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Anotace 

Bakalářská práce pojednává o elektronizaci voleb a vhodnosti implementace systému elektronického 

hlasování ve volbách v České republice. V mnoha zemích je voliči umožněno hlasovat pomocí využití 

moderních technologií a otevírá se otázka, jestli by nebylo vhodné umožnit hlasování přes internet 

zavést také u nás. V první části se práce zaměřuje na různé typy elektronických volebních systémů a 

zkoumá jejich charakteristiky s nimi spojená témata s lokálním přesahem. Na příkladu Estonska se 

zabývá otázkou, jestli zavedení hlasování přes internet zvyšuje volební účast a také analýzou socio-

demografických ukazatelů uživatelů tohoto systému. Důraz při analýze elektronických volebních systémů 

je kladen na problematiku jejich bezpečnosti. Další část práce se zabývá demokratickými principy 

spojenými s elektronickými volbami, hlavně tématem veřejné kontroly procesu voleb. Poslední část je 

věnována samotné otázce vhodnosti zavedení elektronického hlasování ve volbách v České Republice a 

zvažování faktorů spojených s implementací. 

Annotation 
 

The topics of this thesis are electronic elections and the question of their implementation in the Czech 

Republic. In many countries around the world it is possible for the voters to cast their vote electronically 

using modern technologies, and a question is starting to rise in the Czech Republic whether it would be 

suitable to allow our voters to cast their vote over the internet as well. The first part of this work focuses 
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on different types of electronic voting systems and researches their characteristics in connection with 

their local matters. Importance has been put on security. Taking Estonia as an example the work has 

focused on finding out if electronic elections improve election turnout and who are the voters using e-

voting systems. The second part of the thesis is focused on the democratic principles related to 

electronic elections. Finally the last part of this work researches what would implementing electronic 

elections bring for the Czech Republic and if there is any reason to do so. 
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Úvod 
 

Moderní technologie od základů proměnily náš svět. Setkáváme se s nimi každý den. Díky nim se lidstvo 

dostalo do vesmíru, počítače řídí naše letadla, lodě a vlaky.  

Internet šetří čas a naše potřeby již nemusíme řešit osobně, ale stačí nám zasednout k počítači kdekoliv 

na světě. A je jedno, jestli sedíme v pohodlí našeho domova nebo jsme na cestách na druhé straně 

Země. Vše je rychlejší, jednodušší a neustále na dosah. Náš každodenní život se čím dál více 

elektronizuje, přes internet nejenom komunikujeme a nakupujeme, ale i pracujeme, obsluhujeme náš 

bankovní účet a posíláme daňová přiznání. Zbývá již jen málo oblastí, které by nebyly moderními 

technologiemi ovlivněné. Je tedy logické a zcela předpokládatelné, že dříve nebo později si někdo musel 

položit otázku: „A proč bychom nemohli přes internet také volit?“. 

Odpověď na ní nevypadá příliš složitě. Navrhneme a vybudujeme další informační systém provozovaný 

státní správou a umožníme voličům zasílat své hlasy přes internet. Zvýšíme tím volební účast, sčítání 

hlasů bude rychlejší a snížíme náklady na volby. Jednoduše naplno využijeme potenciálu, který nám 

moderní technologie dávají a který se tak dobře osvědčil v zjednodušení a v zefektivnění tolika jiných 

oblastí našeho života. 

Ale je tomu opravdu tak? 

K tématu elektronických voleb mě pojí velmi praktický vztah. V roce 2011 jsem v rámci své práce na 

Ministerstvu vnitra ČR působil v týmu, který měl za úkol připravit projekt elektronických voleb pro využití 

v České republice. Jako člen delegace ministerstva jsem také jako volební pozorovatel v březnu roku 

2011 navštívil Estonsko - jedinou zemi na světě, kde se volí do národního parlamentu přes internet.  

Tato zkušenost mi dala jedinečný praktický vhled do celé problematiky a pomohla mi začít o 

elektronických volbách uvažovat jiným způsobem než doposud.  
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Jedním ze zásadních poznatků, které jsem získal, je důležitost interdisciplinárního přístupu. Elektronické 

volby jsou navýsost složitý problém, který díky své komplexnosti potřebuje propojit vědomosti 

technických odborníků a vědomosti politologické. Naprostá většina literatury ale tyto znalosti kvůli 

odlišnosti dotčených oborů nepropojuje a proto se jí nedaří najít tolik žádané odpovědi. K práci jsem 

přistupoval s vědomím, že pouze celistvý pohled a propojení dosud dvou izolovaných diskuzí dokáže 

přinést výsledek. 

