 

 
 

Příloha č. 1 - Vznik Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  

 

 Federální a republikové parlamentní instituce vznikly ve své formální podobě Ústavním zákonem o 

Československé federaci (143/1968 Sb.) z 27. října 1968. Jednalo se na federální úrovni o Federální 

shromáždění, které se skládalo ze dvou komor se stejnou působností: Sněmovny lidu s 200 členy (v které 

počet poslanců obou republik odpovídal počtu obyvatel) a Sněmovny národů se 150 členy (v které platilo 

paritní zastoupení 75 poslanců z každé republiky). Na úrovni jednotlivých republik působila Česká národní 

rada (s 200 členy) a Slovenská národní rada (150 členů).  Funkční období parlamentu bylo pětileté. 

Vzhledem k fungování celého komunistického režimu, nelze o žádné autonomii těchto institucí hovořit. 

Všechny instituce politického systému byly podřízeny Komunistické straně, která byla i podle Ústavy 

vedoucí silou ve společnosti (ústavní zákon 100/1960 Sb.). „Zastupitelské sbory fungovaly v zásadě pouze 

jako „převodní páky“ KSČ“ (Cigánek 1992, s. 10). 

 Rozehnáním studentské demonstrace ze 17. listopadu 1989 započal v Československu 

demokratizační proces. Opoziční síly sdružené pod dvěma zastřešujícími organizacemi, Občanským fórem 

(OF) v českých zemích a Veřejností proti násilí (VPN) na Slovensku, začaly jednat s režimem o poklidné 

změně politického systému. V jednáních s představiteli starého režimu nedocházelo k zásadním změnám 

systému živelnou revoluční cestou, ale legálním přijímáním zákonů skrz Federální shromáždění. Tato 

instituce se tak stala garantem poklidného a nenásilného přechodu a zároveň jeho akcelerátorem, protože řada 

předloh a jejich změn vycházela z iniciativy samotných poslanců.  

 Už 29. listopadu 1989 zrušilo Federální shromáždění ještě ve svém původním složení článek ústavy 

týkající se vedoucí úlohy KSČ ve společnosti a článek o marxismu-leninismu coby státním světovém názoru.  

Zároveň byl pozměněn článek týkající se Národní fronty (Ústavní zákon 100/1960 Sb., čl. 4, 6 a 16). Byly 

tak v podstatě zlegalizovány předpoklady demokratického procesu: pluralita názorů a politických organizací.  

 

1. Kooptace 
 

Ačkoliv vliv okolí a dohod dojednávaných mezi zástupci komunistického režimu a opozice na 

činnost zastupitelských sborů byl značný a i z vnitřku parlamentu byla iniciována řada demokratizačních 

změn, nebylo to opozicí vnímáno jako dostatečné. Před parlamentem stála řada zásadních zákonů a 

rozhodnutí: mimo jiné volba nového prezidenta po rezignaci Gustava Husáka, zákon o činnosti politických 

stran, volební zákon apod.  

K požadavkům OF z prosince 1989 k vytvoření základních předpokladů politické demokracie, patřil 

proto mimo jiné i bod týkající se nedemokraticky zvolených členů parlamentních institucí, jejichž funkční 

období začalo rokem 1986: „Federální shromáždění, Česká národní rada i Slovenská národní rada, …  

nejsou sto v dosavadních složeních zabezpečit přechod k politické demokracii v Československu. Z tohoto 

důvodu je nezbytné dosáhnout nejpozději do konce roku 1989 rezignaci nebo odvolání alespoň jedné třetiny 
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dosavadních poslanců těchto zastupitelských sborů“ (Jičínský 1993, s. 168). Způsob výměny poslanců 

kooptací měl vycházet z metody z roku 1969 (Ústavní zákon 117/1969 Sb), kdy se začínající normalizací byli 

bez nutnosti pořádání voleb nahrazeni nepohodlní poslanci novými. Varianta co nejrychlejších voleb, kterou 

zastával E. Mandler, nezískala širší podporu pro neexistenci potřebné legislativy.  

První (bezproblémovější) ústavní zákon o nahrazování členů komor byl přijat po jednáních u 

kulatého stolu  28. 11. 1989 (Ústavní zákon 183/1989 Sb): „Uprázdní-li se funkce poslance FS, Č5R a S5R, 

doplňovací volby se nekonají. Zákonodárný sbor doplní počet svých členů volbou. 5ávrhy na prvé poslance 

předkládají po vzájemné dohodě politické strany a společenské organizace společně s OF v ČSR a VP5 

v SSR“ (Jičínský 1993, s. 60). Už během listopadu, ale především koncem prosince rezignovala řada 

poslanců. Jejich počty tak byly po vzájemné dohodě mezi stranami Národní fronty, OF a VPN rychle 

doplňovány.  

Zákon se týkal ovšem pouze poslanců, kteří se rozhodli rezignovat dobrovolně. Druhý navržený 

ústavní zákon proto zaváděl nový způsob odvolání poslanců bez ohledu na jejich vlastní vůli v parlamentu 

zůstat. „Umožňoval totiž, aby poslanci Federálního shromáždění i dalších zastupitelských sborů, kteří 

v zájmu vyrovnaného rozložení politických sil. nebo vzhledem ke svému dosavadnímu působení neskýtají 

záruky rozvoje politické demokracie, byli ze své funkce odvoláni politickou stranou, jejímiž jsou členy 

(poslance bez stranické příslušnosti mohl odvolat příslušný orgán 5árodní fronty po vzájemné dohodě 

s Občanským fórem v České socialistické republice a s hnutím Veřejnost proti násilí ve Slovenské 

socialistické republice)“ (Cigánek 1992, s. 12). Návrh zákona (14/1990 Sb.) logicky vzbudil u dosavadních 

poslanců mnohem větší odpor. Ohrožoval nejen funkce těch zdiskreditovaných představitelů komunistického 

režimu, kteří odmítali rezignovat, ale vzbuzoval i kontraverze svojí analogií na výše zmíněný normalizační 

zákon z roku 1969. Ozývaly se tak i oprávněné výtky proti nedemokratičnosti takového způsobu rekrutace 

poslanců. Zákon odmítla slovenská část Sněmovny národů a teprve až po průchodu dohodovacím řízením 

(použitým poprvé v historii Federálního shromáždění) a jeho znovuprojednáním ve Sněmovně národů byl 23. 

1. 1990 schválen. Kooptace probíhaly do 27. února 1990 a byla během nich ve Federálním shromáždění 

vyměněna zhruba polovina poslanců. Většina z nových mandátů připadla nestraníkům.  

