
Účast na falšování volebních výsledků a podvodech ve volbách 

 

Volby jsou klíčovým prvkem demokracie. Výzkumníci se v posledních desetiletích intenzivně věnovali 
různým aspektům volební hry, včetně chování voličů a kandidátů, dopadů rozličných volebních pravidel 
na výsledky a produktivitu atd. Ačkoli přístupy k analýze voleb jsou neuvěřitelně rozmanité, téměř 
všechny se však vyznačují jedním společným rysem: předpokládá se, že volby představují dobře fungující 
mechanismy transformace preferencí veřejnosti ve společenskou volbu a že výsledky voleb jsou zcela 
určovány hlasy odevzdanými pro kandidáty. Ve skutečnosti se však nedílnou součástí volební soutěže 
v zavedených demokraciích i v méně demokratických režimech stalo podvodné jednání, a to i přes 
nesmírné úsilí vynakládané mezinárodními organizacemi k zajištění transparentnosti voleb. Experti 
na ekonomii a politickou vědu v nedávných letech začali blíže zkoumat volby, které postrádají integritu; 
přesto však existuje celá řada nezodpovězených otázek na všech stranách volební hry v kontextu 
nepoctivosti či podvodů. V mé disertační práci se věnujeme zkoumání různých aspektů podvodů 
ve volbách, a to na rovině teoretické i empirické. 

V první kapitole jsme se zaměřili na prozkoumání otázky, jaký vliv má podvod ve volbách na rozhodnutí 
voličů o účasti. Pro tento účel jsme provedli analýzu nákladného hlasovacího modelu voleb, kdy stávající 
držitel hlasu může do volební urny přidávat hlasy. Zjistili jsme, že na rozdíl od nezmanipulovaných voleb, 
kde obvykle existuje jediná rovnováha, mohou existovat dvě stabilní rovnovážné situace: rovnováha 
dosažená plnou neúčastí, kdy stávající držitel hlasu vyhrává s jistotou, a která existuje pouze v případě, 
že schopnost stávajícího držitele hlasu naplnit volební urnu je dostatečně silná; a účinnější koordinační 
rovnováha, kdy hlasuje podstatná část podporovatelů vyzyvatele a pravděpodobnost porážky stávajícího 
držitele hlasu je vysoká. Vzhledem k tomu, že voliči neberou v úvahu pozitivní externality, násobí svůj 
vliv na ostatní voliče, aby odevzdali své hlasy; účast na koordinační rovnováze je přesto neefektivně 
nízká, a proto její produktivitu může zlepšit dotace (sponzorování) nebo zavedení povinné účasti 
ve volbách. Vzhledem k tomu, že skutečnost, že stávající držitel hlasu má lepší možnost doplnit 
ve volbách hlasy neexistujících voličů, odrazuje od účasti jeho vlastní podporovatele, a vede k vytváření 
koordinovaných pobídek na straně podporovatelů jeho vyzyvatele, vyšší míra podvodu není stávajícímu 
držiteli hlasů vždy ku prospěchu, i s ním nejsou spojeny žádné náklady. Model zároveň vysvětluje dvě 
empirická pozorování týkající se voleb, jejichž součástí byl podvod: pozitivní vztah mezi podvodem 
a převahou hlasů potřebnou k vítězství (tzv. victory margin) a negativní dopad podvodu na účast 
ve volbách. 

Všechna hlavní zjištění v dřívější literatuře, týkající se falšování voleb a podvodů ve volbách, jsou 
odvozena z analýzy konkrétních voleb v dané zemi v daném okamžiku, avšak mále pozornosti bylo 
věnováno otázkám spojeným s dynamikou podvodu (jak to funguje). Což je překvapující, vzhledem 
k tomu, že studium toho, jak podvod vzniká a vyvíjí se, je mimořádně důležité z mnoha různých pohledů. 
Komplexní studium politických režimů, návrhy účinné volební legislativy a obzvlášť hodnocení účinnosti 
monitoringu voleb se provádí mnohem obtížněji bez pochopení toho, jaká je dynamika podvodu. 
V druhé kapitole mé disertační práce sleduji vývoj volebních podvodů během celé doby trvání 
nedemokratických režimů. Na příkladech post-sovětských zemí a zemí ze subsaharské oblasti 