Může se stát, že techničtí odborníci budou po přečtení namítat, že práce není dostatečně technicistní. 

Stejně tak se může stát, že politologové budou namítat, že je práce naopak příliš technicistní a málo 

politologická. Jsem ale přesvědčen o tom, že pro pochopení problematiky bylo potřeba vybrat přesně ta 

témata, která jsou v práci popsána a to způsobem, který bude srozumitelný pro všechny a zároveň 

dostatečně nadčasový, tak aby si text uchoval hodnotu i v budoucnu. 

Přál bych si, abychom také i díky této práci více přemýšleli nad tím, proč některé věci děláme a jestli je 

vůbec potřebujeme. Vím, že je to složité hlavně v prostředí státní správy, která je tak trochu ve vleku 

tvrzení, že když neustále nepřichází s něčím novým, tak to znamená, že nic nedělá. Chtěl bych ale, když 

se setkáme s názorem, že je třeba zavést elektronické volby, neskočili hned po otázce: „Jak?“ a nezačali 

horečně na papíře připravovat náčrtky architektury systému, ale na chvilku se zastavili a zeptali se: 

„Proč?“. Věřím, že samotný tento přístup by byl k velkému prospěchu mnoha oblastí fungování našeho 

státu, nejenom co se týče elektronických voleb. 

Je jen málo věcí, které náš život ovlivňují v takové míře jako volby, přesněji tedy jejich výsledky. 

Svobodné volby a jejich důvěryhodnost je navíc problematika, která se týká samotné podstaty 

demokratického zřízení státu. Proto je potřeba k tématu elektronických voleb přistupovat se vší vážností 

a odpovědností. Vzhledem k omezenému rozsahu práce jsem musel občas dát přednost obsahu nad 
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formou a text se může na některých místech zdát příliš stručný. Předem se za to laskavému čtenáři 

omlouvám.  

Oproti původnímu projektu je tato práce pojata úžeji. K této úpravě došlo právě z důvodu omezeného 

rozsahu práce. Zachování širšího pojetí by neumožnilo náležitou analytickou hloubku. Cílem této práce 

tak je analyzovat stav rozvoje systémů elektronického hlasování ve volbách ve světě a vhodnost jejich 

implementace v České republice. Přičemž důraz je kladen zejména na propojení otázek bezpečnosti s 

otázkami praktických přínosů těchto systémů. Práce se zabývá i tématem demokratických principů a 

politických otázek spojených s e-votingem. 

První část práce se věnuje zkoumání rozvoje různých typů elektronického hlasování ve volbách ve světě 

a na příkladu Estonska se zabývá i socio-demografickými aspekty hlasování přes internet a odpovídá na 

výzkumnou otázku, jestli elektronické volby zvyšují volební účast. 

Druhá část práce se zabývá demokratickými principy ve spojení s elektronickými volbami, konkrétně 

otázkami veřejného dohledu nad volbami, problematiky prodávání volebních hlasů a dalšími. 

Poslední, třetí část, analyzuje získané vědomosti o charakteristikách volebních systému a aplikuje je na 

české prostředí. Odpovídá tak na výzkumnou otázku, jestli je vzhledem k lokálním a ostatním specifikům 

vhodné pro Českou republiku implementovat e-votingový systém. 

Vzhledem k tématu práce je většina použitých zdrojů v elektronické podobě. 
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1. Elektronické volební systémy 
 

Ačkoliv by se vzhledem k situaci v České republice mohlo běžnému pozorovateli zdát, že papírový 

hlasovací lístek je jediným dosud představitelným reprezentantem hlasování ve volbách, není tomu tak. 

Elektronické hlasování je nebo bylo využíváno v mnoha zemích světa (například Nizozemsko, USA, Indie, 

Brazílie, Německo, Irsko, Velká Británie, Austrálie, Estonsko atd. (Smejkal 2011: 38-42), v některých i po 

několik desetiletí. V USA dokonce v posledních prezidentských volbách 2008 bylo pouhých 0.52 % hlasů 

uděleno pomocí pro nás klasické metody papírového volebního lístku a ručního sčítání hlasů (Doug 2008: 

14-15).  

