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Abstrakt 

Práce mapuje volební systémy první Československé republiky a České 

republiky mezi léty 1989 a 1998. Snaží se ukázat jejich specifika a dopady. Je zajímavé 

sledovat, jaký vliv může mít změna třeba jen jedné z proměnných volebního systému. 

Například uzavírací klauzule, která byla po roce 1989 nastavena na hranici 5% a která 

dokáže výrazně proměnit složení voleného orgánu, což je nejviditelnější právě ve 

srovnání se systémem první republiky, kde žádné takové omezení neexistovalo. 

V první části se práce nejprve věnuje poměrným volebním systémům obecně, 

protože právě oba zkoumané systémy byly poměrné. V další části práce se lze seznámit 

se zkoumanými systémy a jejich konkrétním nastavením proměnných, na jejichž 

základě jsou pak tyto systémy porovnávány. Nejdůležitější částí práce pak je kapitola o 

vlivu volebních systémů na stranický systém. Práce vychází z teoretického rámce 

Giovanni Sartoriho a využívá ke zkoumání také indexy proporcionality, fragmentace a 

efektivního počtu stran. 

Výsledkem zkoumání je poznání, v čem si jsou tyto volební systémy podobné a 

naopak v čem se vzájemně liší a jaké mají tyto odlišnosti dopady na stranický systém a 

také na chování voličů, protože nastavení volebního systému může ovlivnit nejen 

stranický systém, ale právě i voliče při jeho volbě.  

  

 

 



   

Abstract 

The thesis presents voting  systems of the First Czechoslovak Republic and the 

Czech Republic between 1989 and 1998. It tries to show their characteristics and 

effects. It’s very interesting to see what effect it may have, when we change only one of 

variables of the voting system. For example, the Election treshold, which was set to 5% 

for the election to the Czech National Council and can significantly change the 

composition of the Czech National Council. It is most visible in the comparison with the 

system of the First Republic, where no such restrictions existed. 

The thesis deals firstly with proportional voting system in the first part, because 

both analyzed systems were proportional. In the next section we can read something 

about the researched systems and their specific setting of variables. On these basis the 

systems are then compared. The most important part of this thesis is the chapter about 

the effects of the voting systems on a party system. The thesis is based on the theoretical 

framework by Giovanni Sartori and the indexes of proportionality and of fragmentation 

are used for examination. 

The result of research is to understand what the systems are similar and different 

in and the effects on a party system and on the behavior of voters. 
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Práce by se měla zabývat volebním systémem užívaným pro volby do dolní 

komory Parlamentu první Československé republiky a volebním systémem 

užívaným pro volby do České národní rady a později do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky.  

Cílem bude na základě komparace obou volebních systémů zjistit jejich 

hlavní specifika a vzájemné odlišnosti a poukázat na jejich vliv na stranický 

systém. Co se jednotlivých prvků týče, ty zásadně ovlivňují konečnou podobu 

volebního systému, a je tak zajímavé zjistit, kde a čím se tyto prvky inspirovaly 

či a zda byly případně vytvořeny pro daný systém jako zcela původní. 

Práce by se měla snažit odpovědět na výzkumnou otázku „jaké jsou 

hlavní rozdíly a jejich konkrétní dopady mezi volebními systémy do dolních 

komor Parlamentu první Československé republiky a polistopadové České 

republiky (1989 až 1998)“. Volební systém pro polistopadovou Českou 

republiku byl totožný jak pro ČNR, tak pro navazující Poslaneckou sněmovnu. 

Je ukončen rokem 1998, kdy se volby naposledy konaly podle původního 

volebního systému. 

 

Obsah práce 

Úvodní část se bude věnovat teorii poměrných volebních systémů, popisu jejich 

proměnných a vysvětlení základních pojmů pro uvedení do celé problematiky. 

Tato část poskytne teoretický rámec pro následující analýzu. 

Druhá část práce by měla shrnout a vysvětlit jednotlivé zkoumané 

volební systémy, popsat jejich rysy i konkrétní části.  

Třetí část práce se bude snažit objasnit původ jednotlivých prvků obou 

volebních systémů, tedy čím a kde se ten který inspiroval, jaké faktory hrály roli 

při jejich kompletaci a zda například i určité rysy prvorepublikového volebního 

systému sehrály svoji roli při tvorbě současného volebního systému, či kde se 

ten který volební systém inspiroval. 

Ve čtvrté části by pak mělo jít o komparaci samotnou, kdy se bude jednat 

o srovnání dvou poměrných systémů a jejich jednotlivých proměnných. Celá 

komparativní část by měla být shrnuta přehlednou tabulkou o dvou sloupcích 

shrnující odlišnosti i společné rysy obou systémů. 

Institut politologických studií 
Projekt bakalářské práce 



   

Pátá část by se měla zabývat dopady těchto konkrétních volebních 

systémů na stranický systém, neboť konkrétní nastavení proměnných volebního 

systému přímo ovlivňuje podobu onoho stranického systému.  

Ve svém závěru by měla práce odpovědět na výše uvedenou výzkumnou 

otázku a zároveň přehledně shrnout a utřídit celou problematiku. 

 
Metoda práce 

Bude použita diachronní komparace dvou poměrných volebních systémů 

použitých na stejném místě v jiném čase.  

Data budou čerpána z volebních databází českého statistického úřadu. 

Informace o zkoumaných jevech budou čerpány ze zdrojů knižních, 

internetových i časopiseckých. Dalším neopomenutelným a klíčovým zdrojem 

budou zákony, zejména volební. Téma volebních systémů v obou zkoumaných 

obdobích již zpracováváno bylo, tudíž pramenů pro tuto problematiku by mělo 

být dostatek. 

 

Struktura práce 

1. Úvod 

2. Teoretické uchopení problematiky poměrných volebních systémů 

3. Analytická část 

I. Základní charakteristika zkoumaných volebních systémů 

II. Původ konkrétního nastavení zkoumaných volebních 

systémů 

III. Komparace obou volebních systémů 

IV. Dopady na stranický systém a jejich komparace 

4. Závěr – shrnutí problematiky a odpověď na výzkumnou otázku 
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Úvod 

Volební systém a jeho nastavení patří mezi klíčové prvky demokratických 

režimů. Umožňují voliči svobodně si zvolit svoji reprezentaci v zastupitelském orgánu. 

Volební systém tak často bývá jedním z hlavních témat, která jsou zmiňována 

v kontextu stranických systémů, fragmentace systému, akceschopnosti vlády atd. I 

v dnešní době jsme neustále svědky debat o možné změně volebního systému na našem 

území. Tak klíčová je to pro naše politiky otázka. Ovlivňuje ale skutečně volební 

systém stranický systém natolik, že může na jedné straně podporovat vznik nových 

stran a na druhé straně třeba redukovat systém na pouhé dvě strany? A jak tomu bylo 

v době první Československé republiky? Opravdu tehdejší systém podporoval vysokou 

fragmentaci a vznik velkého množství politických stran? A jak to bylo ve srovnání se 

systémem v České republice po roce 1989? Tedy na stejném území, jen o několik 

desítek let později. V čem si byly tyto systémy podobné a v čem se naopak lišily? A 

jaké měly dopady? I toto byly otázky, které mě vedly k výběru tématu mé práce. 

Práce bude zkoumat volební systémy užívané pro volby do dolní komory 

Parlamentu první Československé republiky a do České národní rady a později do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Cílem práce je porovnat hlavní 

proměnné obou volebních systémů, poukázat na jejich vzájemné odlišnosti a na jejich 

vliv na stranický systém. K tomu pro kvalitativní srovnání poslouží teoretické rámce, 

které nastavil Giovanni Sartori, a pro kvantitativní srovnání indexy fragmentace a 

efektivního počtu stran. Užita bude diachronní komparace dvou poměrných volebních 

systémů používaných na stejném místě a v jiném čase. Pro samotné měřitelné 

kvantitativní srovnání obou volebních systémů bude použit také Loosemore-Handby 

index proporcionality. Práce se snaží zodpovědět výzkumnou otázku: Jaké jsou hlavní 

rozdíly a jejich konkrétní dopady mezi volebními systémy do dolních komor 

Parlamentu první Československé republiky a polistopadové České republiky (1989 – 

1998)? Práce je strukturována tak, že po úvodní části přichází seznámení 

s problematikou poměrných volebních systémů a jejich hlavních proměnných, které tyto 

volební systémy určují. Poté následuje analytická část nejprve charakterizující 

zkoumané volební systémy a původ a důvody jejich nastavení a zavedení. Poté přichází 

samotná komparace obou volebních systémů a nakonec jejich dopady na stranické 

systémy a jejich vzájemná komparace. V závěru pak bude zodpovězena výzkumná 

otázka a shrnuta celá problematika.  
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1. Teoretické uchopení problematiky pom ěrných 

volebních systém ů 

Poměrné systémy lze rozdělit do dvou základních kategorií, a to na listinné 

systémy a jednojmenné přenosné hlasování. Pro účely této práce jsou klíčové listinné 

poměrné systémy, a tedy právě jim bude věnována pozornost v následující kapitole. 

Jelikož se jedná o velice rozmanitou kategorii, je podle doc. Lebedy vhodné 

charakterizovat tyto systémy na základě jejich hlavních proměnných, které nejvíce 

ovlivňují jejich výslednou podobu: „1) velikost volebního obvodu, 2) matematická 

formule, 3) uzavírací klauzule (kvórum), 4) počet a charakter úrovní volebních obvodů 

(skrutinií). Nejsou to faktory jediné, ale nejzávažnější. Jejich účinky se mohou 

navzájem překrývat, tlumit, umocňovat, nebo na sobě mohou být nezávislé,“ [Novák, 

Lebeda a kol. 2004: 27]. 

Velikost volebních obvodů má zásadní vliv na proporčnost výsledků hlasování. 

Tato proměnná se označuje písmenem M (magnitude). Označuje, kolik se v daném 

volebním obvodu obsazuje mandátů. Čím více má volební obvod mandátů, tím 

proporčnější výsledky lze očekávat a naopak, čím má obvod méně křesel k rozdělení, 

tím jsou výsledky voleb méně proporční. V malých volebních obvodech tak mají 

výhodu silné strany, zatímco malé strany jsou v takovémto případě znevýhodněny. 

„Relativně malé volební obvody nalezneme například ve Španělsku. Jejich velikost se 

pohybuje v průměru kolem šesti mandátů. Spolu s D’Hondtovou volební formulí 

produkují tyto volební obvody disproporcionalitu orientovanou ve prospěch silnějších 

stran,“ [Novák, Lebeda a kol. 2004: 28]. 

Volební formule slouží k převodu počtu hlasů na mandáty. Mají obvykle podobu 

vzorců a lze je rozdělit na dvě hlavní kategorie, a to na volební kvóty a volební dělitele. 

Volební kvóty obecně fungují na principu dělení celkového počtu hlasů celkovým 

počtem mandátů. K tomu se přidávají další matematické prvky a členy, které ovlivňují 

výslednou podobu kvóty, která je výsledkem a slouží pro přidělování mandátů. Kvóty 

ale většinou nerozdělí všechny mandáty, tudíž je nutné kombinovat je s jinou metodou 

nebo užívat je v systémech s více skrutinii.  

Hareova kvóta je základní. Počet všech platných hlasů je dělen počtem mandátů, 

které jsou rozdělovány. Výsledkem je kvóta, která udává počet hlasů nutných k zisku 

jednoho mandátu. Q = V/S, kde V je počet hlasů a S je počet mandátů. Počet hlasů 

jednotlivé strany se vydělí kvótou a výsledek se zaokrouhlí na celé číslo směrem dolů. 



  

 

4 

  

Tento výsledek pak odpovídá počtu mandátů přidělených straně. Kvóta ale obvykle 

nerozdělí všechny mandáty. „Většina indexů proporcionality (např. Rae, Loosemore-

Hanby) přisuzuje Hareově kvótě (užité společně s metodou největších zbytků) vysokou 

míru proporcionality,“ [Novák, Lebeda a kol. 2004: 29]. 

Hare-Niemeyerova formule pouze upravuje Hareovu kvótu, neboť vypočítává už 

přímo počet mandátů přidělených jednotlivým stranám: s = v . V/S, kdy v určuje právě 

hodnoty jednotlivé strany. Ani tato formule nerozdělí všechny mandáty a je v tomto 

ohledu shodná s Hareovou kvótou. 

Hagenbach-Bischoffova kvóta opět vychází z Hareovy kvóty. K celkovému 

počtu mandátů se přičítá číslo jedna a tím se pak dělí celkový počet hlasů. Q = V/(S+1). 

Výsledná kvóta má nižší výsledek, čímž dojde k rozdělení více mandátů, ale ani zde 

obvykle nedojde k rozdělení všech mandátů. Míra proporcionality je na úrovni Hareovy 

kvóty. „V ČR byla používána do sněmovních voleb 1998 v prvním skrutiniu pro 

výpočet krajského volebního čísla a ve druhém skrutiniu pro výpočet republikového 

volebního čísla,“ [Novák, Lebeda a kol. 2004: 30]. 

Droopova kvóta Q = V/(S+1) + 1 je spojena s irským jednojmenným přenosným 

hlasováním STV, ale použít lze i pro listinné systémy. „Je konstruována jako absolutně 

nejnižší kvóta, na jejímž základě je možné přidělit kandidátovi mandát, aniž by hrozilo, 

že jej získá na úkor jiného kandidáta,“ [Novák, Lebeda a kol. 2004: 30]. 

Kvóta Imperiali se liší od Hagenbach-Bischoffovy kvóty tím, že k celkovému 

počtu mandátů přičítá číslo 2, resp. 3 u tzv. „posílené“ verze [Lijphart 1994: 156]. 

„Hrozí zde vážné nebezpečí rozdělení více mandátů, než je obvodu přikázáno… Kvóta 

Imperiali je považována za nejméně proporční kvótu,“ [Novák, Lebeda a kol. 2004: 30]. 