 

2. Profesionalizace poslanců a legalizace stran 
 

 Částečně rekonstruované Federální shromáždění 27. února 1990 zkrátilo (Ústavní zákon 45/1990 

Sb.) své volební období tak, aby skončilo rokem 1990, dnem voleb. Volební období komor, které měly vzejít 

z připravovaných voleb, bylo po diskuzích  uvnitř OF, VPN a po rozhovorech se zástupci režimu nakonec 

zkráceno z pěti na dva roky. „Důvodem tohoto krácení byl jednak názor, že volby v r. 1990 budou spíše 

plebiscitem o změně politického režimu než přihlášením se voličů k přesně formulovaným politickým směrům 

a programům, a teprve po stabilizaci a vyhranění politických stran se budou moci konat volby ve vlastním 

smyslu slova, jednak představa o prvních svobodně zvolených zákonodárných sborech jako o sborech 

„ústavodárných“, které přijmou nové ústavy, za jejichž platnosti se pak již příští volby budou konat“  

(Cigánek 1992, s. 13).  

Byl také snížen počet členů Sněmovny lidu z 200 na 150. Stejné snížení (ČNR na 150 a SNR na 

100) bylo doporučeno i jednotlivým národním radám, které se ho ale nedržely a zůstaly na svých původních 

počtech členů. Snížení počtu členů bylo součástí úvah o možné změně celé struktury Federálního 
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shromáždění, které se nakonec nerealizovaly. „Snížení počtu členů se mělo kompenzovat zvýšením jejich 

profesionální úrovně“ (Filip 2004a, s. 214). Zavedení neslučitelnosti mandátu poslance FS s některými 

jinými funkcemi (poslanec národních rad, voják z povolání, soudce apod.) můžeme chápat jako další krok 

v procesu profesionalizace poslanců a vydělení parlamentních institucí z do té doby monolitního politického 

systému. Profesionalizace poslanců se týkala i změna schválená až těsně po volbách 1990 (304/1990 Sb.), 

která měnila dosavadní neplacenost poslanecké funkce, zároveň ale nezakazovala poslancům souběžnou 

výdělečnou činnost. „Mlčky se předpokládalo, že taková činnost nebude ani fakticky možná, jestliže se 

poslanci budou s plnou odpovědností věnovat výkonu své funkce“ (Cigánek 1992, s. 15). Mzda poslanců byla 

stanovena na trojnásobek průměrné měsíční mzdy a byl zaveden systém náhrad. 

Postavení politických stran nebylo do roku 1990 právně určeno. Takzvaný malý zákon o politických 

stranách (15/1990 Sb.) z 23. ledna 1990 měl za účel upravit vznik a zánik politických stran. Jako podmínku 

pro vznik stran mimo jiné stanovil 1000 podpisů pod peticí žádající vznik strany. Zároveň s ohledem na 

existenci OF a VPN coby širokých hnutí s velkou mírou podpory, zákon upravoval i existenci takových 

organizací: „K volebním a jiným politickým účelům mohou vznikat politická hnutí (seskupení) jako právnické 

osoby. Mohou se v nich seskupovat politické strany i společenské organizace, jakož i občané“ (zákon o 

politických stranách 15/1990 Sb., čl. 8) V závěrečném ustanovení zákon jmenovitě prohlásil už existující 

Československou stranu lidovou, Československou stranu socialistickou, Demokratickou stranu, 

Komunistickou stranu Československa a Stranu svobody za strany a OF a VPN za hnutí. 

 

3. Volební zákon  
 

 Tvrdá diskuze ohledně nového volebního zákona (47/1990 Sb.) probíhala zejména uvnitř 

Občanského fóra, které bylo v této otázce rozděleno. Politické strany a slovenská reprezentace (VPN) se už 

od začátku vyslovily pro poměrný volební systém. Naopak Václav Havel spíše podporoval většinovou volbu, 

která by zmenšovala vliv politických stran a zvýhodňovala by silné nezávislé osobnosti (Jičínský 1993, s. 

100–101). Konečná dohoda se přiklonila na stranu zavedení proporčního systému, respektive k jeho 

znovuzavedení – proporční systém volby fungoval za První republiky 1918-1939. Naopak za komunistického 

období byl zaveden od roku 1954 absolutní většinový systém převzatý ze SSSR, i když samozřejmě 

vzhledem k prostředí ve kterém fungoval, nehrál systém volby na rekrutaci poslanců žádnou roli. 

 „The new electoral law was considered only temporary (i.e. covering just the first free elections) – 

a fact which fostered Havel´s later attempts to push through an alternative electoral system. As the Federal 

president, he proposed a new electoral law for the 1992 elections as a part of a broader package of 

constitutional amendments presented to the Federal Assembly in December 1991“ (Kopecký 2001, s. 27). O 

chápání přijatého volebního zákona pouze jako dočasné záležitosti, která bude později nahrazena zákonem 

jiným, svědčí i fakt, že v ČNR byla platnost volebního zákona omezena pouze na volby v roce 1990 

(omezení Národní rada zrušila až v roce 1991).  

 Po dosažení dohody na užití proporčního systému volby pro obě komory Federálního shromáždění 

se bez nějakých vážnějších diskuzí ohledně nastavení tohoto systému vycházelo z varianty používané za 

První republiky: tedy z listinného systému při užití Hareovy kvóty v prvním skrutiniu a pro nerozdělené 

mandáty na celostátní úrovni pak Hagenbach-Bishoffovy kvóty v druhém skrutiniu, případně následně 

metody největších zbytků. „5akonec poslanci Federálního shromáždění přihlédli k argumentaci negativně 
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hodnocenými volebními výsledky předmnichovské ČSR a odhlasovali použití Hagenbach-Bischoffovy formule 

i pro prvé skrutinium. Tím se výrazně snížil vliv stranických špiček na volební výsledek, neboť naprostá 

většina mandátů se obsadila hned v prvém skrutiniu volbou na základě krajských kandidátek“ (Filip 2004a, s. 

218). ČNR ve svém volební zákonu (54/1990 Sb.) převzala Hagenbach-Bishoffovu kvótu pro obě skrutinia, 

zatímco SNR zůstala do roku 1992 u prvorepublikového modelu. 

 Pro účel voleb byla Federace rozdělena na českou a slovenskou část, kdy v každé byly hlasy 

počítány odděleně. Volebními jednotkami se staly volební kraje shodné s územím krajů (zákon o územním 

členění státu 36/1960 Sb.). Velkým rozdílem oproti volebnímu systému První republiky bylo ve volbách do 

Federálního shromáždění a České národní rady zavedení 5% uzavírací klauzule, která měla omezit počet 

stran v parlamentu. SNR ve svém volebním zákonu ponechala jen 3% klauzuli. „Jestliže ve volbách 

do Federálního shromáždění v roce 1990 byla stejná výše umělé uzavírací klauzule v obou republikách, byl 

počet stran, které byly ve Federálním shromáždění zastoupeny, podobný. V českých zemích to byly čtyři 

strany, na Slovensku pět stran. Ve volbách do národních rad se ale rozdíl ve výši uzavírací klauzule projevil, 

v České národní radě byly čtyři strany, ve Slovenské národní radě to bylo sedm stran“ (Burďák 2002, 

online). Volební zákon také umožňoval přednostní hlasování pro jednotlivé kandidáty na vázaných 

kandidátních listinách: aby se kandidát posunul na první místo kandidátní listiny, musela minimálně 1/10 

voličů dané strany nebo hnutí využít práva na přednostní hlasování a daný kandidát musel získat více než 

polovinu z těchto přednostních hlasů. Co se týče situace v případě uprázdnění mandátu, podle zákona se 

nezvolení kandidáti stávali náhradníky, takže odpadla nutnost pořádání doplňovacích voleb. 