V České republice se o zavedení nějaké formy metody elektronického udílení hlasů ve volbách (ať již 

pomocí vzdáleného elektronického hlasování s využitím osobních počítačů nebo nějaké formy DRE1 při 

využití sítě CzechPOINT2) mluví oficiálně od roku 2008, kdy bylo mezi tehdejším ministrem vnitra Ivanem 

Langerem a tehdejším šéfem Českého statistického úřadu Janem Fischerem podepsáno memorandum o 

spolupráci, jehož podstatou bylo: „Zahájit koncepční a praktické kroky vedoucí k realizaci projektu, jehož 

cílem bude umožnit voličům odevzdat svůj hlas ve volbách do zastupitelských sborů pomocí vzdáleného 

elektronického hlasování“ (Český statistický úřad 2008). Od té doby práce na přípravě elektronických 

voleb střídavě začíná a zase končí, podle toho jak se mění vedení úřad, jeho priority a objem volných 

finančních prostředků. Vládní koaliční smlouva z roku 2010 mezi ODS, TOP09 a VV dokonce počítala 

s plnohodnotným využitím elektronických voleb při volbách do PSP v roce 2014 (ODS, TOP09, VV 2010: 

22). 

 

 

                                                           
1
 Elektronický volební kiosek, více viz kapitola 2.2 

2
 Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál – kontaktní místo státní správy 
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1. 1. Rozdělení elektronických volebních systémů 
 

Jak již jsem předeslal výše, elektronické udílení hlasu ve volbách pomocí počítače a přenosu hlasu přes 

internet není jediný možný způsob, jakým lze digitalizovat volební proces.  

Způsoby elektronického hlasování jsem rozdělil do dvou skupin na základě toho, kde je hlas udělen – 

jestli ve volební místnosti jako při standartním, papírovém hlasování a pod určitým dohledem volební 

komise (ale jak si nicméně v další kapitole ukážeme, tento fakt nehraje při zajištění technologické 

bezpečnosti hlasování příliš velkou roli) nebo v prostředí, kde není dohled nad tím, jakým způsobem a za 

jakých okolností je hlas udělen. 

Tabulka 1: Rozdělení systémů elektronického udílení hlasů ve volbách 

 Kontrolované prostředí Nekontrolované prostředí 

 

Elektronické udílení hlasu 

 

Elektronické vybavení ve volební 

místnosti – DRE nebo Optický 

scanner 

 

Hlasování přes internet pomocí PC; 

digitální televize, mobilní telefon apod. 

 

První typ hlasování můžeme nazývat hlasováním v kontrolovaném prostředí, zatímco druhý typ budeme 

nazývat hlasování v nekontrolovaném prostředí. Důvod pro veřejný dohled nad procesem hlasování je 

v zajištění dohledu nad tajností hlasování a ochraně voličů před nátlakem při udílení hlasů. Toto 

rozdělení samozřejmě platí nejenom pro elektronické udílení hlasů, ale stejně tak i pro klasickou 

„papírovou“ metodu. Hlasování v nekontrolovaném prostředí by zde představovala korespondenční 

metoda. Důvod pro rozdělení elektronických metod při udílení hlasů do těchto dvou skupin je ještě 

jeden. V případě první skupiny, tj. hlasování v kontrolovaném prostředí se v zásadě jedná ze strany voliče 
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Graf 1: Optické scannery jsou nerozšířenější 
technologii pro zpracování hlasů v USA 

Procento hlasů udělených pomocí optických scannerů ve federálních volbách

o naprosto stejný proces, jako při hlasování papírovém. Přijde do volební místnosti a tam odhlasuje. Co 

se mění, je pouze technologie udílení hlasů.  Zatímco v druhém případě, vzhledem k tomu, že není nutné 

navštívit volební místnost, se mohou voleb začít účastnit občané, kteří z nějakého důvodu předtím volit 

nemohli nebo nechtěli. Tyto technologie také využívá určitá skupina občanů, jež zavedení e-votingu 

potencionálně může aktivizovat.  (Aardal 2006: 20-23) 