předkládám důkazy o tom, že během trvání nedemokratických režimů míra podvodů roste; 
též přinášíme teoretický rámec pro vysvětlení pozorovaných tendencí. Vyvinuli jsme pravděpodobnostní 
hlasovací model volební soutěže s falzifikacemi, kdy stávající držitel hlasů čelí dvěma druhům nejistoty. 
Jednak si není jist postojem voličů k podvodu a za druhé nemá jistotu ohledně své skutečné podpory 
kvůli faktoru nahodilosti v preferencích voličů vzhledem k daným kandidátům. Tento model předpovídá, 
že nižší nejistota ohledně netoleranci podvodu u voličů vede k vyšší pravděpodobnosti, že stávající 
držitel hlasů se dopustí podvodu. Postupem doby stávající držitel hlasů s každými následujícími volbami 
získává větší jistotu ohledně reakce voličů na podvod, protože se poučí pomocí Bayesovské statistiky, 
a proto jak odrazující úloha netolerantního postoje k podvodu klesá, narůstá inklinace ke spáchání 
podvodu, v důsledku čehož pozorujeme nárůst profilu volebního podvodu. 

Jedním z důvodů, proč se volebním podvodům v akademické literatuře věnuje relativně málo pozornosti, 
je skutečnost, že neexistuje spolehlivé měřítko podvodu. Neschopnost změřit rozsah podvodu 
konzistentním způsobem vylučuje provedení spolehlivé empirické studie o podvodných volbách, 
což dále odrazuje výzkumníky, aby napřeli své úsilí k teoretickému zkoumání podvodu ve volbách, 
protože na tomto poli je obtížné otestovat jakoukoli teorii. Existující metody zjišťování podvodu jsou 
spíše kvalitativní, než kvantitativní, a často se zakládají na subjektivním zhodnocení transparentnosti 
voleb pozorovateli či jinými účastníky volebního procesu, přičemž výsledky, k nimž se dospívá, nelze vždy 
považovat za zcela spolehlivé. Ve třetí kapitole mé disertační práce navrhujeme jednoduchou 
statistickou metodu testování na přítomnost podvodu ve formě doplňování hlasů neexistujících voličů 
(tzv. ballot stuffing), opakovaného odevzdání jednoho hlasu a nákupu hlasů, které jsou patrně 
nejrozšířenějšími technikami podvodného jednání u voleb, a také na odhad míry, ve které došlo 
k podvodu ve formě doplňování hlasů neexistujících voličů, které lze uplatnit i v případech, že jsou 
k dispozici jen velmi omezené oficiální údaje o volbách. Metoda je založena na pozorování, že pokud se 
v daném volebním okrsku uskuteční podvod ve formě doplňování hlasů neexistujících voličů, vede to ke 
zvýšení hlášeného počtu voličů, kteří se k volbám dostavili, i k nárůstu volebního zisku stávajícího 
držitele hlasu. V konečném důsledku se tak volební okrsek, v němž došlo k tomuto podvodu, posune na 
ose účasti hlasujících více směrem doprava. Výsledky z volebních okrsků s hlášenou relativně nízkou 
účastí ve volbách mají tudíž větší pravděpodobnost, že budou čisté. Použitím informací z relativně 
čistých volebních okrsků je možné nasimulovat srovnávací údaje pro “infikované“ volební okrsky 
a porovnat tyto údaje s pozorovanými údaji. Pokud stávající držitel hlasů má mimořádný náskok před 
vyzyvatelem ve volebních okrscích s hlášenou vysokou účastí ve srovnání s okrsky, kde je hlášena jen 
nízká účast ve volbách, naznačuje to přítomnost podvodu ve formě doplňování hlasů neexistujících 
voličů. Metoda byla poprvé vyzkoušena na umělých a uměle zkreslených skutečných údajích a následně 
byla využita ke zkoumání férovosti voleb představitelů exekutivy v Rusku, které se konaly mezi roky 2000 
a 2012, a jejichž transparentnost a integrita jsou pochybné. Výsledky jednoznačně nepotvrdily hypotézu 
o nepřibývání hlasů neexistujících voličů a ukazují, že za posledních dvanáct let v Rusku významným 
způsobem narůstá podvodné jednání u voleb, což dále podporuje myšlenku prezentovanou v druhé 
kapitole této disertace. 

 