 

4. Od prvních k druhým demokratickým volbám 
 

 Volby do obou komor Federálního shromáždění a do České a Slovenské národní rady se konaly 

souběžně 8. – 9. 6. 1990 a podle (až na Slovenskou národní radu) prakticky stejného volebního systému. 

Pokud se soustředíme na české prostředí, výsledky voleb (viz. Tabulka 33) ukazují nejen velice podobné 

rozdělení mandátů ve všech českých komorách nebo českých částech komor, ale  je z nich patrný i onen výše 

zmíněný charakter voleb coby plebiscitu o změně režimu. Prosadily se dvě hlavní štěpné linie: „1) totalitní 

strana versus zprostředkovatel demokratických sil … 2) hnutí za nezávislost nebo za autonomii proti 

stávajícímu politickému centru moci“ (Novák 2004a, s. 259).   

Parlamentní volby roku 1990 představovaly pro politiky i pro voliče první zkušeností s fungováním 

demokratického procesu. Dva roky do voleb 1992 umožňovaly lepší diferenciaci politických proudů ve 

společnosti. Rozhodující roli v tomto ohledu hrál rozpad Občanského fóra v roce 1991. 
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Tabulka  33 – Výsledky voleb 1990  v Česku volených poslanců 

Sněmovna národů         
(česká část) 

Sněmovna národů                   
(česká část) 

Sněmovna lidu                                        
(v česku volení poslanci) 

Česká národní rada 

Strana Hlasy Procenta Mandáty Hlasy Procenta Mandáty Hlasy Procenta Mandáty 

OF 3 613 513 49,96 % 50 3 851 172 53,15 % 68 3 569 201 49,50 % 124 

KSČ 997 919 13,80 % 12 976 996 13,48 % 15 954 690 13,24 % 33 

HSD-SMS 658 477 9,10 % 7 572 015 7,89 % 9 723 609 10,03 % 23 

KDU 633 053 8,75 % 6 629 359 8,69 % 9 607 134 8,42 % 20 

Celkem 
5 902 962 81,61% 75 6 029 542 83,21% 101 5 854 634 81,46% 200 

(převzato z ČSÚ www.volby.cz) 

 

Ačkoliv byl volební zákon před volbami 1990 spíše vnímán jako provizorní, po volbách k žádnému 

vážnějšímu pokusu o jeho zásadnější změnu nedošlo. Výjimkou se stal návrh prezidenta Havla (vypracovaný 

profesorem Klokočkou) předložený Federálnímu shromáždění v prosinci 1991, který ovšem neuspěl. Novela 

volebního zákona, přijatá 29. ledna 1991, zásadní změny nepřinesla. Jako důležité z hlediska přepočtu hlasů 

na mandáty můžeme jmenovat změnu uzavírací klauzule pro koalice: ve Federálním shromáždění u dvou až 

tříčlenných na 7% a u koalic s čtyřmi a více členy na 10%. ČNR klauzuli zvedla ještě více: 7% pro dva členy, 

9% pro tři a 11% pro čtyři a více členů. Došlo také ke změně u přednostního hlasování: na první místo 

kandidátky se posunul jen kandidát, který získal alespoň 15% ze všech platných hlasů pro kandidátku.  

Nejdůležitější změny mezi volbami 1990 a 1992 neproběhly tedy v nastavení volebního 

mechanizmu, ale ve vývoji dvou prostředí:   

1) Voličského, ve změně preferencí voličů. Hlavní již nebylo demonstrovat 

prostřednictvím voleb vůli po změně režimu, ale názorové spektrum voličů se začalo 

diferencovat do více proudů.   

2) Stranického systému. Analogicky jak se rozrůzňovaly názory ve společnosti, se začala 

diferencovat jednotlivá politická uskupení, a to jak uvnitř parlamentu, tak mimo něj. 

Diferenciace stran probíhala na úrovni České národní rady rychleji než na úrovni 

federální. 

Podobný vývoj stranického systému probíhal i na Slovensku, ale zatímco české stranické spektrum 

se formovalo kolem ekonomických otázek na pravo–levé škále, na Slovensku se s rozpadem VPN stala 

dominantní národnostní témata. Jakmile odezněla základní štěpení na protirežimní opozici versus režimní 

síly, stalo se toto odlišné vnímání prioritních témat základem sporů, které začínají diskusemi o změně názvu 

státu v roce 1990 (tzv. pomlčková válka) a ústí až v rozdělení federálního státu. „Despite the occasional 

links, parties in both countries were unable or unwilling to come together in common political action. The 

electoral system, under which votes for parties were counted separately in each republic, obviously did not 

generate incentives to forge such links, but the fracture was mainly promoted by divergent political realities 

in the two republics“ (Kopecký 2001, s. 27). 

Jak už bylo napsáno, parlamentní instituce měly omezené funkční období na dva roky. Druhé 

svobodné volby se konaly 5. – 6. 6. 1992 a vygenerovaly na federální úrovni systém s dvěmi dominantními 

stranami. Stejně jako v české části výrazně zvítězila ODS, tak na Slovensku dominovalo Hnutí za 

demokratické Slovensko (HZDS). Zatímco spolupráce na úrovni národních rad jednotlivých republik nebyl 
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problém, činnost Federálního shromáždění se  kvůli zákazu majorizace (pro schválení některých zákonů bylo 

třeba, aby byl zákon schválen v odděleném hlasování v obou částech Sněmovny národů, například Cigánek 

1992, s. 20 – 21) prakticky paralyzovala.  