Lze ji tedy využít tam, kde kandiduje mnoho stran a zároveň nejsou v rámci volebního 

systému nastaveny mantinely pro zisk mandátu, což by vedlo k roztříštěnosti 

zastupitelského orgánu. 

Jak už bylo řečeno výše, volební formule nejsou schopny rozdělit všechny 

mandáty, tudíž je nutné zbylé mandáty následně přerozdělit. „Tyto procesy bychom 

mohli rozdělit do dvou skupin podle toho, zda probíhají na úrovni stejného obvodu, 

nebo zda probíhají ve druhém (obecněji dalším) skrutiniu na vyšší úrovni volebních 

obvodů,“ [Novák, Lebeda a kol. 2004: 31]. 

Metody v rámci jednoho obvodu jsou používány tehdy, když se mandáty 

rozdělují pouze na jedné, základní úrovni volebních obvodů. Nejpoužívanější je v této 
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oblasti Metoda největších zbytků. Mandáty se přerozdělí mezi strany s největším 

počtem dosud volných hlasů. Toto je výhodnější pro menší strany v menších obvodech. 

Metoda největších průměrů přerozděluje zbylé mandáty podle vypočteného 

průměrného počtu hlasů potřebného pro zisk dalšího mandátu, který je aktuálně ve hře. 

Strana s takto vypočteným nejvyšším průměrem pak získá mandát. Tímto způsobem je 

tedy možné, že jedna strana může získat i více takto přerozdělovaných mandátů. „Tento 

systém produkuje častěji výsledky, které se mohou jevit jako mírné zvýhodnění 

silnějších stran,“ [Novák, Lebeda a kol. 2004: 31]. 

Metody pro vyšší úrovně obvodu pracují na jiném principu. Nerozdělené 

mandáty se převedou do vyššího obvodu a jsou následně rozdělovány. K tomu se 

používají buďto opět kvóty, které ale nejspíš zase nerozdělí všechny mandáty, a tak by 

bylo nutné využít metod pro jejich přerozdělení (viz výše), nebo lze pro toto skrutinium 

použít některého z volebních dělitelů, které nenechávají po přepočtu žádné zbylé 

mandáty, tedy rozdělí je všechny. „Za základ k alokaci na vyšších úrovních se nejčastěji 

používají zbytkové hlasy nevyužité na primární úrovni základních volebních obvodů,“ 

[Novák, Lebeda a kol. 2004: 32]. 

Volební dělitelé mají na rozdíl od kvót tu výhodu, že jsou schopny rozdělit hned 

všechny mandáty v jednom skrutiniu. „Tyto metody pracují na principu řady dělitelů. 

Podle podoby této řady rozlišujeme jednotlivé formule,“ [Novák, Lebeda a kol. 2004: 

32]. 

D’Hondtův volební dělitel pracuje na principu, že mandát je přidělen straně 

s největším průměrem hlasů získaným postupným dělením řadou celých čísel od 1. 

Jinými slovy mandát nezíská strana, která by měla průměr hlasů na mandát nižší, než 

jiná strana. Z takto získaných podílů se vybere tolik nejvyšších, kolik se rozděluje 

mandátů, a těmto podílům, resp. stranám, kterým náleží, jsou přiděleny mandáty. 

„D’Hondtův dělitel je absolutně nejrozšířenější volební formulí PR systémů. Jeho 

účinek je většinou odborníků označován jako disproporční ve prospěch větších stran,“ 

[Novák, Lebeda a kol. 2004: 32]. 

Dělitel Sainte-Laguë funguje na stejném principu jako D’Hondtův, liší se pouze 

číselnou řadou dělitelů, kterou v tomto případě tvoří celá lichá čísla, tedy 1; 3; 5; 7; 9;… 

To vede k tomu, že tento dělitel znevýhodňuje větší strany. Modifikovaná verze tohoto 

dělitele začíná číselnou řadu dělitelů nikoliv číslem 1, ale číslem 1,4, což komplikuje 

malým stranám zisk prvního mandátu. Celkově tedy tento modifikovaný dělitel 

zvýhodňuje středně velké strany. 
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Modifikovaný Huntingtonův dělitel výpočítáme (√(2x1)x1,4)/3 pro první dělitel 

číselné řady, pro každý další pak postupně √(2x1); √(3x2); √(4x3); … Tím dostaneme 

číselnou řadu 0,66; 1,41; 2,45; 3,46; … „Modifikovaný Huntingtonův dělitel se pak jeví 

jako velmi vhodný kompromis mezi různými koncepty proporcionality,“ [Chytilek et al. 

2009: 198]. 

Dělitel Imperiali využívá pro dělení řadu celých čísel, a to od čísla 2, což má za 

následek komplikace pro malé politické strany. V malých obvodech může dokonce 

vykazovat efekt jednokolového většinového systému. 

Dánský dělitel při dělení používá řadu celých čísel ob tři, přičemž začíná se 

jedničkou, tedy 1; 4; 7;… Tento dělitel je výhodný pro malé strany. „Spolu s dělitelem 

Imperiali se jedná o dvě nejdisproporčnější volební formule,“ [Novák, Lebeda a kol. 

2004: 34]. 

Modifikovaný D’Hondtův dělitel vznikl v České republice na základě dohody 

ODS a ČSSD pro volební systém do PS PČR.  Od klasického D’Hondtova dělitele se 

liší tím, že číselnou řadu začíná číslem 1,42. Na účinky tohoto volebního dělitele má 

zásadní vliv velikost obvodů. V menších volebních obvodech se blíží více k děliteli 

Imperiali, zatímco ve velkých obvodech klasickému D’Hondtovi.  

Uzavírací klauzule má zabránit přílišné roztříštěnosti parlamentu tím, že určuje 

minimální procento hlasů, které musí strana získat, aby se mohla zapojit do procesu 

rozdělování mandátů. Je tedy namířena proti malým stranám, které by tříštily výsledné 

složení parlamentu. Většinou je uzavírací klauzule určena v rámci celého státu. Strana 

tedy musí získat určité procentu ze všech hlasů. Pokud ho překročí, může soutěžit o 

mandáty ve všech obvodech. Uzavírací klauzule ale může být nastavena v rámci 

jednotlivých obvodů v každém zvlášť. „Velmi záleží na velikosti obvodu, který určuje, 

zda uzavírací klauzule vůbec nabude faktického účinku a její vliv nebude potlačen 

silnějším dopadem přirozeného prahu,“ [Lebeda 2001: 441]. Volební strana pak může 

soutěžit o mandáty třeba jen v některých obvodech, protože v jiných se jí nepodařilo 

překonat uzavírací klauzuli. „Kompromis mezi oběma modely představuje příklad, jaký 

známe např. ze Švédska, kde strana musí získat buď 4% hlasů v celé zemi, nebo alespoň 

12% hlasů v některém z volebních obvodů,“ [Novák, Lebeda a kol. 2004: 35]. Uzavírací 

klauzule také může být samostatně nastavena pro volební koalice. Dochází zde 

k navýšení procenta podle počtu stran v rámci koalice. „Obecně platí, pokud má volební 

systém více úrovní volebních obvodů, může být klauzule aplikována na kterékoli úrovni 
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a může být vypočtena z celostátních výsledků, regionálních výsledků, nebo z výsledků 

základních volebních obvodů,“ [Lebeda 2001: 441]. 

Volební kvórum plní podobnou funkci jako uzavírací klauzule, ale na rozdíl od 

ní není vyjádřeno procentem, nýbrž konkrétní hodnotou minimálního počtu hlasů, který 

musí strana získat, aby se mohla podílet na rozdělování mandátů. Účinky kvóra ale 

celkem výrazně ovlivňuje volební účast, neboť při vyšší účasti se snižuje procento 

hlasů, které tvoří kvórum, naopak při nízké účasti se toto procento zvyšuje. Pro malé 

strany je tedy v tomto případě výhodnější vyšší volební účast, neboť jim stačí dosáhnout 

nižšího procenta hlasů pro vstup do skrutinia. 

Volební systémy, v nichž se používá více úrovní volebních obvodů, mají za úkol 

na jednu stranu zachovat menší volební obvody pro bližší vztah voliče k volenému 

zástupci, na druhou stranu pak mají přinášet co možná nejproporčnější výsledky. Toto 

obojí v jednoúrovňových volebních obvodech není dost dobře možné. Druhé skrutinium 

může ve výsledku vytvářet velmi proporční výsledek i přes dosti malé obvody na 

primární úrovni. „Míra dosažené proporcionality závisí především na počtu mandátů, 

které se rozdělují na vyšší úrovni,“ [Novák, Lebeda a kol. 2004: 36].  

Zbytkové mandáty ze zbytkových hlasů fungují na principu, že převedou zbylé 

mandáty, které nebyly přiděleny, a zbylé hlasy na vyšší úroveň volebních obvodů, kde 

jsou následně využity. Nejčastěji se užívají dvouúrovňové obvody. Na základní úrovni 

dochází k přidělení mandátů obvykle na základě nějaké kvóty. Nerozdělené mandáty 

jsou spolu se zbylými hlasy převedeny na vyšší úroveň, která pokud je konečná, může 

využít k přidělení zbylých mandátů jak kvótu, tak dělitel. „Klí čovým znakem je, že na 

vyšší úrovni jsou rozdělovány zbytkové mandáty, které nebyly rozděleny na úrovni 

nižších obvodů, na základě zbytkových hlasů, které taktéž nebyly využity na úrovni 

nižších obvodů,“ [Novák, Lebeda a kol. 2004: 36-37]. 

Kompenzační mandáty se rozdělují podle všech hlasů a jejich počet je dán 

předem zákonem. Strany získají mandáty nejdřív na nižší úrovni volebních obvodů, 

poté jim jsou na celostátní úrovni přiděleny kompenzační mandáty. „Na základě všech 

hlasů je vypočteno ideální rozdělení všech mandátů v rámci celé země,“ [Novák, 

Lebeda a kol. 2004: 37]. Od těchto mandátů se pak jednotlivým stranám odečítají ty 

mandáty, které už získaly na nižší úrovni volebních obvodů. Výsledek vzešlý z tohoto 

odečtení pak dá počet kompenzačních mandátů přisouzených té které straně. Každá 

z úrovní volebních obvodů většinou využívá různé volební formule. „Míra 

proporcionality je závislá na počtu kompenzačních mandátů, respektive na procentu 
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kompenzačních mandátů ze všech mandátů, které se rozdělují. … Čím je vyšší procento 

kompenzačních mandátů, tím se zvyšuje množství zastupitelů, kteří nejsou těsně svázáni 

s žádným ze základních volebních obvodů. Zároveň se zvyšuje proporcionalita systému. 

V případě menšího počtu kompenzačních mandátů je tomu přesně naopak. Vzrůstá 

počet zastupitelů spjatých s obvody, ale může se snižovat míra proporcionality,“ 

[Novák, Lebeda a kol. 2004: 37-38]. 

Velmi důležitým faktorem volebních systémů je také přirozený práh. Ten 

ukazuje, „kolik procent hlasů musí strana skutečně získat, aby v určitém obvodě 

obdržela alespoň jeden mandát,“ [Lebeda 2001: 446]. 

 

 

 

2. Základní charakteristika zkoumaných volebních 

systém ů 

 

2.1 Volební systém 1920 

Dolní komora Národního shromáždění měla podle Ústavy z 29. února 1920 300 

členů volených na 6 let. Aktivní volební právo (tedy právo volit) bylo nastaveno na 21 

let a pro možnost volit musel být občan v obci zaregistrován k trvalému pobytu alespoň 

po dobu tří měsíců. Pasivní volební právo (tedy právo být volen) bylo určeno na hranici 

30 let s tím, že se postupně začalo uplatňovat pravidlo minimálně tříletého občanství pro 

získání pasivního volebního práva. „Pro všechny občany, kromě nemocných nebo 

starších 70 let, byla stanovena volební povinnost, sankcí za neúčast bez dostatečné 

omluvy byla pokuta ve výši 20 až 5 000 Kč, nebo vězení od 24 hodin do jednoho 

měsíce,“ [Chytilek et al. 2009: 274]. Dále bylo zakázáno být členem zároveň obou 

komor parlamentu a stejně tak kandidovat do obou komor najednou. 

Volební systém první Československé republiky vycházel z principu poměrného 

zastoupení. Tento princip byl zakotven přímo už v ústavní listině. Jeho změna by tak 

vyžadovala ústavní zákon přijatý kvalifikovanou většinou v obou komorách parlamentu. 

Avšak samotný volební zákon určující už konkrétní podobu poměrné volby součástí 

ústavy nebyl, tudíž k jeho změně stačila prostá parlamentní většina [Broklová 1992: 79]. 
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Československá republika se měla skládat z 23 volebních krajů (pro volby do 

Poslanecké sněmovny), konkrétně 9 pro Čechy, 5 pro Moravu a Slezsko, 7 pro 

Slovensko, 1 pro Těšínsko a 1 pro Podkarpatskou Rus s tím, že na počet mandátů byly 

tyto kraje různě velké, a počet mandátů se tak pohyboval mezi 6 a 45. „Počet mandátů 

pro jednotlivé kraje byl předem stanoven, přičemž fixace počtu mandátů vedla 

k zachování určité nerovnosti kvůli volební geometrii,“ [Chytilek et al. 2009: 275]. Ve 

výsledku tedy v rámci zemí připadal na jeden mandát různý počet hlasů pro etnicky 

česká a slovenská území a pro etnicky německá a maďarská území. Přesné složení 

volebních krajů ze soudních okresů s přesným počtem mandátů jim vymezeným jsou 

vypsány v Řádu volení do Poslanecké sněmovny Republiky československé ze Sbírky 

zákonů československých v úpravě Františka Weyra. 