2. Systémy elektronického udílení hlasů v kontrolovaném prostředí 

2. 1. Systém optického snímání hlasů 
 

Tento systém funguje způsobem, že volič dostane papírový volební lístek a na něm označí (začerní) 

kolonky, které značí jednotlivé kandidáty. Potom svůj lístek vhodí do urny a následně ho volební komise 

vloží do scanneru, ten volbu zaznamená a přičte hlas nebo hlasy určenému kandidátovi. V současné 

době fungují tyto systémy v USA, Norsku, Rusku, Venezuele, Bosně a Hercegovině, Hongkongu a Velké 

Británii. Jejich výhodou je možnost zpětné kontroly zaznamenání hlasu a relativně vysoká rychlost sčítaní 

hlasů. (Reterová 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Doug 2008: 15 
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Nevýhodou jsou problémy se čtecím zařízením scanneru, které může být například špatně kalibrováno, 

popřípadě neschopné přečíst hlasy, které nejsou označeny zcela vzorně (Jones 2003), ale i s bezpečností 

sčítacího systému, který lze podle studií Ph.D. Douglas W. Jonese (Jones 2005) z Univerzity v Iowě, Harry 

Hursta (Pynchon a kol. 2006), odborníka na bezpečnost elektronických hlasovacích zařízení, a Univerzity 

v Connecticutu (Kiayias a kol. 2006); relativně jednoduše napadnout a změnit výsledky voleb, jakkoliv se 

útočníkovi zlíbí nebo třeba nastavit scanner tak, aby hlasy pro jednoho kandidáta označil jako vadné a 

nezapočítal je. Kdokoliv, kdo má buď přístup k centrální databázi; počítači ze kterého se nahrává nový 

firmware anebo ke kterémukoliv z vlastních optických scannerů na více jak pár minut, je schopný tyto 

přístroje „zavirovat“ virem, který není detekovatelný, je schopný se šířit mezi přístroji a případě testu se 

sám smaže.  

Tyto přístroje mimo jiné figurovaly u prezidentských voleb na Floridě v roce 2000, kde George W. Bush 

porazil Al Gora o 0.01 % hlasů, tj. 537 z 5.9 miliónu (Federal Election Commision 2001). Kvůli 180 000 

nespočetných lístků, které byly označeny jako vadné, bylo nařízeno přepočítávání voleb, které bylo 

později Nejvyšším soudem zastaveno. 

Vzhledem k množství afér spojených se systémem DRE (popsaném v kapitole níže) v posledních letech 

výrazně vzrůstá počet volebních okresků, které využívají optických scannerů pro sčítání hlasů, protože 

přese všechna bezpečnostní rizika se optické scannery zatím zdají výrazně méně postižené 

bezpečnostními incidenty. Svoji roli v důvěryhodnost tohoto systému určitě hraje možnost ručního 

přepočítání papírových hlasů. V roce 2008 využilo této technologie v USA přes 57 % voličů, což je nárůst 

o více než 20 % od roku 2004. (Doug 2008: 15) 
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2. 2. DRE aneb Direct-recording electronic voting systém 
 

Jednoduše řečeno je DRE počítač, který je umístěný ve volební místnosti a na kterém běží nějaká verze 

programu, určeného pro hlasování ve volbách. Může mít podobu například kiosku, velmi podobného 

nám známým bankomatům. Jednotlivé DRE systémy se mohou lišit tím, jestli používají dotekové 

obrazovky nebo jestli uživatel komunikuje s programem pomocí klávesnice, jestli jsou data uchovávána 

na pevném disku, přenosné FLASH3 kartě nebo jiném médiu a v neposlední řadě, jestli vydávají voličem 

ověřitelný papírový výstup zaznamenání hlasu VVPAT (z anglického Voter Verified Paper Audit Trail). 

Design, software a použitý hardware se může lišit výrobce od výrobce, nicméně, stejně jako u osobních 

počítačů, všechny systémy DRE mají podobné základní specifikace. 