 

Tabulka  34 – Výsledky voleb 1992  v Česku volených poslanců   

 
Sněmovna národů                                              

(česká část) 
Sněmovna lidu                                                   

(v Česku volení poslanci) 
Česká národní rada 

Strana Hlasy Procenta Mandáty Hlasy Procenta Mandáty Hlasy Procenta Mandáty 

Koalice: ODS a KDS 2 168 421 33,43% 37 2 200 937 33,90 % 48 1 924 483 29,73% 76 

Koalice Levý blok: 
KSČM, DL ČSFR 

939 197 14,48% 15 926 228 14,27% 19 909 490 14,05% 35 

ČSSD 440 806 6,80% 6 498 030 7,67% 10 422 736 6,53% 16 

SPR-RSČ  413 459 6,37% 6 420 848 6,48% 8 387 026 5,98% 14 

KDU-ČSL  394 296 6,08% 6 388 122 5,98% 7 406 341 6,28% 15 

LSU 393 182 6,06% 5 378 962 5,84% 7 421 988 6,52% 16 

ODA 264 371 4,08% 0 323 614 4,98% 0 383 705 5,93% 14 

HSD-SMS  317 934 4,90% 0 274 489 4,23% 0 380 088 5,87% 14 

Celkem 5 331 666 82,20% 75 5 411 230 83,35% 99 5 235 857 80,89 200 

 (převzato z ČSÚ www.volby.cz) 

 Tabulka 34 ukazuje výsledky voleb v české části Federace. Je zde patrný dopad voličského chování, 

kdy lidé považovali komory Federálního shromáždění za důležitější instituce a v jejich případě koncentrovali 

své hlasy do méně stran, zatímco v případě národní rady využili možnost jiné volby k rozptýlenějšímu 

hlasování. Upřednostňování federální úrovně neplatilo jen pro voliče, ale i pro kandidující strany. „České 

politické strany vesměs své hlavní kandidáty nasadily do voleb do dvoukomorového Federálního 

shromáždění, naproti tomu do ….. České národní rady, která představovala, použijeme-li k účelu srovnání 

sportovní terminologie, jen jakousi „druhou ligu“ kandidovaly české politické strany jen druhořadé politiky“ 

(Novák 2004b, s. 315). 

  

5. Rozpad federace a vznik Poslanecké sněmovny 
 

 Se stále zablokovanějším Federálním shromážděním začali iniciativu v řešení propukající Česko - 

Slovenské krize přebírat jiní. Ještě před volbami v lednu 1992 se dohodli představitelé národních rad na 

řešení skrze smlouvu mezi oběma republikami reprezentovanými SNR a ČNR. Jednání byla volbami 

přerušena.  

 Po volbách bylo prakticky jediným možným reálným řešením při jednání o koalici na federální 

úrovni spojení HZDS a ODS (kvůli nutnosti překonání zákazu majorizace). Koaliční jednání mezi oběma 

stranami byla zahájena 8. června a obě strany velmi brzo zjistily, že se na pokračování federace neshodnou. 

Špičky stran se proto soustředily na úroveň jednotlivých republik. Premiéry republikových vlád se stali 

předsedové HZDS a ODS V. Mečiar a V. Klaus, kteří se během dvou měsíců dohodli na plánu rozdělení 

Federace – jednání o technické stránce rozdělení pak probíhala mezi oběma republikovými vládami. 

Federální shromáždění přijalo 25. listopadu Ústavní zákon o zániku Federace (542/1992 Sb.) k 31. prosinci 

1992.  
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 Zatímco tedy od 1989 po volby 1992 bylo Federální shromáždění chápáno jako důležitější než 

republikové legislativní instituce (po celou dobu tedy minimálně na české politické scéně), po volbách 1992 

došlo k rychlému zlomu a přesunu důrazu na republikovou úroveň.  

 Dne 16. prosince 1992 přijala Česká národní rada Ústavu České republiky (1/1993 Sb.) platnou od 

1.1.1993, která zřídila dvoukomorový parlament: Poslaneckou sněmovnu (s 200 členy volenými na dobu 4 

let) a Senát (s 81 členy volenými na dobu 6 let, obměňující se po třetinách každé dva roky). Poslanecká 

sněmovna se stala kontinuálním pokračovatelem České národní rady: „Dnem účinnosti této Ústavy se Česká 

národní rada stává Poslaneckou sněmovnou, jejíž volební období skončí dnem 6. června 1996“ (1/1993 Sb., 

čl. 106). 

  

 

Příloha č. 2 - Systém volby do PS 

 

 Poslanecká sněmovna přijala nový volební zákon do obou komor Parlamentu v září 1995 (247/1995 

Sb.). Tento zákon, který zaváděl většinový systém volby do horní komory Parlamentu, v případě voleb do PS 

žádnou výraznou změnu co se týče převodu hlasů na mandáty nepřinesl. V podstatě navazoval na předchozí 

volební zákon pro volby do ČNR (94/1992 Sb.). Ve volbách 1996 a 1998 tedy platil proporční volební 

systém, kdy voliči, každý s jedním hlasem, v 8 volebních krajích hlasovali pro vázané kandidátní listiny stran 

(s možností preferenčního hlasování). Počet mandátů pro jednotlivé kraje nebyl předem dán a vycházel až 

z volební účasti. „V průměru připadlo 25 mandátů na jeden kraj“ (Lebeda 2004a, s. 232). Uzavírací klauzule 

činila 5% (pro koalice podle počtu stran 7%, 9%, 11%). Přepočet hlasů na mandáty probíhal ve dvou 

skrutiniích: v prvním na úrovni krajů podle Hagenbych-Bishoffovy formule, v druhém pak na celostátní 

úrovni podle téže formule. Kandidátní listiny pro druhé skrutinium strany sestavovaly až po ukončení 

hlasování, případné zbylé mandáty pak byly rozděleny metodou nejvyšších zbytků. 

 Důležitou proměnu volební systém prodělal  po volbách 1998, kdy 14.1.2001 ČSSD a ODS uzavřely 

tzv. Toleranční patent, v kterém se mimo jiné dohodly na změně volebního zákona: „Základním cílem změn 

je nalezení volebního systému, který významně usnadní vznik funkční většinové vlády složené maximálně ze 

dvou politických subjektů“ (Toleranční patent, online, dohoda 2). Snahou bylo snížit proporcionalitu 

výsledků voleb při zachování  proporční metody přepočtu hlasů.  Podle návrhu se mělo volit v 35. volebních 

obvodech, s kumulační uzavírací klauzulí (počet stran v koalici krát 5% - tzv. aditivní kvórum). Přepočet 

hlasů měl probíhat v jediném skrutiniu pomocí upraveného D'Hondtova dělitele (řada začínala 1,42, 2, 3, …).  

Volební zákon není zákonem ústavním a lze ho proto měnit snáze, i když s jeho změnou  musí podle 

ústavy (1/1993 Sb., čl. 40) souhlasit Poslanecká sněmovna i Senát. Zákonem z června 2000 (204/2000 Sb.) 

byl změněn volební zákon z roku 1995 s tím, že zásadně měnil všechny hlavní charakteristiky listinného 

volebního systému (viz. výše). Zákon schválil i Senát. Některá ustanovení zákona byla záhy napadena u 

Ústavního soudu nejprve prezidentem Havlem a poté i 33. senátory (například Filip 2004b, s. 388-389). 

Ústavní soud v lednu 2001 svým rozhodnutím zrušil některé části novely, především pak zmenšení volebních 

obvodů a metodu přepočtu hlasů na mandáty. Nezrušil ovšem například novou uzavírací klauzuli pro koalice. 

Soud se přiklonil  k definici (ústavně dané) proporčnosti voleb coby proporčnosti výsledku, nikoliv jako 
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technické metody přepočtu. Z volebního systému tak po odstranění klíčových částí zbylo jen nepoužitelné 

torzo.  