Klíčovou úlohu politických stran v tehdejším systému podtrhovaly také přísně 

vázané kandidátní listiny. Pro možnost kandidovat bylo nutné sehnat alespoň 100 

podpisů vždy z konkrétního volebního kraje. Avšak ve volbách 1920 byla na Slovensku 

nutnost získat 1000 podpisů, toto ale bylo později eliminováno. „Volby se podle zákona 

měly konat v neděli a den před volbou a v den volby bylo zakázáno podávat alkoholické 

nápoje…“ [Chytilek et al. 2009: 275]. 

Volební systém pro volby v roce 1920 obsahoval celkem tři skrutinia. „První 

skrutinium probíhá na úrovni volebního kraje, druhé a třetí na celostátní úrovni,“ 

[Novák, Lebeda a kol. 2004: 169]. V prvním skrutiniu se k přidělení mandátů stranám 

používala Hareova kvóta. Po získání volební čísla Q vydělením celkového počtu hlasů 

V celkovým počtem mandátů S, čili Q = V / S, se počet mandátů konkrétním stranám 

Sp přiděluje na základě vydělení počtu hlasů té konkrétní straně Vp volebním číslem Q, 

tedy Sp = Vp / Q. Výsledky se vždy počítají jako celá čísla beze zbytků. „Součet všech 

platných hlasů, všem stranám odevzdaných, rozdělí se počtem mandátů, které se 

v dotčeném volebním kraji mají obsaditi; celé číslo dělením vyšlé beze zlomků jest 

číslem volebním. Volebním číslem dělí se součet hlasů odevzdaných pro každou 

kandidátní listinu, načež volební komise přikáže každé straně tolik mandátů, kolikráte 

jest volební číslo obsaženo v součtu hlasů pro stranu tu odevzdaných“.1  

Zbylé mandáty a hlasy se převáděly do druhého skrutinia. „Tento typ 

přidělování na vyšší úrovni, než je volební kraj, se označuje jako rozdělení zbytkových 

mandátů ze zbytkových hlasů,“ [Novák, Lebeda a kol. 2004: 170]. Pro přidělení 

                                                 
1 Řád volení do poslanecké sněmovny. In: Sbírka zákonů československých. 29. února 1920.  
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mandátů ve druhém skrutiniu se využívaly zbylé hlasy z celé republiky. „Komise sečte 

zbytky hlasů …a to každé straně ze všech volebních krajů celé republiky dohromady, a 

zjistí volební číslo“. 1 K výpočtu volebního čísla Q2 se užívala Hagenbach-Bischoffova 

kvóta, kdy počet všech zbylých hlasů V se dělí počtem zbylých mandátů S, ke kterému 

se připočítává číslo 1, tedy Q = V / (S + 1). „Volebním číslem jest celé číslo beze 

zlomků, vyšlé dělením součtu těchto zbytků počtem neobsazených ještě mandátů, 

zvětšeným o jednu“.1 Mandáty jednotlivým stranám Sp jsou pak přiděleny na základě 

dělení celkového počtu zbylých hlasů Vp volebním číslem Q2 vypočítaným pro druhé 

skrutinium, tedy Sp = Vp / Q2. „Bylo-li obsazeno o jeden mandát více, než připadá na 

toto skrutinium, odečte se přebývající mandát té straně, která vykázala nejmenší zbytek 

dělení, při stejném zbytku se odečte straně s nejmenším počtem hlasů na celostátní 

úrovni. V případě stejného počtu hlasů na celostátní úrovni rozhodne los,“ [Novák, 

Lebeda a kol. 2004: 171]. 

Ve třetím skrutiniu se případné zbylé hlasy už rozdělovaly na základě metody 

největších zbytků. „Pakliže si jsou zbytky u několika stran sobě rovny, přidělí se mandát 

té straně, jež dosáhla většího počtu hlasů ve druhém skrutiniu. Je-li i poté počet stejný, 

rozhodne los,“ [Novák, Lebeda a kol. 2004: 171]. Poté bylo sestaveno pořadí 

náhradníků z těch kandidátů, kteří neobdrželi mandát v žádném skrutiniu. Pakliže dojde 

k tomu, že se mandát uvolní, získá ho náhradník, „který je v pořadí dle kandidátky 

v daném kraji bez ohledu na to, zda odcházející poslanec byl zvolen v prvním nebo 

jiném skrutiniu. Pokud není náhradník z téže strany a kraje, mandát přebírá kandidát 

z druhého, popřípadě dalšího skrutinia,“ [Novák, Lebeda a kol. 2004: 171]. V případě, 

že už další náhradník není k dispozici, zůstává uvolněný mandát prázdný. 

Pro volby 1920 neexistovala klauzule, ale bylo nastaveno kvórum pro vstup do 

druhého a třetího skrutinia, tedy konkrétní počet hlasů nutný pro účast ve skrutiniu. 

Kvórum mělo kopírovat volební číslo v jednotlivých volebních krajích. Pokud by strana 

nedosáhla tohoto minimálního počtu hlasů, nebraly by se v potaz hlasy pro ni 

odevzdané ve druhém skrutiniu. „Ústavní výbor doporučil, aby se kvórum pro vstup 

stran do druhého skrutinia snížilo na 20 tisíc hlasů nebo na volební číslo, je-li nižší než 

tato cifra. Avšak platí pravidlo, jestliže strana získala v obou skrutiniích po 20 tisíci 

hlasech, ale ani jednou nedosáhla volebního čísla, ztrácí nárok na mandát. Naproti tomu 

strana, která se v prvním skrutiniu dostala přes práh volebního čísla, avšak v druhém 
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skrutiniu nikoli, může obdržet mandát v třetím skrutiniu, a to podle velikosti zbytku ze 

skrutinia druhého,“ [Novák, Lebeda a kol. 2004: 172]. Tento návrh ústavního výboru 

byl nakonec přijat. Ve volbách 1920 však 20 tisíc hlasů znamenalo jen 0,323% hlasů. 

Podoba kvóra tak neměla příliš selektivní účinky a nijak zásadně neovlivňovala účinky 

volebního systému, neboť ve volbách 1920 získalo mandát v dolní komoře parlamentu 

hned 16 volebních stran, přičemž mandát získala i strana s celkovým podílem hlasů 

0,43% (Maďarská rolnická strana). „Nastavená pravidla mohla vyloučit z parlamentu 

jen zcela marginální subjekty a ohrozit strany, které neměly silnější podporu v některém 

kraji – nejvyšší celostátní zisk, který v praxi nevedl k zisku mandátu, byl 1,39% hlasů, 

v praxi se ale (u strany s výhodně rozloženou volební podporou) setkáváme 

s reprezentací subjektů se ziskem pouhých 0,33% hlasů,“ [Chytilek et al. 2009: 278].  

Z voleb 1920 ale bylo vyloučeno Těšínsko, Užhorodsko, Hlučínsko, Vitorazsko, 

Valticko, Spiš a Orava. Na Užhorodsku se volilo až 16. března 1924 a zvláštností těchto 

voleb bylo, že se už v prvním skrutiniu volilo na základě Haggenbach-Bischoffovy 

kvóty a zbylé mandáty se přerozdělily ve druhém skrutiniu pomocí metody největších 

zbytků. „Ve složení obou komor parlamentu se projevily dva spojené faktory. Prvním 

byla etnická struktura, která neumožňovala vznik skutečně celostátních stran… Druhým 

faktorem byly minimální překážky, které reprezentaci stran kladl volební systém. 

Výsledkem bylo značné roztříštění stranického spektra a problémy s hledáním vládní 

většiny,“ [Chytilek et al. 2009: 276]. 

 

 

2.2 Úprava volebního systému z roku 1925 

Počet volebních krajů se změnil na 22, odpadlo totiž Těšínsko, ale došlo 

k rozdělení pražského volebního obvodu (na A a B, formálně byl ale jako jeden volební 

kraj, proto se oficiální počet krajů snížil na 22). Mandáty z Těšínska byly rozděleny 

mezi Moravskou Ostravu, Brno a pražské obvody.  

Došlo také ke zvýšení kvóra pro druhé skrutinium. Ve druhém skrutiniu bylo 

nejdřív podstatné určit počet mandátů v něm přidělovaných. Vypočítalo se průměrné 

volební číslo, které bylo průměrem všech volebních čísel z prvního skrutinia. Všechny 

zbylé hlasy pak byly děleny tímto průměrným volebním číslem. Výsledné číslo 

zaokrouhlené dolů na celé číslo udávalo počet mandátu rozdělovaných ve druhém 

skrutiniu. „Jestliže je takto stanovený počet mandátů obsazovaných ve druhé skrutiniu 
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stejný nebo vyšší než počet dosud neobsazených křesel, odpadá třetí skrutinium,“ 

[Novák, Lebeda a kol. 2004: 173]. Samotná metoda přerozdělování mandátů ve druhém 

skrutiniu změnou neprošla. 

Změna volebního systému dopadla především na třetí skrutinium. Metoda 

největších zbytků byla nahrazena jiným postupem. Účast ve třetím skrutiniu byla 

podmíněna ziskem alespoň jednoho mandátu z prvního skrutinia, což mírně 

znevýhodnilo malé strany. Pro účast ve třetím skrutiniu byly strany rozděleny ústřední 

volební komisí do dvou skupin. V první skupině jsou strany, „k nimž se přihlíželo ve 

druhém skrutiniu, a to: a) strany, jejichž kandidáti se z více než z 50% přihlásili 

k národnostním menšinám, jmenovitě německé, maďarské nebo polské; b) ostatní 

strany,“ [Novák, Lebeda a kol. 2004: 173]. Druha skupina pak je tvořena stranami, ke 

kterým se naopak ve druhém skrutiniu nepřihlíželo, a to rozdělených na c) a d) stejně 

jako v případě skupiny stran, ke kterým se ve druhém skrutiniu přihlíželo (viz výše). 

Dále je nutné určit třetí volební číslo. To se určí tak, že se sečtou všechny hlasy pro 

strany ze skupin c) a d) a následně se vydělí počtem zbylých mandátů. Stranám ze 

skupin a) a b) „připadne tolik mandátů, kolikrát je obsaženo třetí volební číslo v součtu 

všech hlasů pro strany ze skupin a) a b), které obdržely v celé republice,“ [Novák, 

Lebeda a kol. 2004: 174]. 

V roce 1935 pak bylo upraveno kvórum pro účast ve druhém skrutiniu, které 

bylo nastaveno na 20 000 hlasů pro jeden volební kraj a 120 000 hlasů pro celou 

republiku. Došlo také ke změně výpočtu volebního čísla pro třetí skrutinium, kde se už 

nebraly v potaz všechny hlasy stran, které se nezúčastnily druhého skrutinia, ale jenom 

zbylé hlasy těchto stran. V Roce 1927 byli volebního práva (aktivního i pasivního) 

zbaveni příslušníci ozbrojených sil, tedy vojáci a četníci. 

 

 

2.3 Volební systém do ČNR a PS PČR 1990 - 1998 

Aktivní volební právo bylo stanoveno od 18 let, pasivní pak od 21 let. Republika 

byla rozdělena na volební kraje, které byly totožné s kraji z roku 1960, tedy celkem 8 

českých krajů. Počty mandátů na jednotlivé kraje nebyly pevně určeny, ale rozhodovalo 

množství hlasů odevzdaných ve volbách za ten který kraj „na základě republikového 

mandátového čísla vypočteného pomocí Hareovy formule,“ [Novák, Lebeda a kol. 

2004: 232]. K rozdělování mandátů docházelo ve dvou skrutiniích. Prvního skrutinia se 
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mohly účastnit pouze strany, které získaly minimálně 5% hlasů. Tyto strany se pak 

účastnily rozdělování mandátů na úrovni volebních krajů. Mandáty byly distribuovány 

pomocí Haggenbach-Bischoffovy kvóty. „Součet platných hlasů odevzdaných ve 

volebním kraji pro politické strany, které postoupily do prvního skrutinia, se vydělí 

počtem mandátů, které byly tomuto volebnímu kraji přiděleny zvětšeným o jednu; celé 

číslo, které vyšlo tímto dělením a zaokrouhlené na jednotky, je krajským volebním 

číslem. Celkový počet platných hlasů, který obdržela politická strana v rámci volebního 

kraje, se dělí krajským volebním číslem a politické straně se přikáže tolik mandátů, 

kolikrát je krajské volební číslo obsaženo v celkovém počtu platných hlasů, které tato 

politická strana získala.“2 Kandidátní listiny byly vázané a volič měl k dispozici 4 

preferenční hlasy. „Pokud alespoň jedna desetina voličů dané strany použila preferenční 

hlasy a nadpoloviční většinu jich získal konkrétní kandidát, získával mandát přednostně 

bez ohledu na pořadí na kandidátce,“ [Chytilek et al. 2009: 293]. V roce 1992 prošel 

zákon novelizací, a na přední místo kandidátky tak postupoval kandidát, který získal 

alespoň 15% preferenčních hlasů z celkového počtu platných hlasů odevzdaných pro 

kandidátní listinu v daném volebním kraji za podmínky, že alespoň 10% voličů té které 

strany v daném kraji využilo preferenčních hlasů [Krejčí 1994: 193]. Do této novelizace 

platilo, že kandidát musel získat nadpoloviční většinu preferenčních hlasů ze své 

kandidátky, podmínka minimálního počtu 10% voličů využívajících preferenční hlas 

zůstala zachována stejná jako v zákoně ČNR č. 54/1990 Sb. 