Výhody systému DRE jsou zřejmé. Není nutné mít různé jazykové mutace volebních lístků, volič si sám 

může přepnout na jazyk, který mu vyhovuje, což je v některých vícejazyčných oblastech obrovská 

výhoda. Nevidomí mohou hlasovat samostatně bez asistence, je možné vybavit tlačítka přístroje 

Braillovým písmem, nebo připojit k přístroji sluchátka, kde program může voliče sám provádět 

systémem. Stejně tak pro negramotné mohou být systémy vybaveny obrázky. Dalším plusem je velká 

úspora papíru, který navíc nemusí volební komise následně přepočítávat a být za to placena. S tím je 

spojena i pravděpodobně největší výhoda, a tou je rychlost přepočítávání hlasů. V přístroji samotném 

jsou hlasy spočítány prakticky okamžitě, takže jediné, co zabírá čas je doprava paměťových médií do 

hlavního počítače. Tímto způsobem se například podařilo v Brazílii snížit dobu přepočítávání hlasů v 

celostátních volbách z jednoho měsíce na 30 hodin. (Reterová 2007) 

 

 

 

                                                           
3
 Elektricky programovatelná (zapisovatelná) paměť 
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2. 2. 1. Průběh volebního dne DRE 

 

Typicky jsou volební přístroje v období mimo volby uloženy na nějakém střeženém místě, buď ve skladu 

výrobce, nebo případně pod dozorem místní samosprávy. Noc před volbami nebo ráno volebního dne 

jsou přístroje dovezeny do volebních místností, kde jsou nastaveny volební komisí. Komise může nastavit 

volební stanici buď vložením nějakého média, obsahujícího potřebné informace – volební kandidátku, 

přímo do přístroje nebo může nechat přístroj sám, aby se připojil k centrálnímu volebnímu počítači a 

požadované informace si stáhnul. Potom volební komisu spustí tzv. „předvolební mód“, v kterém může 

zadávat hlasy, které se poté nepočítají do výsledku voleb, aby otestovala, jestli přístroj počítá hlasy 

správně. Poté je přístroj přepnut do „volebního módu“ a připraven k použití. 

Když volič dorazí do volební místnosti, ohlásí se stejně tak jako nyní, u volební komise, kde je zjištěna 

jeho totožnost a jestli může volit. Pokud ano, je mu komisí vydána „voličská karta“, speciální karta 

obsahující mikročip s nahraným povolením k udělení jednoho hlasu. Volič přistoupí k volebnímu přístroji 

a vloží do něj voličskou kartu. Přístroj kartu zkontroluje, a pokud je validní, zobrazí voliči prostředí 

voličského programu a umožní voliči udělit hlas. Poté, co volič potvrdí svůj výběr, přístroj označí 

voličskou kartu jako neplatnou, volič ji poté vrátí komisi, kde je karta znova označena jako platná. 

Po skončení voleb vloží člen komise do přístroje takzvanou „ukončovací kartu“, která ukončí volební mód 

přístroje a umožní členům komise aktivovat „povolební mód“. Volební komise potom může přikázat 

přístroji vytisknout „účtenku“, kde jsou zobrazeny výsledky voleb. Pracovníci komise zkontrolují, že 

počet udělených hlasů odpovídá počtu voličů, kteří se u nich zaregistrovali, výsledky voleb podepíší a 

uchovají. Poté, co jsou výsledky voleb vytištěny, odešle se médium, obsahující výsledky voleb v 

elektronické formě do centrálního počítače, který počítá celkový volební výsledek. Volební výsledky 

zůstávají uchovány v každém přístroji a na tištěných výkazech pro případ přepočítávání. (Feldman, 

Halderman a Feleten 2006: 10-12) 
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2. 2. 2. Bezpečnost DRE 

 

V této kapitole se budu opírat hlavně o výsledky výzkumu týmu Princetonské univerzity (dále jen CITP) 

(Feldman, Halderman a Felten 2006) a o práci týmu University of California, Santa Barbara (dále jen 

ISSTA) (Balzarotti a kol. 2008), který byl touto prací pověřen ministerstvem vnitra států Kalifornie a Ohio.  

Snažil jsem se v této práci všeobecně kapitoly o bezpečnosti pojmout tak, aby i člověk, který se v oblasti 

počítačové bezpečnosti nepohybuje, pochopil, jaká jsou možná rizika, dokázaná těmito studiemi. 

Počítačové experty odkazuji na plné znění studií, kde najdou podrobnou metodologii, zdrojové kódy, 

návody a reálné příklady níže uvedeného. 