Poslanci tak museli schválit v krátké době do voleb 2002 novelu, která by volby upravovala. „5a 

poslední chvíli hledaný kompromis, který měl vyhovovat většině parlamentních stran (a nálezu Ústavního 

soudu) sice žádné z nich nevadil, ale také nic výrazného nezměnil. Zachoval si  prakticky identický (tedy 

minimální) vliv na stranický systém, jako měl volební systém předchozí“ (Lebeda 2004b, s. 347).  Novela 

volebního zákona byla přijata těsně před volbami (121/2002 Sb.). Patrně nejvýraznější změnou bylo zavedení 

14. volebních krajů, které kopírují krajské samosprávné členění státu (13 krajů + Praha), které je co do 

velikosti velmi rozdílné. Existují tak velké volební obvody, kde je rozdělováno 23 – 25 mandátů, střední 

obvody s 10 – 14 a malé, kde se rozděluje 5 – 8 mandátů. To má samozřejmě vliv na velikost přirozeného 

prahu pro získání mandátů, který může vysoce přesáhnout práh umělý (Lebeda 2004a, s. 240). K přepočtu 

hlasů byl schválen klasický (tj. nemodifikovaný) D'Hondtův dělitel v jediném skrutiniu a zůstala zachována 

uzavírací klauzule 5% včetně aditivního kvóra (10%, 15%, 20%) pro koalice. Možnost vyjádření preferencí 

pro jednotlivé kandidáty mohl volič prostřednictvím dvou hlasů (snížení počtu hlasů z původních 4 

obsahovala už novela z roku 2000), přičemž ale původních potřebných 10% pro posunutí se na první místo 

kandidátky bylo sníženo na 7%. Další novela volebního zákona (171/2002 Sb.) umožnila poprvé i volbu 

občanům v zahraničí: hlasy byly připočítány do kraje, který byl určen losem. 

 Lze konstatovat, že vliv volebního systému na rekrutační proces ve volbách do PS zůstává od jeho 

zavedení v roce 1995 (respektive už od roku 1990) výrazně nezměněn. Neuspěly pokusy o radikální změny 

od prezidenta Havla na počátku 90tých let ve snaze snížit vliv stran (do tehdy ještě Federálních institucí), až 

po pokus ODS a ČSSD o redukci počtu stran v PS v roce 2000. Jak ukázaly výsledky následujících dvou 

voleb, reálný vliv této novely nebyl nijak výrazný, navzdory změně všech podstatných proměnných 

volebního systému. Co se týče voličského a stranického prostředí, stranický systém zůstal nedotknutý a 

stejně tak se podstatněji nezvýšila možnost voličů  ovlivnit pořadí kandidátů.  

 

 

 

Příloha č. 3 – Volební účast a preferenční hlasování 

 

1. Volební účast 
 

 Existují dva protikladné směry hodnocení volební účasti/neúčasti:  

1) Volební účast je brána jako idnikátor kvality demokracie (například Lijphart 1994). Pokud jednou ze 

základních funkcí voleb je legitimizace ať už konkrétní instituce, nebo celého systému, pak s vyšší 

volební účastí roste i legitimita instituce, síla mandátů a podpora pro politický systém jako celek 

2) Na druhou stranu mnoho autorů poukazuje i na fakt, že vysoká volební účast se vyskytuje 

v obdobích, kdy je demokratický systém v krizi, silně polarizovaný a nestabilní (například Novák 

1998) a naopak, že v dobách stability volební účast klesá. Obecné hodnocení je zřejmě nemožné, 

protože do hry mohou vstupovat různé faktory. K neúčasti ve volbách může voliče vést stejně tak 

znechucení z politiky a pocit bezmoci, jako jejich spokojenost se současným stavem věcí, a naopak 
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účast ve volbách může indikovat nějaký závažný problém ve společnosti, stejně tak jako být 

výrazem aktivity a uvědomělosti občanů. O motivaci voličů obecná čísla o volební účasti nic 

nevypovídají. 

 

 Diagram 12 ukazuje volební účast u námi sledovaných voleb. Velmi výraznou volební účast ve 

volbách 1990 lze připsat jejich charakteru coby plebiscitu o změně režimu. Trend poklesu voličské účasti 

kulminuje kolem roku 2002, tedy v období po vzniku opoziční smlouvy. Tento výrazný pokles, je možné 

interpretovat jako reakci voličů právě na opoziční smlouvu a neexistenci silné alternativy k dvěma velkým 

stranám: „voliči nabyli pocitu bezmoci z toho, že jejich hlas vinou smluvního bipartismu ztratil váhu, byli 

frustrováni z neexistence skutečné opozice - KDU-ČSL a US byly příliš malé, KSČM zase ideologicky 

extrémní“ (Schlemmer 2006, online). Z tohoto pohledu je následná stabilizace či nárůst voličské účasti od 

roku 2004 reakcí na návrat soutěživého prostředí. Pokud by byla tato interpretace správná, pak bychom měli 

příklady dvou opačných účinků negativních jevů na volební účast: zatímco v roce 1990 krizové období a 

nestabilita nově budovaného systému vedla k vysoké účasti ve volbách,  v roce 2002 nesoutěživost dvou 

hlavních aktérů stranického systému a frustrace voličů vedla naopak k nízké volební účasti.  

 

Diagram 12 – Vývoj volební účasti 
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 (převzato z ČSÚ http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/volebni_ucast) 

 

Je třeba také upozornit na fakt, že mandáty přidělované v jednotlivých krajích nejsou známy 

předem, ale vypočítávají se až podle volební účasti: celkový počet hlasů v celé ČR se vydělí počtem 

mandátů, vznikne tzv. mandátové číslo, podle kterého se pak mandáty přidělují jednotlivým krajům 

(121/2002 Sb., čl. 48). Pokud by tedy byl výraznější rozdíl ve volební účasti v jednotlivých krajích, pak by 

kraje s nižší účastí měly i menší zastoupení v PS.  
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Z Diagramu 12 lze také podle voličské účasti usuzovat na důležitost, kterou voliči přisuzují 

jednotlivým institucím bez ohledu na jejich reálné pravomoci. V tomto ohledu dominují volby do PS, 

následované komunálními volbami.  