Druhé skrutinium probíhalo na republikové úrovni. Z kandidátních listin byli 

vyškrtnuti už úspěšní kandidáti z prvního skrutinia a volební strany ze zbylých 

kandidátů následně sestavily nové kandidátní listiny s jimi zvoleným pořadím. Zbylé 

mandáty byly přerozdělovány na základě Haggenbach-Bischoffovy kvóty ze zbylých 

hlasů. Bylo vypočítáno republikové volební číslo Q vydělením počtu všech zbylých 

hlasů V počtem zbylých mandátů S navýšených o 1, tedy Q = V / (S + 1). Strany pak 

obdržely tolik mandátů, kolikrát se republikové volební číslo vešlo do celkového zbytku 

hlasů pro tu kterou stranu. „Pokud ani tak nebyly rozděleny všechny mandáty, 

rozhodoval největší zbytek dělení,“ [Chytilek et al. 2009: 296]. 

Uzavírací klauzule pro volební koalice byla řešena zákonem ČNR č. 94/1992 

Sb. a nastavoval ji pro koalice dvou stran na výši 7%, pro koalice tří stran na 9% a pro 

                                                 
2 Zákon České národní rady č. 54/1990 Sb. o volbách do České národní rady. In: Sbírka 

zákonů. 6. března 1990.  
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koalice více než tří stran na 11%. Tímto zákonem došlo také ke změně v oblasti 

preferenčních hlasů. Kandidátům nově „stačilo získat preferenční hlas alespoň 3% 

všech voličů dané kandidátní listiny v daném kraji. Federální shromáždění i národní 

rady měly být v roce 1992 zvoleny už na čtyřleté funkční období, z nich jej ale naplnila 

pouze Česká národní rada, a to již jako Poslanecká sněmovna Parlamentu České 

republiky,“ [Chytilek et al. 2009: 299]. 

Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v letech 1993 – 

1998 se používal stejný systém jako pro volby do České národní rady. Odlišnost nastala 

pouze v užití preferenčních hlasů. Volič měl k dispozici opět 4 preferenční hlasy, ale 

k přednosti kandidáta bylo zapotřebí, aby alespoň 10% voličů té které kandidátní listiny 

využilo preferenční hlasy a zároveň aby kandidát získal podporu alespoň 10% voličů 

jeho strany. Toto tedy umožňovalo jen velmi sporadicky, aby se kandidát ze zadních 

pozic dokázal probojovat na přední příčky kandidátky. 

 

 

2.4 Původ a d ůvody nastavení zkoumaných volebních 

systém ů 

Už samotná ústava první republiky byla inspirována dokumenty z jiných 

západních zemí. Jako zdroj jí posloužila především francouzská ústava, a to v otázkách 

pojetí parlamentní činnosti, kdy parlament byl konstruován zejména podle 

francouzského vzoru, dále americká ústava, a to zejména v pojetí rozdělení moci a pro 

preambuli. „Opomínána je neoprávněně někdy předlitavská ústava z roku 1867, a to 

v klíčových paragrafech občanských svobod“ [Kárník 2000: 100]. Jako okrajové zdroje 

československé ústavě dále posloužily příklady anglické, německé a švýcarské. 

V první Československé republice se podobně jako v dalších evropských státech 

po první světové válce prosadil princip poměrného zastoupení. Ostatně tento princip 

prosazoval ve střední Evropě už v roce 1875 Karel Sladkovský. Prvně byl tento princip 

užit ve volebním řádu do obcí pro obecní volby poprvé konané roku 1919, odkud byl 

převzat také pro volební řád do poslanecké sněmovny, podobně jako vázanost 

kandidátních listin. Vedle všeobecného přesvědčení o vyšší demokratičnosti poměrné 

volby a o vadách většinového systému sehrály v Československu roli i další faktory. 

V republice totiž existovalo poměrně značné množství národnostních skupin, které 

tvořili zhruba třetinu obyvatelstva. Poměrný systém tak byl shledán jako nejvhodnější 
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k tomu, aby i tyto menšiny byly spravedlivě zastoupeny v zastupitelských orgánech. 

K tomu se přiklání i Ferdinand Peroutka, když píše, že „Poměrnost zabezpečuje, že 

parlamentní zastoupení menšin nemůže být vyhlazeno; každý hlas, kdekoliv odevzdaný 

pro menšinu, posiluje její postavení a je brán v počet při rozdílení mandátů“ [Peroutka 

1991: 979] a že i Němci v zásadě potvrzovali kladně přijímané nastavení volebního 

systému a že „nikdy, ani v dobách největšího hněvu, neobořili se na volební řád a 

neformulovali proti němu vážnějších námitek“ [Peroutka 1991: 977].  

Druhým motivem pro zavedení poměrné volby pak podle Broklové byla snaha 

odstranit volební geometrii (což je účelové rýsování hranic volebních obvodů tak, aby 

předem uměle zabezpečovaly vítěznou většinu, což pak může výrazně změnit výsledek 

voleb). Dalším faktorem zavedení poměrné volby měla být „ochrana občanstva před 

radikální socialistickou povodní“ [Broklová 1992: 80].  

Celkově lze tedy říci, že především ochrana menšin a snaha minimalizovat 

politický boj znamenaly hlavní motivaci pro zavedení poměrného systému v ČSR. 

Ovšem dalo by se polemizovat nad tím, zda poměrný systém skutečně tolik prospěl 

menšinám. Například ve volbách 1920 získala Německá sociálnědemokratická strana 

dělnická 31 mandát z 220 českých, což je 14,1% mandátů. Pokud bychom však vzali 

v potaz výsledky voleb na základě soudních okresů, kterých ovšem bylo 346, získala by 

německá sociální demokracie 82 mandáty, což by bylo 23,7% mandátů (za předpokladu, 

že by byl nastaven jednokolový většinový volební systém pro jednomandátové obvody 

kopírující hranice soudních okresů). Toto srovnání pochopitelně není nikterak zásadně 

průkazné, neboť by záleželo především na nastavení počtu, velikosti a voličském 

složení volebních obvodů. Nicméně i z tohoto jednoduchého srovnání lze vidět, že 

nastavený poměrný systém nemusel vždy za každou cenu menšiny zvýhodňovat. 

Zásada přísně vázaných kandidátních listin byla převzata z Německa, o čemž 

svědčí i doslovný překlad z německého gebundene Listen. Měla voliči zamezit to, aby 

volil konkrétní osobnosti. Strany tak získají kontrolu nad personální podobou této 

kandidátní listiny a nenastane tak situace jako při volbách do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR v roce 2010, kdy byli zvoleni lidé ze zadních a za běžných okolností 

prakticky nevolitelných pozic. 

Systém poměrného zastoupení pak byl pro volby do poslanecké sněmovny 

přenesen také v polistopadovém Československu. Pavel Hirš svůj pozměňovací návrh 

ústavy z 16. prosince 1992 na zavedení poměrného volebního systému pro volby do 

poslanecké sněmovny zdůvodňuje mj. tím, že tento systém je nám již tradiční. Avšak za 



  

 

16 

  

Rakouské monarchie se uplatňoval systém většinový, stejně jako v komunistickém 

Československu. Lze tedy říci, že většinový volební systém má v českém prostředí 

relativně silnou tradici. Tradičně spojovat poměrný volební systém s českým prostředím 

tak lze spíše se samostatným a demokratickým českým/československým státem [Antoš 

2008: 81]. 

Prvorepublikový systém se inspiroval především v západní Evropě a ve světě. 

Většinový systém volby známý z Předlitavska byl zamítnut, protože byl spojován 

s útlakem českého národa. Převládlo přesvědčení o vyšší demokratičnosti poměrné 

volby a o lepších zárukách pro menšiny v otázkách jejich reprezentace. Dalším 

důvodem zavedení poměrné volby pak byla snaha zamezit politickému boji formou 

nekalých praktik účelového rýsování volebních obvodů a zamezit možnému vzestupu 

socialismu, jemuž by většinový systém mohl nahrávat v tom, že by socialistické hnutí 

mohlo samo získat většinu mandátů bez nutnosti koalice. Ústava první republiky se 

inspirovala především ve Francii, USA a také v zaniklém Předlitavsku. Zásada přísně 

vázaných kandidátních listin pak byla převzata z Německa a měla upřednostnit volbu 

ideologie nad volbou osobností. Po roce 1989 pak byl zaveden poměrný systém 

s odvoláním na tradici v českém prostředí, především akcentující první republiku. 

 

 

 

3. Komparace obou volebních systém ů 

Úvodem této části práce bych si dovolil citovat doc. Tomáše Lebedu: „Míra 

proporcionality volebních výsledků je hlavním a nejdůležitějším kvantifikovatelným 

jevem, který nám může mnohé napovědět o možných politických konsekvencích 

volebního systému. Vypovídá o charakteru a případném zkreslení reprezentace, o 

nadreprezentaci, podreprezentaci či nereprezentaci jednotlivých stran. Míra 

proporcionality volebních výsledků značně determinuje podobu stranického systému. Je 

klíčovým faktorem rozhodujícím o zastoupení různě velkých stran. Ovlivňuje počet a 

vzájemnou poměrnou velikost parlamentních stran, utváření a charakter většin 

v parlamentu, potažmo i vztahy mezi vládou a parlamentem.“ [Lebeda 2006: 657] 

Proporční výsledek voleb pak je takový, který rozložením mandátů odpovídá 

rozložení hlasů. „Když je parlament velmi věrným odrazem toho, jak voliči hlasovali, 

hovoříme o vysoké míře proporcionality“ [Lebeda 2006: 658]. Pokud je ale toto 



  

 

17 

  

zastoupení nějakým způsobem znečištěno, zkresleno, je zde patrný projev 

disproporcionality. Žádný parlament ale nebude nikdy absolutně proporční. Je to dáno 

tím, že tisíce až miliony hlasů se převádí do desítek až stovek mandátů. Absolutní 

proporcionalita ani absolutní disproporcionalita tak v praxi nenastávají, reálné výsledky 

se pohybují vždy mezi těmito dvěma hranicemi. 

Pro měřitelnou kvantitativní část vzájemného srovnání obou volebních systémů 

jsem zvolil nejpoužívanější z indexů proporcionality, a to index Loosemore-Handby 

(D). Index nabývá hodnot od 0 do 100, přičemž nula značí absolutní proporcionalitu a 

100 krajní disproporcionalitu. Horní krajní hodnoty však index nenabývá. Index určuje, 

„o kolik procentních bodů se celkový výsledek voleb odchyluje od ideální 

proporcionality“ [Lebeda 2006: 662]. Index však na druhou stranu není schopen podat 

úplnou informaci o volební situaci a také inklinuje k Hareově kvótě a metodě největších 

zbytků. Index je také velmi citlivý na větší počet stran a jejich fragmentaci. „V takových 

případech se zvyšuje hodnota indexu, přestože disproporcionalita rozložená mezi větší 

počet stran vůbec nemusí být tak zásadní“ [Lebeda 2006: 664]. Další výtkou vůči D-

indexu je jeho necitlivost k některým přesunům mandátů, a to konkrétně od více 

nadreprezentované strany k méně nadreprezentované straně nebo od méně 

podreprezentované strany k více podreprezentované straně. Disproporcionalita v těchto 

případech podle D-indexu neklesne. Klesne pouze za situace, kdy se přesun provádí od 

nadreprezentované strany k podreprezentované straně. I přes své nevýhody je tento 

index především díky své jednoduchosti nejpoužívanějším indexem proporcionality. 

Nejprve ale srovnám oba volební systémy na základě kvalitativních prvků. 

 

 

3.1 Uzavírací klauzule 

Ve volebním systému první Československé republiky neexistovala pro vstup 

stran do prvního skrutinia žádná uzavírací klauzule ani kvórum. Pouze pak bylo 

nastaveno kvórum pro vstup stran do druhého a třetího skrutinia. Velikost tohoto kvóra 

byla nastavena na 20 tisících hlasech nebo na volebním číslu, pokud je nižší než 20 tisíc 

hlasů. Pokud pak strana získala v obou skrutiniích 20 tisíc a více hlasů, ale přitom tato 

hodnota nedosáhla volebního čísla, nezúčastní se rozdělování mandátů ve třetím 

skrutiniu. Naopak pokud v prvním skrutiniu volebního čísla dosáhne, ale ve druhém už 
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ne, nárok na mandát ve třetím skrutiniu má a určí se podle velikosti zbytku právě 

z druhého skrutinia. 

Naproti tomu Česká národní rada a později i Poslanecká sněmovna PČR už měla 

nastavenou uzavírací klauzuli pro vstup stran do prvního skrutinia ve výši 5% všech 

odevzdaných hlasů na úrovni celého státu. V případě předvolebních koalic pak bylo toto 

číslo 7% pro dvoučlenné koalice, 9% pro tříčlenné koalice a 11% pro více než tříčlenné 

koalice.  

Prvorepublikové kvórum pro účast stran ve druhém a třetím skrutiniu nemělo 

zásadní vliv na účinek volebního systému. Mandát byly schopny obdržet i strany se 

ziskem 0,42% hlasů, absolutně vyjádřeno se ziskem 29 884 hlasů z celkových 7 105 276 

hlasů. Z těchto všech hlasů pak propadlo jen 340 380 hlasů, tedy hlasů odevzdaných pro 

strany, které nezískaly žádný mandát. To by v pořadí stran podle počtu hlasů znamenalo 

pro tento součet až 9. místo [Chytilek et al. 2009: 279].  

Naopak omezující 5% klauzule pro vstup do prvního skrutinia České národní 

rady a později Poslanecké sněmovny PČR výrazně omezovala možnost malým stranám 

podílet se na distribuci mandátů. Např. ve volbách do České národní rady v roce 1992 

získala při průměrné volební účasti 85,08% nejméně hlasů ze stran účastnících se 

prvního skrutinia, tedy překračujících uzavírací klauzuli, strana s výsledkem 5,87%, 

tedy vyjádřeno absolutně 380 088 hlasů. Tato strana pak obdržela celkem v obou 

skrutiniích 14 mandátů (HSD-SMS). V těchto volbách tak vychází pro zisk prvního 

mandátu minimálně na 323 663 hlasy [http://www.volby.cz/pls/cnr1992/u4]. 