2. 2. 2. 1. Studie CITP  

 

Studie CITP (Feldman, Halderman a Felten 2006) z roku 2006 je první komplexní studií, zkoumající 

bezpečnost systému DRE ze všech aspektů. Problémem všech předchozích studií bylo, že vědecké týmy 

neměly fyzický přístup k přístroji jako takovému a pracovaly pouze se zdrojovým kódem, i když i tak se 

jim podařilo objevit závažné bezpečnostní chyby. (T. Kohno a kol. 2004) Týmu Princetonské univerzity se 

podařilo zakoupit ve veřejné aukci jeden přístroj společnosti Diebold - AccuVote-TS, který byl v té době 

nejrozšířenějším DRE přístrojem v USA. V rámci testování bylo zjištěno, že přístroj a jeho software 

obsahuje vážné bezpečnostní chyby a je velmi zranitelný vůči velkému množství možných útoků. 

Hlavní zjištění studie je, že navzdory tvrzení výrobce, že software je zcela bezpečný a neobsahuje žádné 

bezpečnostní chyby, přístroj obsahuje mnoho zcela zásadních nedostatků. 

Závěry této studie jsou tyto:  

1. Škodlivý software běžící na volebním přístroji může „krást“ hlasy s minimální, pokud vůbec 

nějakou možností odhalení. Tento škodlivý software dokáže upravit veškeré záznamy uchovávané v 



Bakalářská práce                 Elektronické volby v ČR 

19 
 

přístroji, tak, že ani velmi důkladná a podrobná prohlídka nenajde žádnou chybu. Výzkumný tým 

naprogramoval software, který dokáže tento útok provést.  

2. Kdokoliv, kdo má přístup k hlasovacímu přístroji, nebo k paměťové kartě, která bude později 

vložena do přístroje, může nainstalovat škodlivý software za pomoci velmi jednoduché metody, tak, že 

mu to nezabere více jak jednu minutu. V praxi mají členové volební komise a ostatní lidé velmi často 

přístup k volebním přístrojům bez dozoru. 

3. Přístroj AccuVote-TS je napadnutelný virem, který se dokáže zcela sám a nedetekovatelně šířit 

mezi volebními přístroji během běžné před- a po- volební aktivity. Tým naprogramoval virus, který se 

tímto způsobem šíří a instaluje software kradoucí hlasy na každý infikovaný přístroj. 

Možné scénáře útoku: 

1. Útok zaměřený na kradení hlasů 

Přístroj AccuVote-TS je zranitelný útokem, jehož cílem je „kradení“ hlasů. Systém uchovává záznamy o 

hlasech na dvou místech a navíc šifrované, ale pro virus není zašifrování překážkou a neklade mu žádný 

problém oba tyto záznamy měnit. Principiálně software pracuje tak, že hlasy „přesouvá“, protože kdyby 

jenom přičítal hlasy navíc, pracovníci volební komise by to mohli zjistit porovnáním s počtem 

zaregistrovaných voličů. Virus sám pozná, kdy je hlasovací přístroj testován a nespustí se, je možné ho 

nastavit, aby se spustil jenom v určité dny, nebo jenom v určitý čas. Vzhledem k tomu, že čas a doba 

voleb jsou známy dopředu, není problém virus nastavit tak, aby se spustil jenom v době plného provozu. 

 

2. Útok zaměřený na vyřazení služby z činnosti 

Vyřazení služby z činnosti, tzv. DoS (Denial of Service), je druhý z možných útoků. Je zaměřen na to, že 

znemožní voličům používat přístroj v době voleb nebo znemožní volební komisi po skončení voleb sečíst 

hlasy. Princip spočívá v tom, že software nainstalovaný v přístroji se v určitou přednastavenou dobu 
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aktivuje, (popřípadě může být třeba aktivován sekvencí doteků na dotekovou obrazovku nebo sekvencí 

zmáčknutí jednotlivých kláves) vyřadí přístroj z provozu na určený čas a případně smaže veškerý obsah 

všech jeho pamětí. Pokud je smazán veškerý obsah jeho pamětí, přístroj není možné ani zapnout a 

veškerá volební data jsou nenávratně ztracena. Také je možné změnit výsledky voleb tak, že bude zcela 

jasné, že jsou zfalšované, ale nebude možné je žádným způsobem opravit. Tímto způsobem je možno 

zabránit volbám jako takovým. (Feldman, Halderman a Feleten 2006: 2-6) 