 

 

2. Preferenční hlasování 
 

  Kandidátní listiny můžeme rozdělit na přísně vázané (v kterých nemá volič žádnou možnost 

ovlivnit pořadí kandidátů), vázané (kdy je pořadí také dáno rozhodnutím strany, ale volič má určitou možnost 

ho měnit) a volné kandidátní listiny (volič pořadí určuje sám, nebo může přidávat i nová jména). Po roce 

1989 byl zaveden volební systém s vázanými kandidátkami, přičemž způsob preferenčního hlasování byl 

několikrát změněn: 1991, 1995, 2002 a nejnověji po volbách 2006. V roce 1990 (tedy při značně atypických 

volbách) „došlo k 72 přesunům ve Sněmovně lidu a Sněmovně národů v jejich českých částech“ (Morkes 

2007, s. 13). Po úpravě  preferenčního hlasování se ve volbách 1992 preferenční hlasování už prakticky 

neprojevilo: podmínku pro přesun na první místo kandidátky sice splnilo 88 kandidátů, ale v naprosté většině 

u stran, které nepostoupily do prvního skrutinia. „U osmi úspěšných stran pak zpravidla uspěli kandidáti 

v čele kandidátky, takže přednostní hlasování se prakticky neprojevilo“ (Filip 2004a, s. 226). Ačkoliv byly 

podmínky ve volebním zákonu v roce 1995 zjednodušeny (z 15% na 10%), ve výsledku se to ve volbách 

1996 a 1998 nijak neprojevilo.  

 

Tabulka 35 – Počet mandátů díky preferenčním hlasům 

  ODS ČSSD KSČM KDU-ČSL SZ US ODA SPR-RSČ 

1996 0 0 0 0 * * 0 0 

1998 0 0 0 1 * 1 * * 

2002 1 0 0 9 * 2 * * 

2006 1 1 4 0 0 * * * 

Celkem 2 1 4 10 0 3 0 0 

 (převzato z Morkes 2007, s. 28) 
- výpočet pro každou ze stran koalice KDU-ČSL + US v roce 2002 je určen podle strany, která kandidáta navrhla 
- Tabulka je shodná s Tabulkou 3 (kapitola 3.3.2.) 
 
 Z tabulky by se zdálo, že změna preferenčního hlasování před volbami 2002  (snížení na 7%) vedla 

k reálným výsledkům preferenčního hlasování. Je třeba si ale povšimnout, kterých stran se nárůst kandidátů 

prosazených díky přednostnímu hlasování týká.  Strany KDU-ČSL a US kandidovaly v těchto volbách coby 

koalice a „vykřížkování“ unionistických kandidátů bylo záměrnou snahou lidoveckých voličů prosadit své 

kandidáty v rámci koalice. Z 31. mandátů koalice tak US získala jen osm. „Pokud by byla ponechána stará 

desetiprocentní hranice, počet zvolených unionistů by se zvýšil (pouze) o 3 na úkor lidovců“ (Lebeda 2004a, 

s. 244). Nárůst tedy nelze do velké míry přičítat změně ve volebním mechanismu, ale spíše soupeření stran 

v rámci koalice. Změna po volbách 2006 (480/2006 Sb.), kdy byl zvýšen počet preferenčních hlasů opět na 4 

a snížena procentuální hranice na 5% se projeví až v dalších volbách.  

 Dopad preferenčního hlasování na výslednou volbu je malý, ale je dán hlavně mechanismem, nebo 

za ním stojí i nezájem voličů preference jednotlivým kandidátům vyjádřit? Mechanismus a chování voličů 

samozřejmě nelze chápat odděleně, pokud preferenční hlasování voličů nemá kvůli nastavení mechanismu 

žádný dopad, přestanou je využívat.  Z Tabulky 36 je patrná malá, ale po roce 2002 stoupající využívanost 
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celkového počtu preferenčních hlasů, které mají voliči k dispozici. Také je dobré si povšimnout, že voliči 

KDU-ČSL své preferenční hlasy využívali častěji než voliči ostatních stran i ve volbách před rokem 2002. 

 

Tabulka 36 – Počet využitých preferenčních hlasů voličů (stran) 

  ODS ČSSD KSČM KDU-ČSL SZ US ODA SPR-RSČ 

1996 11,0% 11,2% 12,0% 14,2% * * 11,2% 9,1% 

1998 8,4% 9,8% 10,0% 13,7% * 10,4% * * 

2002 16,6% 18,2% 17,6% 31,4% * 31,4% * * 

2006 16,9% 16,4% 18,8% 26,2% 20,9% * * * 

Průměr 13,2% 13,9% 14,6% 21,4% * * * * 

 (převzato z Morkes 2007, s. 28) 
- procento u stran KDU-ČSL a US je v roce 2002 shodné kvůli společné kandidátce 
 
 Preferenční hlasování tedy není voliči příliš využíváno a mechanismus zabraňuje i těm využitým 

preferenčním hlasům, aby se výrazněji odrazily na získání mandátů (1996 a 1998 bylo využito 10-12 % 

udělených preferencí, 2002 a 2006  to bylo 18–20% (Morkes 2007, s. 23). Nicméně se od roku 2002 

projevuje trend vyššího zájmu voličů i snahy zákonodárců  o zvýšení vlivu preferencí na zisk mandátů.  

 Z nízké míry preferenčního hlasování nelze usuzovat, že se voliči rozhodují podle osob kandidátů: 

pokud je volič spokojen s pořadím kandidátů na listině a nemá potřebu je měnit, pak preferenčního hlasování 

nevyužije. Strany samotné uvažují racionálně ve snaze maximalizovat své preference u voličů. Na předních 

místech kandidátek jsou tak často nominováni známí a u voličů oblíbení politici a veřejně známé osobnosti. 

Zvolení kandidáta pomocí preferenčního hlasování je tak spíše vyjádřením obecného důrazu na osobnosti 

kandidátů a může být i jakýmsi  indikátorem „extrémní disharmonie“ mezi rozhodnutím strany a názorem 

voličů.  

 

3. Zvyk na volební mechanizmus 
  

 Jak už bylo řečeno v předchozí kapitole, mechanismus volebního systému a chování voličů nelze 

chápat odděleně. Na druhou stranu nelze ale očekávat okamžitou změnu chování v reakci na změnu 

volebních mechanizmů. Trvá obvykle minimálně jedny volby, než si voliči navyknou na reálné dopady 

nového nastavení a přizpůsobí mu své chování. To zvláště platí v situaci, kdy nejde o změnu už existujícího 

volebního mechanismu, ale přímo o zavedení svobodných voleb po několika desetiletích. Podívejme se na 

vývoj dvou faktorů - neplatných a propadlých hlasů. 

 Neplatné hlasy se zdají být dobrým indikátorem zvyku voličů na způsob hlasování. Pokud nedojde 

k nějaké výraznější změně ve způsobu odevzdávání hlasů, mělo by procento neplatných hlasů v čase klesat. 