Zde je tedy patrný jasný posun od stavu za první ČSR, kdy pro zisk prvního 

mandátu stačilo i méně než 30 tisíc hlasů z celkových více než 7 milionů. Naproti tomu 

ve volbách do České národní rady 1992 bylo nutné pro zisk prvního mandátu obdržet 

alespoň 323 663 hlasy z celkového počtu 6 473 250 platných hlasů. 

Navíc při volbách do České národní rady 1992 propadly hned 1 237 393 hlasy, 

tedy voliči je dali stranám, které nakonec nezískaly žádný mandát. To byl druhý největší 

počet hlasů hned po hlasech pro koalici ODS – KDS [Krejčí 1994: 191-192]. Zde lze 

vidět opět patrný posun od stavu za první Československé republiky, kdy takto propadlo 

pouhých 340 380 hlasů.  

Z výše uvedených příkladů je tedy patrné, že uzavírací klauzule má zásadní vliv 

pro zisk prvního mandátu zejména u malých stran, kterým je touto proměnnou 

volebního systému ztížen vstup do skrutinia a tím i případné následné zastoupení 

v zastupitelském sboru. 
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Zatímco v prvorepublikových volbách se do Poslanecké sněmovny běžně probojovávalo 

až 16 volebních stran, ve volbách do České národní rady a později do Poslanecké 

sněmovny se probojovalo v letech 1992, 1996 a 1998 celkem 8, 6 a 5 volebních stran 

(volby do České národní rady v roce 1990 nebudeme brát v potaz, neboť pouze 4 

volební strany obdržely mandáty a tento výsledek byl dán především neutvořeným 

stabilním systémem politických stran, kdy drtivou většinu hlasů obdrželo Občanské 

fórum jakožto opozice vůči komunistické straně, které se v pozdějších letech postupně 

štěpilo, a vznikaly z něj politické strany). I tento výsledek lze přičíst uzavírací klauzuli, 

která zastupitelský sbor „očistila“ od marginálního zastoupení malých politických stran, 

čímž nedocházelo k tříštění dolní komory parlamentu v takové míře jako za první 

republiky. 

 

 

3.2 Volební formule pro první skrutinium 

Zatímco v prvorepublikovém volebním systému se pro distribuci mandátů 

v prvním skrutiniu využívala Hareova kvóta, první skrutinium volebního systému do 

České národní rady a později Poslanecké sněmovny PČR (do voleb 1998) už využívalo 

Hagenbach-Bischoffovy kvóty, jejíž nespornou výhodou je fakt, že zanechává méně 

zbytků než Hareova kvóta. Ta může v menších volebních obvodech a při větším 

množství volebních stran rozdělit i méně než polovinu mandátů. Pro volby v roce 1929 

vytvořil Otakar Krouský srovnání výpočtu rozdělení mandátů Hareovou kvótou a za 

případného užití Hagenbach-Bischoffovy kvóty. Zatímco Hareova kvóta rozdělila 

v prvním skrutiniu 189 mandátů, Hagenbach-Bischoffova kvóta by rozdělila v prvním 

skrutiniu už 209 mandátů. Do druhého a třetího skrutinia by tak zbývalo přerozdělit 

v prvním případě 111 mandátů, ve druhém případě pak 91 mandát, což je percentuálně 

37% a 30,3% [Novák, Lebeda a kol. 2004: 179]. 

Hagenbach-Bischoffova kvóta může dle doc. Lebedy produkovat odlišné 

výsledky od Hareovy kvóty [Lebeda 2008: 80-81], a to tak, že může mírně posilovat 

silnější strany, čímž se přibližuje D’Hodntovu volebnímu děliteli. I tak ale zůstává dosti 

proporční. „Jak dokazují průměrné hodnoty indexů proporcionality, Hagenbach-

Bischoffova kvóta stojí svými účinky mezi Hareovou kvótou a D’Hondtovým 

dělitelem,“ [Lebeda 2008: 81]. 
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Nyní si pojďme srovnat výsledky v prvním skrutiniu Československé strany lidové (dále 

ČSL) ve volbách 1925 ve volebním obvodu Praha s výsledkem Občanské demokratické 

aliance (dále ODA) ve volbách 1992 taktéž ve volebním obvodu Praha. Srovnání je to 

velmi relativní, neboť rozložení volebních výsledků je v obou volbách odlišné, ale i tak 

je celkem zajímavé. Zatímco v roce 1925 bylo v obvodu Praha odevzdáno 971 788 

platných hlasů, v roce 1992 to bylo 766 938 platných hlasů, což je 78,92% hlasů z roku 

1925. ČSL získala ve volbách 1925 v Praze 110 903 hlasy (11,41%). ODA získala ve 

volbách 1992 v Praze 87 889 hlasů (11,46%), což je 79,25% hlasů pro ČSL z roku 

1925. ČSL získala v roce 1925 v Praze v prvním skrutiniu 5 mandátů ze 42 (11,9% 

mandátů) z celkových 48 a zůstalo jí 9 678 zbytkových hlasů. ODA získala v roce 1992 

v Praze v prvním skrutiniu 3 mandáty z 20 rozdělených (15% mandátů) z celkových 24 

a zbylo 15 217 hlasů. Výsledné srovnání je samozřejmě mj. značně znečištěno 

proporčním rozdělením hlasů ostatních kandidujících stran, dále také odlišným počtem 

mandátů rozdělovaných v obvodu. Celkově lze ale říci, že i přes výše zmíněné faktory 

znečišťující možnost vzájemného srovnání jsou si výsledky v zásadě podobné. Více 

zbytkových hlasů a i vyšší poměr nerozdělených mandátů ve volbách 1992 je do značné 

míry ovlivněn právě velikostí volebního obvodu, tedy počtem mandátů v něm 

rozdělovaných. 

 

 

3.3 Volební formule pro druhé skrutinium 

Ve druhém skrutiniu využíval volební systém první Československé republiky 

stejnou volební formuli jako systém pro volby do České národní rady resp. Poslanecké 

sněmovny PČR (do voleb 1998), tedy Hagenbach-Bischoffovu kvótu. Pomocí ní 

docházelo k rozdělení zbytkových mandátů ze zbytkových hlasů. Obě skrutinia 

probíhala na republikové úrovni, což znamená, že zbylé hlasy z jednotlivých volebních 

krajů se sčítaly. 

Zde tedy panuje shoda obou systémů. Vzhledem k tomu, že pro vstup do prvního 

skrutinia při volbách do České národní rady byla zavedena uzavírací klauzule, nebylo 

už nastaveno kvórum pro vstup do druhého skrutinia, jako tomu bylo ve volebním 

systému první Československé republiky, avšak tam, jak už bylo zmíněno dříve, mělo 

kvórum jen omezený efekt. Dolní komora Národního shromáždění navíc pro volební 

systém využívala tří skrutinií, kdežto Česká národní rada dvou. 
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3.4 Velikost volebních obvod ů 

Pro volby do Poslanecké sněmovny Národního shromáždění ČSR bylo území 

státu rozděleno na 23 volebních krajů, z toho 9 bylo českých, 5 moravských a 

slezských, 7 slovenských, 1 těšínský a 1 pro Podkarpatskou Rus. Po úpravě z roku 1925 

zmizel těšínský volební kraj a volební kraj č. 1 - Praha byl rozdělen na A a B. Počet 

mandátů jednotlivým krajům byl fixně dán a pohyboval se od 6 do 45. Volebních krajů 

na území budoucí České republiky tak bylo celkem 15, resp. 14 po zrušení těšínského 

volebního kraje. Konkrétně se jednalo ve volbách 1920 o volební kraje číslo 1 – 14 se 

sídly volebních komisí v Praze, kde se rozdělovalo fixně 45 mandátů, v Pardubicích 

s 11 mandáty, v Hradci Králové s 12 mandáty, v Mladé Boleslavi se 17, v České Lípě 

s 13, Lounech se 17 mandáty, v Karlových Varech s 12, v Plzni se 17, v Českých 

Budějovicích se 13, v Jihlavě s 9 mandáty, v Brně se 16, v Olomouci se 17, v Uherském 

Hradišti s 8 mandáty a v Ostravě Moravské se 13 mandáty. Volební kraj č. 22 byl 

těšínský a rozděloval 9 mandátů, ale zasahoval i na území, které později připadlo 

Polsku, proto byl v roce 1925 zrušen. Na území budoucí České republiky tak bylo do 

Poslanecké sněmovny Národního shromáždění ČSR voleno 220 poslanců. V roce 1925 

se počet mandátů změnil pouze v Praze na 48 (+3), ale došlo k jejímu rozdělení na A a 

B po 24 mandátech, dále se počet mandátů proměnil v Brně, a to na 17 (+1), a v Ostravě 

na 19 (+5). [Novák, Lebeda a kol. 2004: 183-190]. K největšímu nárůstu došlo 

v Ostravě mj. také proto, že v sobě tento volební kraj nově zahrnoval oblasti českého 

Těšínska. 

Naproti tomu pro volby do České národní rady, resp. Poslanecké sněmovny PČR 

(do voleb 1998) bylo na území České republiky zřízeno 8 volebních krajů kopírujících 

hranice krajů z roku 1960. Počet mandátů nebyl dán fixně, ale pohyboval se podle počtu 

hlasů odevzdaných v jednotlivých krajích podle republikového mandátového čísla, které 

se získalo na základě Hareovy kvóty. Celkový počet platných hlasů za volební kraj se 

pak vydělil takto vypočteným republikovým mandátovým číslem. Výsledkem bylo celé 

číslo, které určovalo počet mandátů za kraj (Hareova kvóta sloužila pouze k určení 

počtu mandátů jednotlivým krajům, nikoliv už však pro distribuci v jejich rámci!). Počet 

poslanců volených v jednotlivých krajích se tak různil. Počet mandátů se ale vždy 

pohyboval v rozmezí od minimálně 14 za Jihočeský kraj do maximálně 41 za 

Jihomoravský kraj. Konkrétně, vezmeme-li v potaz jako příklad opět volby z roku 1992, 

bylo rozdělení mandátů krajům následovné: Hlavní město Praha 24 mandáty, 
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Středočeský kraj 22 mandáty, Jihočeský kraj 14 mandátů, Západočeský kraj 17 

mandátů, Severočeský kraj 21 mandát, Východočeský kraj 25 mandátů, Jihomoravský 

kraj 41 mandát a Severomoravský kraj 36 mandátů 

[http://www.volby.cz/pls/cnr1992/u67]. 

Z tohoto lze usuzovat, že výsledky z jednotlivých krajů se i za relativně shodné 

voličské podpory mohou mírně lišit, neboť menší volební obvody produkují 

disproporčnější výsledky než větší obvody. Toto bylo patrnější ve volbách 1920, kdy 

největší český kraj Praha rozděloval 45 resp. 48 mandátů, zatímco nejmenší český kraj 

Uherské Hradiště pouze 8 mandátů. U takto malých obvodů zároveň hrozilo nebezpečí, 

že v nich bude Hareova kvóta zanechávat značné zbytky. Velmi dobře je to patrné na 

srovnání krajů č. 1 – Praha, č. 7 – Karlovy Vary a č. 9 – České Budějovice. V Praze 

bylo při volbách roku 1925 rozděleno v prvním skrutiniu 42 ze 48 mandátů, kdežto 

v Karlových Varech pouze 4 z 12. V Českých Budějovicích to bylo 6 ze 13. Velikost 

volebního obvodu samozřejmě není jediným faktorem ovlivňujícím množství 

zbytkových mandátů z prvního skrutinia, v tomto případě však je jeho vliv evidentní. 

Naproti tomu rozptyl od 14 do 41 mandátů ve volebních krajích při volbách do České 

národní rady působí lehce vyrovnaněji. Rozdíl je v tom, že vychází z volební účasti 

v jednotlivých krajích, a na jeden mandát tak připadá ve všech volebních krajích stejný 

počet hlasů, kdežto fixně dané množství mandátů ve volebních krajích první republiky 

toto nezaručovalo, ba naopak zde byly zvýhodněny kraje české a slovenské před kraji 

moravskými a slezskými a ještě více znevýhodněna byla Podkarpatská Rus [Chytilek et 

al. 2009: 275]. 

 

 

3.5 Vzájemná komparace na základ ě indexu proporcionality 

Kvantifikovatelná měřitelná data jen potvrzují velmi čisté nastavení 

prvorepublikového volebního systému, naproti němuž stojí už znečištěný volební 

systém po listopadu 89. Hodnota D-indexu proporcionality na základě výsledků voleb 

do poslanecké sněmovny v roce 1920 činila 3,4, což je na škále od 0 do 100 velmi 

proporční výsledek. Zajímavé je, že po volbách 1925 tato hodnota stoupla na 5,6, čili 

došlo zde ke slabému znečištění proporcionality. Ale následné dvoje volby v letech 

1929 a 1935 ukázaly naopak velmi proporční charakter systému s výsledky D-indexu 

1,6 a 1,825. Z těchto výsledků lze vidět, že systém byl nastaven velmi proporčně a že 
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tedy nekladl prakticky žádné překážky, které by redukovaly počet stran či nějak 

výrazněji ovlivňovaly míru jejich reprezentace apod. 

Naproti tomu je se svými odlišnostmi oproti systému první republiky volební 

systém do České národní rady a později do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

disproporčnější. Po volbách do ČNR v roce 1990 dosahoval hodnoty 18,815 a po 

volbách 1992 dokonce hodnoty 19,11. Toto je dáno vysokým procentem propadlých 

hlasů, tedy hlasů, které voliči odevzdali stranám, jež ale nakonec nezískaly mandát, 

protože nepřekročily uzavírací klauzuli. Po volbách do poslanecké sněmovny v roce 

1996 už hodnota indexu klesla na 11,16, resp. na 11,315 po volbách v roce 1998. Z toho 

je patrné, že voliči už tolik „neplýtvali“ hlasy malým stranám, u nichž panovala 

pochybnost, zda překročí uzavírací klauzuli, neboť propadlých hlasů už bylo v těchto 

volbách mnohem méně. Lze tedy říci, že uzavírací klauzule má nejenom reduktivní 

účinky na stranický systém, ale zároveň ovlivňuje voliče, aby volil strategičtěji a ne jen 

podle svého osobního přesvědčení. Aby využití svého hlasu vážil. 