Volič nemá šanci cokoliv poznat a tím se dostáváme k jednomu ze základních problémů, který je vlastní 

většině elektronických volebních systémů – to, že hlas jako takový fyzicky neexistuje. V případě 

komunikace s bankomatem dostanete lísteček potvrzující transakci. Co dostanete od přístroje DRE je 

maximálně lísteček, že jste hlasovali, ale už ne jak jste hlasovali, protože kdyby volič disponoval 

takovýmto výkazem, bylo by velmi jednoduché si hlasy kupovat anebo naopak voliče k volbě nutit. Navíc 

výsledky nejsou známy hned a vzhledem k anonymitě hlasů není možné později něco dokazovat. S tímto 

problémem se měla vypořádat technologie ověřitelného papírového výstupu zaznamenání hlasu – 

VVPAT . Nicméně i tento systém lze velice lehce obejít, jak dokazují výsledky další studie. 

2. 2. 2. 2. Studie ISSTA 

 

Studie “Are Your Votes Really Counted? Testing the Security of Real-world Electronic Voting”, (Balzarotti, 

a kol 2008) která vznikla na základě výzkumů probíhajících v roce 2007, byla objednána ministerstvem 

vnitra státu Kalifornie a Ohia po několika incidentech, týkajících se bezpečnosti DRE systémů 

používaných na území těchto států. Výzkum se konkrétně týkal přístroje firmy Sequoia 

„Edge/Insight/400-C“; přístroje firmy Diebold „GEMS“ a přístroje firmy Hart „System 6.2.1“. Nalezené 

chyby v bezpečnosti systémů byly natolik vážné, že všem typům testovaných přístrojů byly těsně před 

volbami v říjnu 2007 odebrány certifikace a bylo zakázáno nadále přístroje používat. Tým měl k dispozici 

fyzicky všechny přístroje. 
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Hlavní zjištění této studie jsou:  

1. Virus je kromě známých metod možno přenést ještě „voličskou kartou“, kterou útočník připraví 

tak, aby vypadala jako ta, kterou dostane u volební komise. Potom karty vymění a použije tu, obsahující 

škodlivý software. Tímto způsobem je možno u určitých typů přístrojů nahrát virus do hlasovacího 

zařízení 

2.  Překonání technologie VVPAT je možné několika způsoby: 

Jeden z nich funguje tak, že volič v přístroji vybere svoji volbu, třeba „pana A“. Poté přístroj vytiskne 

potvrzení, že volič hlasoval pro „pana A“ a požádá voliče, aby zkontroloval, že jeho volba byla 

zaznamenána správně. Volič vidí, že jeho volba na papíře odpovídá jeho volbě elektronické, potvrdí svůj 

výběr ve volebním přístroji a odejde. V tom okamžiku přístroj označí papírový hlas jako „neplatný“ (což 

je možnost pro případ, že by volič při kontrole zjistil, že jeho tištěný hlas je odlišný od toho, který chtěl 

zadat v přístroji a opakoval volbu), změní výběr voliče na „pana B“, vytiskne papírový hlas pro „pana B“ a 

potvrdí ho. 

Druhou možností je ta, že software v přístroji prostě jednoduše vytiskne určité množství hlasů navíc, 

čímž znemožní komisi poznat, které hlasy jsou ty pravé. (Balzarotti a kol. 2008: 7-11) 

2. 2. 3. Zkušenosti s využitím systémů DRE ve vybraných zemích 

 

2. 2. 3. 1. Spojené státy americké 

 

Po problémech při volbách v roce 2000 byl v roce 2002 přijat zákon zvaný HAVA (Help Americans Vote 

Act (United States Department of Justice 2002)), jehož cílem bylo stanovit nové bezpečnostní standarty 

a financovat nákup nových volebních přístrojů, které by nahradily staré a nespolehlivé mechanické 

sčítací stroje, které měly na svědomí 2 miliony nezapočtených hlasů z voleb v roce 2000. (Lovgren 2004)  

Jedním z nařízení HAVA bylo i to, že každá volební místnost musela být vybavena přístrojem 

umožňujícím nevidomým hlasovat bez doprovodu. V roce 2003 začaly na povrch vyplouvat zprávy o 
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nebezpečnosti systémů DRE a po sériích velkých problémů s nezapočtením hlasů, popřípadě 

nefunkčností přístrojů, (jen do roku 2009 bylo zdokumentováno více než 1400 takových incidentů 

(Giedon a Theisen 2009)) a velkém počtu studií, dokazujících zásadní bezpečnostní nedostatky – např. 