Samozřejmě nelze očekávat dosažení 100% platnosti hlasů – je nutno počítat s nějakou „přirozenou 

hladinou“ neplatných hlasů. Tabulka 37 ukazuje zřetelný pokles  neplatných hlasů s každými dalšími 

volbami.  Neplatné hlasy nelze ovšem interpretovat zcela jednoznačně jako nezvyk voličů na způsob 

hlasování. Přestože se neplatný hlas na výsledku voleb nijak neodráží, jeho vhození do volební urny může 

být zcela záměrný a racionální krok. Volič může pomocí vhození neplatného hlasu demonstrovat svůj 

negativní postoj k nabídce kandidátních listin, aniž by se vzdal volebního práva. Určitý procentuální nárůst 

neplatných hlasů v roce 2002 mohl být zapříčiněn právě tímto protestním hlasováním.  
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Tabulka 37 – Trendy v hlasování 

  1992 (Č�R) 1996 1998 2002 2006 
Neparlamentní hlasy 1 237 393 676 479 675 675 597 428 319 153 

Neparlamentní hlasy - % 19,11% 11,16% 11,32% 12,55% 5,98 

Volební účast 85,08% 76,41% 74,03% 58,00% 64,47% 

Neplatné hlasy 102 776 37 189 25 339 21 139 19 519 

Neplatné hlasy - % 1,56% 0,61% 0,42% 0,44% 0,36% 

 (převzato z  Schlemmer 2006) 
 
 Mezi propadlé hlasy (v tabulce neparlamentní hlasy) počítáme hlasy, odevzdané stranám, které se 

nedostaly do Parlamentu. Zde hraje klíčovou úlohu uzavírací klauzule, která zůstává po celou dobu existence 

PS na 5%. Strany, které při volbách neobdrží alespoň 5% hlasů nemají šanci na zisk mandátů. Voliči 

nezvyklí na fungování uzavírací klauzule častěji odevzdávají hlasy stranám, které jsou bez šance 5% hranici 

překročit a jejich hlasy častěji propadávají. Naopak, pokud jsou voliči na účinek klauzule zvyklí, přirozeně 

koncentrují své hlasy velkým a zavedeným stranám (tj. nejčastěji stranám parlamentním), nebo stranám u 

kterých se předpokládá, že hranici překonají (např. Zelení před volbami 2006). Psychologický efekt se tedy 

dostavuje až postupně s tím, jak voliči získávají zkušenost s fungováním volebního systému. Tabulka 

ukazuje, stejně jako u propadlých hlasů, postupný pokles počtu hlasů pro neparlamentní strany. Ale stejně 

jako v případě hlasů propadlých, nelze tento ukazatel interpretovat zcela jednoznačně jako zvykání si voličů 

na volební systém. Mohou se vyskytnout faktory, které propadlé hlasy ovlivní více než psychologický efekt 

uzavírací klauzule. Například v prvních volbách v roce 1990, tedy v době kdy by propad hlasů měl být 

nejvyšší, se nijak výrazně neprojevil. Bylo to z důvodu, že se jednalo o „výjmečné, „plebiscitní“ a značně 

polarizované volby, kde malé politické subjekty neměly šanci“ (Novák 2004b, s. 322).  Stejně tak v případě 

malého propadu hlasů ve volbách 2006, se mohlo jednat spíše o důsledek konfrontační a vyhrocené 

předvolební kampaně, která voliče motivovala ke koncentraci hlasů. Naopak určitý procentuální nárůst 

propadlých hlasů ve volbách 2002 může být interpretován jako důsledek opoziční smlouvy, kdy někteří 

voliči hledali mimoparlamentní alternativy. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 93 

Příloha č. 4 – Použité zkratky  

 
ČNR - Česká národní rada 
ČR – Česká republika 
ČSL – československá strana lidová 
ČSSD - Československá sociální demokracie, Česká strana sociálně demokratická 
ČSÚ – Český statistický úřad 
DL ČSFR Demokratická levice 
FS – Federální shromáždění 
HSD-SMS - Hnutí za samosprávnou demokracii-Společnost pro Moravu a Slezsko 
HZDS – Hnutí za demokratické Slovensko 
KDS – Křesťansko-demokratická strana 
KDU - Křesťanská a demokratická unie 
KDU-ČSL - Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 
KrV – Krajské volby 
KSČ – Komunistická strana Československa 
KSČM – Komunistická strana Čech a Moravy 
LSU - Liberálně-sociální unie 
ODA - Občanská demokratická aliance 
ODS – Občanská demokratická strana 
OF - Občanské fórum 
OH – Občanské hnutí 
PS PČR, PS - Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky 
SL - Sněmovna lidu Federálního shromáždění ČSFR 
SN - Sněmovna národů Federálního shromáždění ČSFR 
SNR – Slovenská Národní rada 
SPR-RSČ - Sdružení pro republiku-Republikánská strana Československa 
SZ – Strana zelených 
US – Unie Svobody 
US-DEU – Unie svobody – Demokratická unie 
VPN - veřejnost proti 
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Příloha č. 5 - Teze magisterské diplomové práce 

Institut Politologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova 

Obor:  Politologie 

 

Student: Ondřej Pokorný 

 

Vedoucí práce:  Mgr. Ladislav Mrklas 

 

Předpokládaný název: 

 

Vývoj struktury poslanecké sněmovny 1992-2007 z hlediska kariérní zkušenosti poslanců 

  

Stručná charakteristika tématu: 

 Data o kariérách poslanců mohou poskytnout užitečné informace. Studie, zabývající se těmito údaji 

se zaměřují na několik cílů (Hibbing 1999): 1. pochopení motivace poslanců nebo obecně občanů 

vstupujících do politiky, 2. porozumění konkrétnímu legislativnímu tělesu, 3. porozumění konkrétnímu 

sociopolitickému systému, jehož jsou poslanci  součástí, 4. generalizace přesahující konkrétní sociopolitický 

systém. Tato práce se chce zaměřit  především na druhý jmenovaný cíl – tedy pokusit se skrz kariéry 

poslanců postihnout vývoj  parlamentní komory.  

 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR se od svého vzniku v roce 1992 nachází už v pátém volebním 

období (počítáme-li i období 1992-96). Ačkoliv pět volebních období neumožňuje tak dlouhodobou analýzu 

jako v případě USA (Polsby 1968) nebo Velké Británie (Hibbing 1988), práce Waltera C. Opella  Jr. (Opello 

1986) o Portugalském parlamentu ukazuje, že lze úspěšně analyzovat i mnohem kratší časová období. 

 Práce se zaměří na dva aspekty: 1. vnější, tedy předparlamentní kariéru poslanců a 2. vnitřní, tedy 

kariéru v rámci Poslanecké sněmovny.  