Celkově je systém první republiky svým nastavením a především neexistencí 

uzavírací klauzule a užitím Hareovy kvóty v prvním skrutiniu velmi proporční, zatímco 

systém polistopadový už vykazuje známky disproporcionality především nastavením 

5% uzavírací klauzule a také užitím Hagenbach-Bischoffovy kvóty, která i přes svoji 

relativně vysokou proporcionalitu může oproti Hareově kvótě posilovat silnější strany. 

 

 

 

4. Dopady na stranický systém a jejich komparace 

Volební systémy první Československé republiky a polistopadové republiky do 

roku 1998 jsou si v mnohém podobné. Ten polistopadový se snaží navázat na 

prvorepublikový, ale zároveň se pokouší alespoň částečně vyvarovat jeho chyb. Jako 

nejviditelnější odlišnosti můžeme pozorovat nastavení uzavírací klauzule a také změnu 

volební formule, jak již bylo popsáno výše. Obě tyto změny ve výsledku posilují větší 

strany. Jaký to ale bude mít dopad na stranický systém? A bude polistopadový systém 

už jiný? Vzhledem k několika nastaveným změnám ve volebním systému, by se dalo 

předpokládat, že ano. Otázkou je, zda nastavené změny skutečně mohou dostatečně 

proměnit stranický systém tak, aby se zabránilo jeho fragmentaci a aby se umírnil např. 

snížením ideologické vzdálenosti apod. A pak zde vyvstává také otázka, který volební 
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systém vzhledem ke svým dopadům na stranický systém lze považovat za vhodnější, 

lepší? Ve srovnání dopadů volebních systémů na stranické systémy budu vycházet 

z teoretického rámce, který nastavil Giovanni Sartori3. I přes jeho kritiku obou indexů, 

jak fragmentace, tak efektivního počtu stran, pro lepší srovnání využiju oba dva, neboť 

Sartori nastavuje spíše kvalitativní pohled, ale z kvantitativního hlediska bude užitečné 

využít i těchto indexů na základě volebních výsledků ve volbách do Poslanecké 

sněmovny Národního shromáždění v letech 1920, 1925, 1929 a 1935, do České národní 

rady v letech 1990 (ačkoliv tyto volby byly velmi specifické) a 1992 a do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR v letech 1996 a 1998. 

Sartori rozděluje efekt volebních systémů do dvou rovin: efekt na voliče a efekt 

na počet stran. Efekt na voliče má přitom podle něj omezující účinky, a to na škále od 

silného omezení k naprostému neomezení. Efekt na počet stran má podle Sartoriho 

reduktivní účinky, a to na škále od silné redukce po slabou. Problém však nastane při 

počítání stran. K vymezení relevantních stran navrhuje Sartori dvě pravidla. Z nich 

vyplývá, že strany musí mít buď koaliční potenciál, nebo vyděračský potenciál, aby 

mohly být považovány za relevantní. Pokud ani jednu z těchto vlastností nemají, „jsou 

irelevantní a neměly by se počítat“ [Sartori 2001: 44]. K těmto pravidlům existují také 

dvě hlavní kvantitativně matematické alternativy. První z nich je index fragmentace od 

Douglase Raea a druhou je míra efektivního počtu stran od Laaksa a Taagepery.  

Index fragmentace určuje pravděpodobnost, s jakou kteříkoliv dva členové 

parlamentu budou náležet k různým stranám. Jeho rozpětí je od nuly do jedné, přičemž 

nule odpovídá kompletní obsazení všech mandátů jednou stranou a jedné odpovídá to, 

že stran je zastoupeno tolik, kolik je mandátů. Problém tohoto indexu je podle Sartoriho 

v tom, že nadhodnocuje větší strany a naopak umenšuje menší strany. Míra efektivního 

počtu stran nám ukazuje vztah počtu stran v parlamentu a poměru jejich velikosti. Za 

situace, kdy by všechny strany měly stejný počet mandátů, byl by tento index roven 

dvěma. 

Sartori na indexu fragmentace kritizuje především to, že podhodnocuje některé 

malé strany, které ale vzhledem ke své poziční hodnotě mohou být klíčové pro sestavení 

koalice a měly by proto být považovány za systémově relevantní strany. Dalším bodem 

Sartoriho kritiky indexu fragmentace je, že index nepostihuje štěpení mezi systémovými 

a antisystémovými stranami, což je podle Sartoriho zásadní pro určení, zda se jedná o 

                                                 
3 SARTORI, Giovanni. Srovnávací ústavní inženýrství: Zkoumání struktur, podnětů a výsledků. Vyd. 1. 
Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. 238 s. ISBN 80-85850-94-X 
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polarizovanou, či nepolarizovanou fragmentaci. Index fragmentace tak podle Sartoriho 

nemůže určit systémovou relevantnost stran. 

Sám Sartori navrhl čtyři zákony, z nichž poměrných volebních systémů se týkají 

dva z nich, konkrétně třetí a čtvrtý. Třetí říká, že „existuje-li silná strukturace, poměrné 

zastoupení získává reduktivní účinek zapříčiněný jeho neproporcionalitou. Čím větší je 

tedy nečistota poměrného zastoupení, tím větší jsou vstupní náklady pro menší strany a 

tím silnější je reduktivní účinek. A naopak, čím je nečistota poměrného zastoupení 

menší, tím je reduktivní účinek slabší“. Čtvrtý zákon pak říká, že „chybí-li systémová 

strukturace a předpokládáme-li čisté poměrné zastoupení, tj. rovné vstupní náklady pro 

všechny, stran může být tolik, kolik umožní kvóta“ [Sartori 2001: 60]. Třetí zákon pak 

je upřesněn pravidlem o reduktivním účinku, který mají též systémy poměrného 

zastoupení, a to na základě své neproporcionality „zvláště pak tam, kde se využívají 

v malých volebních obvodech, kde ustavují práh reprezentace nebo kde přičítají prémii“ 

[Sartori 2001: 54]. Potom bude poměrný systém potlačovat malé strany, které mají své 

voličstvo stejnoměrně rozmístěno napříč volebními obvody, ale není schopen potlačit 

malé strany dosahující výraznějších zisků byť jen v omezeném množství obvodů a jinde 

ne. 

Sartori došel k tomu, že popírá Duvergerovo tvrzení, že poměrné zastoupení má 

násobící, čili multiplikační účinky. Naopak tvrdí, že pokud poměrný systém má zrcadlit 

politické rozložení společnosti, logicky nemá co znásobovat. A pokud se po zavedení 

poměrného systému počet stran zvýší, je to dáno pouze tím, že došlo k odstranění 

překážek, které předtím jejich počet redukovaly. Nicméně tím, že čistý poměrný systém 

neklade stranám žádné překážky, nezpůsobuje fragmentaci stranického systému. Pouze 

mu neklade žádné překážky, které by v tom bránily. Čisté poměrné zastoupení je tak 

podle Sartoriho volebním systémem bez účinku na počet stran. A poměrný systém 

ovlivňuje systém stranický pouze tehdy, je-li jakkoliv neproporcionální. „Z toho plyne, 

že kdykoli poměrné zastoupení získá manipulativní účinky, tyto účinky jsou omezující, 

nikoli multiplikační“ [Sartori 2001: 62]. Zkrátka „čím větší je nečistota poměrného 

zastoupení, tím méně je stran. …Fragmentace stranického systému se jako důsledek 

čistého či kvazičistého poměrného zastoupení stává problémem v případě extrémního 

pluralismu, a zvláště pak ve spojení s polarizací“ [Sartori 2001: 70]. 

Volební systém je tedy jedním z klíčových faktorů podílejících se na formování 

stranického systému. Většinový volební systém vede k tomu, že postupně zanikají a ani 

nevznikají menší a střední strany, i když tomu tak nemusí být ve všech případech. 
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Naopak poměrný systém neomezuje vznik většího počtu stran. Československý volební 

systém první republiky tak ve své čistotě neredukoval vznik ani velmi malých stran, 

protože jim zvyšoval pravděpodobnost možnosti zisku alespoň minimálního množství 

mandátů, pokud měly ve společnosti podporu pro to dostačující. Pro strany prakticky 

neexistovaly žádné překážky, které by přirozeně redukovaly jejich počet. Na tom se 

podílely především čtyři hlavní faktory: poměrný systém volby, vázané kandidátní 

listiny, praktická neexistence uzavírací klauzule a metoda pro výpočet volebního čísla. 

„Tyto parametry vedly k fragmentaci spektra, které lze z hlediska Sartoriho typologie 

stranicko-politických soustav označit jako extrémní multipartismus (z hlediska formátu 

systému) a polarizovaný pluralismus (z hlediska typu systému)“ [Balík a kol. 2011: 68]. 

Zůstaňme tedy u Sartoriho typologie systémů a shrňme si, čím prvorepublikový 

stranický systém naplňuje znaky polarizovaného pluralismu. Sartori takto určil osm 

základních vlastností za prvotního předpokladu, že systém obsahuje více než pět stran. 

Prvním a nejviditelnějším znakem je podle něj přítomnost relevantních 

antisystémových stran, tedy stran „podkopávajících legitimitu režimu“ [Sartori 2005: 

137], čímž vzniká jakási antisystémová opozice tvořená především komunistickými 

nebo fašistickými stranami. V první Československé republice byl tento znak naplněn 

zejména existencí komunistické strany a německých neaktivistických politických stran, 

které měly v poslanecké sněmovně své zastoupení. 

Druhým charakteristickým znakem polarizovaného pluralismu je podle 

Sartoriho existence dvoustranných opozicí. Obě takovéto opozice se vzájemně vylučují 

a nemohou se tak společně spojit proti vládě, ke které jsou fakticky blíže, než samy 

k sobě. I toto v Československu za první republiky můžeme pozorovat. Na jedné straně 

opozice krajně levicová v podobě komunistické strany, na druhém pólu spektra opozice 

krajně pravicová v podobě například SDP. Tyto dva znaky polarizovaného pluralismu 

považuje Sartori za nejviditelnější a nejzákladnější a „dostačující pro určení kategorie“ 

[Sartori 2005: 139]. 

Třetím rysem pak je středové umístění jedné strany nebo skupiny stran. „Podél 

pravolevé dimenze je metrický střed systému obsazený“, tím pádem už nedochází 

k bipolárním interakcím, nýbrž minimálně k trojúhelníkovým, a „systém je multipolární 

tím, že jeho konkurenční mechanismy závisejí na středu, který musí čelit jak levici, tak i 

pravici“, takovýto mechanismus je multipolární a „nelze ho tedy vysvětlit pomocí 

dualistického modelu“ [Sartori 2005: 139]. Samotný fakt, že střed spektra je obsazen, 

vede k tomu, že mizí dostředivé tendence a naopak systém nabývá spíše odstředivého 
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charakteru, což znamená, že tento typ napomáhá spíše extrémistické politice než 

umírněné, kterou by představovaly právě dostředivé síly. 

Čtvrtým znakem polarizovaného pluralismu je podle Sartoriho samotná 

polarizace, a to ve smyslu, že zde existuje nezanedbatelná ideologická vzdálenost. 

„Systém je ovšem založen na středu právě proto, že je polarizovaný. …Nakonec však 

není umístění ve středu jenom následkem, ale také příčinou polarizace, protože samotná 

skutečnost, že je obsazena středová oblast, dodává systému odstředivé sklony a brání 

dostředivé soutěži“ [Sartori 2005: 140-141]. 

Jako pátou vlastnost Sartori určil už výše zmíněné převládání odstředivých 

sklonů nad dostředivými, což má charakterizovat oslabování středu ve prospěch 

krajních extrémů, jenž spočívá ve ztrátě hlasů středu. V Československé první republice 

není tento efekt natolik patrný, neboť komunistická strana spíše stagnovala. Lze to však 

sledovat v nástupu německé SDP, která hned ve svých prvních (a zároveň pro 

Československo posledních) volbách v roce 1935, kdy kandidovala, získala 1,25 

milionu hlasů, čímž na počet hlasů tyto volby dokonce vyhrála. Pravdou však také je, že 

většina jejích hlasů byla v předešlých volbách rozmělněna mezi více německých stran, 

které však většinou nebyly antisystémového charakteru a nestály na krajní pravici. 

Šestou vlastností polarizovaného pluralismu má být jeho ideologické 

rozstrukturování. „Pokud lze nalézt ideologický prostor, vyplývá z toho, že politické 

zřízení obsahuje strany, které nesouhlasí nejen s politikami, ale také, a to je důležitější, 

s principy a základy“ [Sartori 2005: 142]. Ideologie může podle Sartoriho znamenat (1) 

„vysoce emotivní zapojení do politiky“ a (2) „zvláštní typ mentality“, přičemž 

v pluralistických systémech by měla převažovat právě ona mentalita, tedy „ideologie 

chápaná jako způsob vnímání a chápání politiky“ [Sartori 2005: 142]. Ideologická 

teplota stran může být různá. Společné pro ně pak je to, že spolu bojují právě 

prostřednictvím ideologických argumentů. Pokud dojde k tomu, že se systém zavede a 

strany zabudují, vznikne tu zájem tento stav i nadále udržet a usměrnit. To především 

proto, že aby strany mohly ospravedlnit existenci svého velkého množství, musí 

vykazovat dostatečnou míru vzájemné odlišnosti. „Druhý důvod je ten, že v situaci 

extrémního pluralismu je většina stran malými skupinami, jejichž přežití je nejlépe 

zaručeno, když jejich příznivci jsou indoktrinováni jako věřící“ [Sartori 2005: 143]. 

Sedmým znakem polarizovaného pluralismu je podle Sartoriho přítomnost 

nezodpovědných opozicí. Středové strany nejsou vystaveny alternaci, vědí, že se budou 

na vládě podílet vždy. Na druhé straně extrémní strany zase vědí, že se na vládě 
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nebudou podílet nikdy. Tím pádem neexistují alternativní koalice. „Místo toho 

nacházíme periferní změnu – periferní v tom, že přístup do vlády je omezen pouze na 

středolevé a/nebo středopravé strany“ [Sartori 2005: 144]. Toto napovídá, proč 

v polarizovaném pluralismu není žádná významná opozice a naopak charakterizuje ho 

opozice poloodpovědná až nezodpovědná. Zodpovědná by totiž byla v situaci, kdyby 

věděla, že dříve či později bude mít možnost své sliby naplnit účastí na vládě. Pokud je 

ale účast na vládě předem vyloučena, logicky se staví a priori proti vládě a systému 

s vědomím, že své sliby nebude nucena nikdy naplnit. Dokonce ani strany orientované 

na vládu nejsou nuceny být zodpovědnou opozicí, protože mohou být poloodpovědné. 

„Tak je polarizovaný pluralismus charakterizován poloodpovědnou opozicí, pokud jde o 

strany umístěné na periferii středu, a nezodpovědnou opozicí, pokud jde o extrémní 

strany stojící v opozici proti systému“ [Sartori 2005: 145]. V první Československé 

republice lze jako nezodpovědnou opozici vidět například krajně pravicovou SDP, jejíž 

požadavky a cíle byly už předem v rámci systému první republiky nesplnitelné. Stejně 

tak lze vidět strany středu bez možnosti alternace, neboť koalice v zásadě tvořily 

pokaždé stejné politické strany, ať dopadly volby jakkoliv. 

Posledním znakem polarizovaného pluralismu je rozsah, v němž politické 

zřízení vykazuje politiku trumfování (nabízení stále více než druzí), nebo přílišného 

slibování. Soutěživá politika se totiž skládá také z pravidel soutěže. Je to přítomnost 

více jak jedné politické strany a minimem poctivosti a vzájemné důvěry. „Politická hra 

je ve skutečnosti hrána podle pravidel nekalé soutěže charakterizované neustálou 

eskalací“ [Sartori 2005: 146]. 

Podle Sartoriho však tento typ systému není dlouhodobě udržitelný a nedokáže 

čelit výbušným krizím. „Politický systém charakterizovaný odstředivými tendencemi, 

nezodpovědnou opozicí a nekalou soutěží je stěží systémem životaschopným“ [Sartori 

2005: 146]. To se ostatně projevilo i v praxi meziválečného období, kdy došlo k selhání 

nejprve systému Výmarské republiky a nakonec také k selhání systému první 

Československé republiky. Ani jeden systém nedokázal ustát právě tlak výbušné krize té 

doby a mohutný nástup krajní pravice. „Co víme jistě, je, že pokud je politické zřízení 

odstředivé na všech úrovních – volební, parlamentní i na úrovni stranického vedení – 

pak je odsouzeno k záhubě. … Tím chci rovněž říct, že systém polarizovaného 

pluralismu může vydržet jen tehdy, pokud je odstředivá taktika volební soutěže 

zmírněna nebo je případně působeno proti ní v ostatních arénách“ [Sartori 2005: 151].  
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Problémem pak je vymezení stran jako takových, protože mohou existovat i 

menší skupiny lokálního charakteru, které navíc nemusí být trvalé, ale zastoupení 

v zastupitelských tělesech mohou mít mnohdy značné. To byl případ i ČSR. „Z 

ohromného počtu stran bychom jen určitou část mohli pokládat za politické strany ve 

vlastním slova smyslu, tj. strany schopné ucházet se o moc.“ [Broklová 1992: 76]. 

Stranický systém první republiky lze chápat jako systém více stran, konkrétně by 

se podle Sartoriho klasifikace jednalo o polarizovaný pluralismus. Oproti jiným zemím 

střední Evropy zde existovalo sedm až dvanáct stran, jež byly schopny ucházet se o 

moc. Sedm bylo celorepublikových, zúčastnily se všech voleb do parlamentu a získaly 

v nich mandáty, čtyři strany byly německé a jedna maďarská, ty se zúčastnily trojích 

voleb do parlamentu a také v nich získaly mandáty. 

Podle Evy Broklové byl systém první československé republiky až hraniční a 

došlo podle ní k vytvoření určité „diktatury stran“, což do jisté míry potlačovalo rysy 

parlamentní demokracie. Navíc strany v ČSR nebyly ani ústavně ani právně zakotveny, 

což bylo způsobeno přetrvávající myšlenkou liberálního pojetí reprezentace, kdy 

poslanec je odpovědný voličům, nikoliv straně, za kterou byl zvolen, a dále nechutí 

politických stran plnit povinnosti, jež by jim z právního zakotvení vedle práv také 

vyplývaly. 

V samotném postoji ke stranám existovaly přibližně dva póly na poli stoupenců 

demokracie. Představitelé stran, např. Švehla, viděli v politických stranách kontrolu a 

opozici, což je podle nich záruka demokracie stejně jako většina, navíc tím vzniká 

soutěž. Naopak liberální demokraté viděli v politických stranách spíše problémy. Toto 

zastávali především Masaryk a Beneš.  

Vzhledem ke stranické roztříštěnosti a vytváření stále nových stran však 

politické strany působily v ČSR spíše dezintegračně než integračně. Na tom se podílelo 

i dělení stran podle národností. „Pozitivně je v tomto směru možné hodnotit 

kandidování československých stran ve všech volebních krajích (maximálně 6 stran; 

celostátně působila ještě strana komunistická, jež ovšem plnila jiné, „internacionální“ 

úkoly).“ [Broklová 1992: 75]. 

Prvorepublikový stranický systém byl výsledkem vývoje od konce 30. let 19. 

století. Nejprve staročeši a mladočeši, později se k nim přidala sociální demokracie a 

katolické hnutí, ještě o něco později vznikly další strany. V systému více stran se 

vyskytuje nejednotnost ideologií, která vzniká z toho, jaké jsou hlavní aktivity 

politických stran. Jedná se například o formu státu, otázky etnické, náboženské, sociální 
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apod. Stranický systém první republiky představuje „systém založený na vzájemném 

převrstvení protikladů sociálních, národnostních, náboženských“ [Broklová 1992: 78], 

přičemž v ČSR převládal prvek národnostní. Zajímavý je také fakt, že strany mají 

tendenci množit se spíše na pravé straně politického spektra než na té levé, která bývá 

jednotnější. To souvisí nejspíš se „silným individualismem buržoazie a pravděpodobně i 

s tím, že nejvyvinutější sociální třída je přirozeně nejvíce diferencována.“ [Broklová 

1992: 78-79]. 

V první ČSR měl silnou pozici levicový tábor. Demokratickou levici kromě 

ČSDSD tvořila také ČSNS. KSČ odštěpená od ČSDSD zastávala antisystémový postoj. 

Levicový tábor posilovala také německá sociální demokracie a též politická orientace 

československých prezidentů. Druhý pól tvořila Agrární strana, „reprezentant doktríny 

selského konzervatismu“ [Balík a kol. 2011: 70]. Politický katolicismus zastupovala 

ČSL, která ale především v počátcích první republiky měla nelehkou pozici způsobenou 

jejím spojováním s habsburskou monarchií. „Český liberalismus, reprezentovaný 

především národní demokracií, jakoby se vyčerpal samotným momentem vzniku ČSR“ 

[Balík a kol. 2011: 68]. Český fašismus pak stojí poněkud stranou, protože se mu nikdy 

nepodařilo vytvořit si dostatečně silnou a věrohodnou pozici v rámci systému 

politických stran ČSR. 

Zavedení přísně vázaných kandidátních listin, kdy volič nemá prakticky žádný 

vliv na to, jaké osobnosti zvolí do zastupitelského orgánu, spolu se zavedením Hareovy 

kvóty, která v prvním skrutiniu přerozdělí menší množství mandátů, jež pak jsou ve 

druhém a třetím skrutiniu použity pro jmenování poslanců, vedlo k tomu, že tím byly 

znevýhodněny malé strany. Zajímavé také je, že pro druhé a třetí skrutinium ohlašovaly 

strany volební listinu až po volbách a mohly ji jakkoliv podle sebe upravovat, aniž by 

braly v potaz pořadí kandidátů na krajských kandidátkách. Pro voliče tak bylo zcela 

nepřehledné, jak budou v těchto skrutiniích použity dosud nevyužité hlasy. 

Na základě volebního řádu 1920 postupovaly do druhého skrutinia jen ty strany, 

které „dosáhly ve volebním obvodu nejméně volebního čísla nebo 20 000 hlasů“ 

[Broklová 1992: 81]. Od roku 1925 se pak o zbylé hlasy mohla podělit strana, která ve 

druhém skrutiniu získala alespoň jeden mandát v jednom volebním obvodu. I tak volby 

1925 ukázaly obrovskou roztříštěnost systému, pouze dvě nejsilnější strany překročily 

hranici 10%, ostatní se pohybovaly pod ní.  

Zásadním důsledkem poměrné volby je vznik takových stran, které by ve 

většinovém systému neměly šanci uspět. Strany, ačkoliv si byly programově blízké, tak 
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neměly motivaci se slučovat, protože by jim to nepřinášelo žádné hmatatelné výhody. 

„Základní tendenci k udržení existujícího systému více stran oslabuje jedině kolektivní 

charakter voleb při poměrném zastoupení, jež činí potřebnými organizaci, disciplínu a 

pevnou výstavbu strany“ [Broklová 1992: 83]. 

Stranický systém první republiky představoval zásadní problém. Problematická 

pak tím pádem byla i funkčnost politického systému. O dění pak rozhodovalo prakticky 

pět lidí v rámci tzv. Pětky mimo půdu parlamentu. Strany byly silně centralizovány a 

jejich vůdčí osobnosti měly garantovány své pozice, což bylo mj. dáno nejen právě 

centralizací stran, ale také vázanými kandidátními listinami. Strany pak tím pádem 

získávaly stále větší vliv ve státní správě. 

Stranický systém po pádu komunistického režimu byl specifický. Po roce 

1989 bylo třeba stranický systém obnovit, možná spíše znovu vytvořit. Neměl pevnou 

strukturu. První svobodné volby znamenaly především opozici vůči dosud vůdčí 

komunistické straně. Tuto opozici zaujímalo široké názorové spektrum v podobě 

Občanského fóra, z něhož se postupně část stranického systému v následujících letech 

zformovala. První volby tedy především znamenaly stop KSČ a nastolení nového 

demokratického pořádku. Následující volby do České národní rady v roce 1992 pak 

stále ještě symbolizovaly proces vzniku stranického systému. Mandát získalo osm 

subjektů, z nichž pouze jeden se přiblížil hranici 30% hlasů (29,7% ODS+KDS) a jeden 

jen těsně překročil 14% hlasů. Ostatních šest subjektů se pohybovalo v úzkém rozmezí 

5,9 – 6,5% odevzdaných hlasů. 

Lze říci, že podoba stranického systému se ustálila až po volbách 1996. Tehdy 

získalo mandát šest politických uskupení, z toho dva subjekty překročily 25% hlasů 

(29,6% ODS a 26,4% ČSSD) a jeden 10% hlasů (10,3% KSČM). Ostatní subjekty se 

pohybovaly cca v rozmezí 6 – 8% (8,1% KDU-ČSL, 8% SPR-RSČ a 6,4% ODA).  

Tento formát se zachoval i přes úpravu volebního systému po volbách 1998 prakticky 

až do voleb 2010, které byly v mnoha ohledech specifické. To už ale není předmětem 

této práce. Nás zajímají ještě volby 1998, které pouze potvrzují trend ustálení 

stranického systému z roku 1996, kdy do poslanecké sněmovny „proklouzlo“ pět 

politických uskupení, přičemž opět dvě nejsilnější strany ČSSD a ODS obě překročily 

hranici 25% hlasů (32,3% ČSSD a 27,7% ODS) a třetí KSČM (11%) překonala hranici 

10% odevzdaných hlasů. Zbylé subjekty se opět pohybovaly až pod touto hranicí, 

ačkoliv tentokrát relativně těsně (8,6% US a 9% KDU-ČSL). 
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K ustálení stranického systému mohlo také dojít až poté, co se v praxi ustálil 

volební systém. Nejslabší hráči oscilující na hranici uzavírací klauzule převážně 

odpadly a systém se nakonec zredukoval na pět až šest relevantních subjektů schopných 

obdržet mandát. Samozřejmě lze diskutovat, zda mezi relevantní subjekty lze počítat 

KSČM, která měla a i nadále zatím má nulový koaliční potenciál a prakticky nulovou 

vyhlídku na podílení se na vládě, protože nezískala a prozatím nezískává dostatečné 

množství hlasů, aby ona sama se dostala do pozice strany sestavující vládu, tedy 

alternující vládu předešlou. Avšak ať už budeme brát KSČM jako relevantní stranu, či 

nikoliv, zásadní vliv na zařazení stranického systému to mít nebude. 

Nyní vyvstává otázka, zda by se podle Sartoriho třídění stranických systémů dal 

stranický systém ČSFR a ČR mezi léty 1990 a 1998 zařadit jakožto umírněný 

pluralismus, tedy systém tvořený třemi až pěti či šesti stranami. Tento systém stojí mezi 

bipartismem a polarizovaným pluralismem. Počet stran by tomu odpovídal, ale 

odpovídala by tomu také ostatní kritéria? 