Teorie ambicí identifikuje politickou zkušenost jako hlavní korelát pro držení vyššího politického 

postu. „The basic assumption of the approach is that politicians are rational actors who make political 

decisions consonant with their political ambitions in order to maximize the probability of realizing these 

ambitions“ (Mezey 1970). Je-li Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR nejsilnější  lidem přímo volenou 

institucí,  pak by měla podle této teze zkušenost poslanců z jiných volebních klání zvýšit jejich šance na 

získání a udržení si poslaneckého mandátu.  Prvním cílem práce je proto ověřit hypotézu, že poslanci 

s vyšší volební zkušeností z jiných voleb mají i vyšší šanci na  zisk a udržení si mandátu. Pokud je 

hypotéza pravdivá, pak by s vývojem Poslanecké sněmovny v čase měl podíl takovýchto poslanců  ve 

sněmovně růst a jejich fluktuace by měla být menší než u poslanců méně zkušených. Práce si rozhodně 

neklade za cíl postihnout veškerou mimoparlamentní zkušenost poslanců. Zaměří se výhradně na  účast 

poslanců v přímých svobodných volbách. Veřejné volby jsou kombinaci dvou faktorů: stranické nominace 

(volební obvod, pořadí na kandidátce) a samotné volby lidem. První by měl odrážet postavení kandidáta 

uvnitř vlastní strany (a tedy do jisté míry jeho zkušenost ze stranické politiky) a fakt zvolení pak značí jeho 

zkušenost z dané politické funkce. Poslanec volbami na různých úrovních nezískává pouze samotnou 

zkušenost z volebního klání a případného držení volené funkce, upevňuje si postavení na dané úrovni 
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stranické struktury,  ve volební kampani získává mediální známost mezi voličstvem – buduje si tak základnu, 

která by mu podle výše uvedené hypotézy měla usnadnit zisk a udržení si mandátu. 

Huntington (Huntington 1968) definuje institucionalizaci jako „the process by which organizations 

and procedures acquire value and stability.“ Institucionalizované organizace jsou pro něj definované svou 

adaptabilitou, komplexností, autonomií a koherencí.  Pokud jako určující definiční znak institucionalizace 

vezmeme existenci hranic, oddělující instituci od jejího politického, ekonomického a sociálního prostředí, 

pak bychom pomocí sledování vývoje fluktuace poslanců, re-kandidatury poslanců bez ohledu na to, zdali 

úspěšné či nikoliv  a délky působnosti ve sněmovně nutné pro získání pozice ve vedení (ať už ve vedení 

sněmovny, výborů nebo jednotlivých klubů) mohli sledovat  vývoj procesu institucionalizace Poslanecké 

sněmovny. Pomocí sledování těchto faktoru tak bude druhým cílem práce ověřit hypotézu, že s vývojem 

Poslanecké sněmovny v čase, roste i její institucionalizace.  

Dvě testované hypotézy mohou jít proti sobě: pokud by se poslanecká sněmovna ukázala být silně 

institucionalizovanou, pak by její uzavřenost bránila kandidátům se zkušeností v jiných volbách ve vstupu a 

naopak, pokud by každý kandidát s vyššími zkušenostmi z jiných voleb snadno získal mandát, pak by silná 

fluktuace poslanců bránila  institucionalizaci sněmovny. Není ovšem předpoklad, že by tyto tendence 

dosahovaly nějakých absolutních hodnot, kdy by se vzájemně vylučovaly – jde spíše o jejich určitou 

kombinaci a vývojové tendence. 

Poslanci sněmovny nejsou ale nějakým homogenním celkem, lze je dělit jak podle socio-

demografických charakteristik, tak podle jejich politické příslušnosti. Kontinuální existence klubů ČSSD, 

KDU-ČSL, KSČM a ODS v rámci Poslanecké sněmovny umožňuje sledování dlouhodobého vývoje uvnitř 

jednotlivých klubů a jejich následné porovnání.  Výsledky mohou vypovídat nejen o vývoji poslaneckých 

klubů těchto stran, ale skrz ně i o stranách samotných. Třetím cílem práce tak bude porovnání kariérních 

údajů skupin poslanců rozdělených podle socio-demografických charakteristik a členství 

v poslaneckých klubech. 

   

Metoda práce 

 Snahou práce je z vybraných dat vytvořit jakési „kariérní životopisy“ každého jednotlivého poslance 

a z nich pak sestavit strukturu Poslanecké sněmovny jako celku i jednotlivých poslaneckých klubů za období 

1992-1996, 1996-1998, 1998-2002, 2002-2006, 2006-2007. Přičemž bude kladen důraz na vývoj těchto 

faktorů v čase od vzniku Poslanecké sněmovny po současnost a na snahu nalézt obecné vývojové trendy. Co 

se týče politických stran, soustředí se práce na ČSSD, KDU-ČSL, KSČM a ODS, které byly v Poslanecké 

sněmovně přítomny po celou dobu její existence a u jejichž klubů lze dlouhodobý vývoj zmapovat. 

Z hlediska volební zkušenosti poslanců pak budou sledovány tyto volby: Poslanecká sněmovna ČR 

1996, 1998, 2002, 2006, Sněmovna národů Federálního shromáždění 1990, 1992, Sněmovna lidu 

Federálního shromáždění 1990, 1992, Česká národní rada 1990, 1992, Zastupitelstva obcí 1994, 1998, 2002, 

2006, Zastupitelstva krajů 2000, 2004, Senát Parlamentu ČR 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, Evropský 

parlament 2004 (a to včetně voleb doplňovacích a mimořádných). S ohledem na svobodnost voleb bude 

časové období omezeno rokem 1989. Ve volbách pak budou sledovány tyto faktory: účast ve volbách, místo 

na kandidátce a fakt zvolení/nezvolení.  

Z hlediska kariéry poslanců uvnitř sněmovny bude zmapována účast ve vedení sněmovny, vedení 

poslaneckých klubů a členství a účast ve vedení výborů. 
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 Kromě dvou skupin kariérních faktorů  budou sledovány i dvě socio-demografické charakteristiky: 

věk a pohlaví. Do práce mohou být zahrnuty i některé další pomocné nekariérní statistiky, zejména 

v souvislosti s institucionalizací: například rozpočet sněmovny, dodržování  některých interních pravidel 

apod. 

  

Předpokládaná struktura  

 Práce bude rozdělena na čtyři hlavní částí:   

1) Mimoparlamentní volební zkušenost, zabývající zkušeností poslanců v jiných volbách  

2) Parlamentní kariéra, zkoumající kariéru poslanců uvnitř Poslanecké sněmovny   

3) Kombinace kariérních faktorů se socio-demografickými charakteristikami 

4) Srovnání klubů ČSSD, KDU-ČSL, KSČM a ODS podle kariéry jejich členů 

Hlavní části pak budou rozděleny podle jednotlivých sledovaných faktorů. 

 

Základní zdroje: 

- Český statistický úřad: údaje o volbách: 

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR  1996, 1998, 2002, 2006 

Senát Parlamentu ČR 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006 (+ doplňovací volby) 

Zastupitelstva krajů 2000, 2004 

Zastupitelstva obcí 1994, 1998, 2002, 2006 (+ volby mimořádně) 

Evropský parlament 2004 

Česká národní rada 1990,1992 

Sněmovna lidu Federálního shromáždění 1990,1992 

Sněmovna národů Federálního shromáždění 1990,1992 

- Digitální archív parlamentu ČR 

- Jednací řád Poslanecké sněmovny č. 90/1995 Sb. 

- Kancelář Poslanecké sněmovny¨ 
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