První hlavní odlišností umírněného pluralismu od polarizovaného pluralismu je 

podle Sartoriho neexistence relevantní nebo významné antisystémové strany. Pravdou 

je, že oproti stranickému systému první republiky je tato podmínka splněna jen zčásti. 

Pravicové antisystémové strany vymizely až volbami 1998, kdy uzavírací klauzuli 

nepřekročilo SPR-RSČ, a levicová tu v podobě KSČM existuje stále. 

Druhou odlišností pak má být neexistence bilaterální opozice, kdy „všechny 

strany jsou orientovány na vládnutí, jsou tedy potenciálními členy kabinetních koalic“ 

[Sartori 2005: 191] a všechny strany, které momentálně nejsou u vlády, mohou vytvořit 

jednostrannou opozici. Pravdou však je, že ani tento bod není ve skutečnosti v letech 

1990 – 1998 fakticky naplněn, neboť zde existovala bilaterální opozice v podobě krajně 

pravicové SPR-RSČ (až do roku 1998, kdy už po volbách nezískala žádný mandát) a 

krajně levicových komunistů.  

Třetím odlišovacím prvkem pak je fakt, že umírněný pluralismus de facto není 

polarizovaný, čili že se liší jeho ideologická šířka. I v tomto bodu lze pochybovat, neboť 

ideologická vzdálenost od krajně pravicové SPR-RSČ přes střed až po krajně levicové 

komunisty je i v tomto období značná a zmenšovat se začala až po volbách 1998, kdy 

SPR-RSČ nepřekročilo uzavírací klauzuli. 

„Kdykoliv se objeví otázka, zda je početní kritérium spolehlivým ukazatelem, 

lze ji rychle ověřit zjištěním, zda systém více než dvou stran má či nemá antisystémové 

strany a bilaterální, dvoustranné opozice. Pokud ne, máme co činit s případem 
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umírněného pluralismu“ [Sartori 2005: 192]. Jinými slovy stranický systém mezi lety 

1990 (resp. 1992) a 1998 v těchto ohledech nenaplňuje výše zmiňované předpoklady. 

Avšak odlišnost od stranického systému první republiky tu je také patrná. Existuje zde 

možnost alternace, relevantních stran je mnohem menší množství a není tu patrná 

odstředivá tendence. Vzhledem k patrnému vývoji, který v těchto letech nastal, bych 

pravděpodobně stranický systém neklasifikoval ani do jedné z výše uvedených 

Sartoriho tříd, ale spíše bych jej určil jako systém přechodný od polarizovaného 

pluralismu k umírněnému pluralismu (s vědomím, že volby 1990 byly značně specifické 

a jejich cílem bylo legitimní cestou zrušit vůdčí roli komunistické strany, což mělo za 

úkol širokospektrální Občanské fórum zahrnující v sobě nejrůznější názorové proudy).  

Celkově tedy mezi oběma systémy vidíme především větší roztříštěnost 

prvorepublikového systému danou vysokým počtem relevantních malých stran bez 

motivace k tomu se vzájemně spojovat, neboť neexistovala žádná omezení, na jejichž 

základě by stranám hrozilo, že nezískají mandát, a tudíž neproniknou do poslanecké 

sněmovny. Tím pádem i programově blízké strany mohly bez větších problémů 

existovat vedle sebe jako samostatné celky. Naproti tomu polistopadový volební systém 

nejviditelněji regulovaný uzavírací klauzulí nastavenou na hranici 5% už tuto 

roztříštěnost omezoval. Strany byly motivovány sdružovat se i do předvolebních koalic 

a kandidovat společně. Do poslanecké sněmovny tak proniklo menší množství 

politických subjektů. Nejviditelněji lze fragmentaci obou systémů ukázat na indexu 

fragmentace a míry efektivního počtu stran.  

Na základě výsledků voleb 1920, 1925, 1929 a 1935 činil index fragmentace 

v Poslanecké sněmovně Národního shromáždění 0,874 v roce 1920; 0,907 v roce 1925; 

0,911 v roce 1929 a 0,901 v roce 1935. Naproti tomu index fragmentace 

v polistopadové České národní radě resp. Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR činil 

0,55 po prvních svobodných volbách 1990 (tyto volby ale ponechme pro jejich 

specifičnost stranou), 0,79 po volbách 1992; 0,76 po volbách 1996 a 0,73 po volbách 

1998. Zatímco za první republiky můžeme pozorovat silnou fragmentaci systému 

překračující až hranici 0,9 navíc se stále vzrůstajícím efektem (až na volby 1935, kdy se 

hodnota indexu mírně snížila, což bylo dáno sjednocením německých stran v jednu 

silnou stranu, čímž došlo i k tomu, že se do poslanecké sněmovny dostalo 14 oproti 

dříve 16 stranám získávajících mandát ve všech předchozích volbách), od roku 1992 

vidíme fragmentaci v rozmezí 0,73 a 0,79 navíc se zmírňující tendencí, kdy index 

postupně klesá. Jinými slovy za první republiky lze pozorovat vysokou a postupně 
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eskalující fragmentaci systému, kdežto po roce 1989 resp. od roku 1992 vidíme mírnější 

roztříštěnost s nadále zmírňující tendencí. 

Podobně míra efektivního počtu stran demonstruje roztříštěnost 

prvorepublikového systému, kdy v roce 1920 činila hodnota 7,955; v roce 1925 už to 

bylo 10,768; roku 1929 činila 11,228 a v roce 1935 klesla na 10,060. Tento index nám 

neříká, že vzrůstal počet stran zastoupených v poslanecké sněmovně, jelikož po první 

troje volby získalo mandát vždy šestnáct stran, ale že se zvyšuje hodnota indexu ve 

vztahu počtu stran k poměru jejich vzájemné velikosti. Výrazně jiných hodnot pak 

nabývá index po listopadu 1989. V roce 1990 je to 2,222, ale tyto volby z už výše 

jmenovaných důvodů ponechme stranou. Roku 1992 se hodnota zvedla na 4,804; v roce 

1996 však už poklesla na 4,147 a roku 1998 klesla na hodnotu 3,71. Zde vidíme naopak 

na rozdíl od první Československé republiky stabilizační trend. Počet stran se postupně 

snižuje a hodnota se nijak nezvyšuje ani ve vztahu k jejich vzájemnému poměru 

velikosti.  

Nižší fragmentace a stabilnější trend při formování systému České republiky lze 

hledat v méně proporčním nastavení poměrného volebního systému, než tomu bylo za 

první republiky, kdy neexistovalo prakticky žádné omezení pro vstup do skrutinia a 

systém vykazoval velmi čisté proporční výsledky. Tato omezení, která přišla po roce 

1989, pak podle Sartoriho třetího zákona postupně zredukovala vznikající stranický 

systém. 

Samo množství stran však podle Sartoriho nezaručuje ideologickou blízkost a 

umírněnost systému. Ve třech hlavních rysech, které mají odlišovat umírněný 

pluralismus od polarizovaného, tyto odlišnosti v polistopadovém systému také naplněny 

nejsou. Nadále zde existují antisystémové strany, bilaterální opozice a celkově relativně 

značná ideologická vzdálenost. Pravdou je, že pokud bychom nebrali v potaz 

antisystémové strany s nulovým koaličním potenciálem, ideologická vzdálenost by se 

značně snížila. Navíc na druhou stranu v polistopadovém systému funguje alternace 

vlád. Pokaždé existuje opozice, která je schopna alternovat vládu. Je to také dáno tím, 

že na rozdíl od první republiky zde už vymizel národnostní prvek, který byl 

v Československu určující. Ideologická stránka stála až na vedlejší koleji. Tato alternace 

je ale částečně také omezena, protože středové strany mají prakticky jistotu, že se budou 

podílet na jakékoliv vládě, ať už levicové, či pravicové, což naopak opět naplňuje 

charakteristiku polarizovaného pluralismu. A ačkoliv si jsou stranické systémy první 

republiky s tím polistopadovým v mnohém podobné, je třeba mít na zřeteli ještě fakt, že 
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polistopadový systém ve zkoumaném období procházel proměnou, teprve se utvářel. 

Bylo třeba zvyknout si na něco, co tu čtyřicet let zcela chybělo. I prvorepublikový 

systém se v počátku musel utvořit, volně však navazoval na stranický systém vzniklý už 

za monarchie.  

Zatímco stranický systém první republiky vykazuje jasné charakteristiky 

Sartoriho polarizovaného pluralismu, což je dáno právě čistě proporčním nastavením 

poměrného volebního systému s neexistencí uzavírací klauzule a užitím Hareovy kvóty, 

čímž nedochází k žádnému reduktivnímu efektu na stranický systém, stranický systém 

polistopadového Česka vykazuje spíše charakteristiky přechodu od polarizovaného 

pluralismu k umírněnému. Pohybuje se do značné míry na hranici a postupně se teprve 

usazuje a formuje. Napomáhá tomu především nastavení 5% uzavírací klauzule, což 

znevýhodňuje malé strany a zabraňuje jim vstoupit do skrutinia, a částečně také použití 

Hagenbach-Bischoffovy kvóty, která může dále mírně zvýhodňovat větší strany. 

Volební systém už nebyl nastaven tak čistě proporčně, jako tomu bylo za první 

republiky, a vykazuje tak už účinky, které redukují stranický systém. 

Polistopadový stranický systém je tedy umírněnější a méně fragmentovaný než 

ten prvorepublikový, což je dáno mírně disproporčním nastavením polistopadového 

volebního systému. Výhodou čistě proporčního nastavení je skutečně reprezentativní a 

spravedlivé zastoupení. Nevýhodou pak je nadměrná fragmentace, která se stává 

problematickou v polarizovaném pluralismu, což byl případ první republiky. Toto lze 

odstranit znečištěním poměrného zastoupení, což se do značné míry po roce 1989 

podařilo. Z tohoto důvodu lze polistopadový systém označit za vhodnější.  
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Závěr 

Po vzájemném srovnání volebních systémů do dolní komory Parlamentu první 

Československé republiky a České národní rady, resp. Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR vyplynulo, že si jsou oba systémy v mnohém podobné, především pak 

v tom, že oba užívají pro distribuci mandátů kvótu a nikoliv dělitele, ačkoliv pro první 

skrutinium každý jinou. Oba přerozdělují mandáty v prvním skrutiniu v rámci volebních 

obvodů, ve druhém skrutiniu pak v rámci celé republiky a následně pak už metodou 

největších zbytků. V obou systémech jsou nastaveny volební obvody, ačkoliv v obou 

různé množství a různě velké, každopádně ale ani u jednoho není celá republika jakožto 

jeden volební obvod.  

Nachází se mezi nimi však i několik rozdílů, z nichž nejviditelnější a dle mého 

soudu nejvlivnější pak je v nastavení uzavírací klauzule. Polistopadový systém nastavil 

5% práh pro vstup do prvního skrutinia, zatímco prvorepublikový systém nic 

podobného neurčoval. Výsledek je patrný jak v míře proporcionality na základě 

výsledků Loosemore-Handby indexu, tak v míře fragmentace na základě Raeho indexu, 

tak také v počtu stran, které ve volbách obdržely mandát, nebo i v počtu propadlých 

hlasů, tedy hlasů, které voliči dali stranám, jež nakonec mandát neobdržely.  

U polistopadového systému vidíme oproti tomu prvorepublikovému posun 

k disproporcionalitě, nižší fragmentaci, ustálení počtu stran zastoupených v parlamentu 

na pěti až šesti (na rozdíl od šestnácti prvorepublikových) a také změnu chování voličů, 

kteří začínají přemýšlet nad odevzdáním hlasu i strategicky. Oproti prvorepublikovému 

systému je také v tom polistopadovém patrný větší reduktivní účinek na stranický 

systém, což souvisí s výše jmenovaným nastavením disproporce do volebního systému. 

Na základě výsledků výše zmíněných indexů je také zajímavý pozorovatelný 

efekt, že zatímco prvorepublikový systém postupně směřoval stále k větší míře 

proporcionality a fragmentace, u polistopadového systému tomu bylo naopak, postupně 

směřoval ke svojí stabilizaci a nižší míře parlamentní fragmentace. 

Na základě všech těchto faktorů vykazoval stranický systém první republiky 

jasné charakteristiky Sartoriho polarizovaného pluralismu, zatímco polistopadový 

stranický systém spíše prvky přechodu od polarizovaného pluralismu k umírněnému, 

jelikož samotný počet stran není podle Sartoriho jediným determinantem v tomto 

problému. Polistopadový systém je tak více umírněný a méně fragmentovaný než ten 

prvorepublikový, čemuž přispívá vyšší míra disproporcionality ve volebním systému. 
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Summary 

There are few differences between researched voting systems of the First 

Czechoslovak Republic and the Czech Republic between 1989 and 1998, but most 

visible and most important in my opinion is setting of the Election treshold. The 

treshold of the Czech system was set at 5% necessary for qualifying for the scrutiny. 

There wasn’t set any Election treshold for the voting system in the First Czechoslovak 

Rapublic. The result is evident in the rate of proportionality based on the Loosemore-

Handby index, in the rate of fragmentation based on the Rae index, in the number of 

parties which have got a seat or in the number of votes obtained by the parties without 

any seat. 

In the czech voting system we can see a shift to the disproportionality, lower 

degree of fragmentation, stabilization of the number of parties represented in Parlament 

and changes in behavior of voters, which are starting with thinking strategically about 

voting. We can also see more reducing effect on the party system, which is related with 

the installation of disproportionality to the voting system. 

Based on all these factors showed a party system of the First Czechoslovak 

Republic obvious characteristics of Sartori’s polarized pluralism. But the czech party 

system oscillated between polarized pluralism and moderate pluralism, because 

according to Sartori the number of parties isn’t the only determinant. So the party 

system of the Czech Republic is more moderate and less fragmented than the party 

system of the First Czechoslovak Republic. 
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