Proebstel, E.: An Analysis of the Hart Intercivic DAU eSlate (Proebstel a kol. 2007), Yasinsac, A: Software 

Review and Security Analysis of the ES&S iVotronic 8.0.1.2 Voting Machine Firmware (Yasinsac a kol. 

2007), se mnoho států rozhodlo přestat DRE používat. Možnost využívat  DRE zůstala ponechána pouze 

pro nevidomé a ostatní ji nemohou využívat. Pomohl tomu i nátlak odborné veřejnosti, viz například 

VerifiedVoting: Computer Technologists’ Statement on Internet Voting (VerifiedVoting 2008).  

 

Zdroj: Doug (2008): 15 

Jak je vidět z grafu, nejvyššího rozšíření dosáhla technologie DRE v roce 2006, od té doby její využití 

klesá, což koresponduje i s vývojem v Evropě. 
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Procento hlasů udělených pomocí DRE ve federálních volbách



Bakalářská práce                 Elektronické volby v ČR 

23 
 

2. 2. 3. 2. Nizozemsko 

 

Nizozemsko bylo od počátku 90. let jedním z průkopníků elektronického hlasování ve volbách. V 

parlamentních volbách 2006 mělo být 90 % všech hlasů uděleno elektronicky, a to pomocí DRE systému 

Nedap, Nedap/Groenendaal ES3B voting komputer (OSCE/ODIHR 2007). Velmi krátce před volbami byl 

ale zveřejněn výzkum (Gonggrijp a Hengeveld 2006) nizozemské skupiny 

„wijvertrouwenstemcomputersniet“ (v překladu „Nevěříme počítačovému hlasování“), který dokazoval, 

že tyto počítače jsou nejenom zranitelné podobnými druhy útoků, jaké prokazují studie amerických 

univerzit, ale že je navíc možné, bez jakékoliv modifikace a zasahování do nich, přístroje odposlouchávat 

na vzdálenost několika desítek metrů. K odposlouchávání bylo použito metody Van Eck4 (Eck 1985), 

která využívá elektromagnetické emise, které vyřazují veškeré obrazovky (ale nejenom pouze ty). Volby 

nicméně proběhly s využitím DRE systémů a po volbách byla ustanovena komise nizozemského 

parlamentu, určená k vyšetření problémů. Zpráva pozorovatelů OBSE „Election Assessment Mission: THE 

NETHERLANDS PARLIAMENTARY ELECTIONS“ (OSCE/ODIHR 2007), vydaná v březnu 2007 potvrdila 

bezpečnostní chyby a doporučila přístroje nevyužívat. Na podzim roku 2007 byla zveřejněna závěrečná 

zpráva parlamentní komise Election Process Advisory Commission: Voting with confidence (Election 

Process Advisory Commission 2007), která také potvrzovala prokázané bezpečnostní chyby, přístroje 

byly v reakci na to soudně zakázány a 16. května 2008 rozhodla nizozemská vláda, že k hlasování ve 

volbách se bude používat pouze tužka a papír. Návrh na vývoj další generace elektronických hlasovacích 

systémů byl zamítnut. Náklady na tento e-votingový experiment se podle zprávy parlamentní komise 

vyšplhaly na více než 50 milionů Euro. 

 

                                                           
4
 Dlouho dobu se věřilo, že tuto metodu není možné použít k odposlouchávání LCD obrazovek, nicméně studie 

Maruse G. Kuhna z University of Cambridge (Kuhn 2004) dokázala, že to možné je a výroba odposlouchávacího 
přístroje se dá pořídit za méně než 2000 amerických dolarů. Přístroj na odposlouchávání klasických CRT obrazovek 
se dá vyrobit s náklady pod 15 dolarů. Oba přístroje se vyrábějí z běžně dostupných součástí. 
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2. 2. 3. 3. Irsko 

 

Irská vláda zakoupila 7500 DRE přístrojů od nizozemské společnosti Nedap, stejných, jaké se používaly v 

Nizozemsku. Podle původního plánu se měly přístroje poprvé naostro použít v lokálních volbách a ve 

volbách do Evropského parlamentu v roce 2004 (Independent 2007a). Nicméně již jejich testovací 

použití ve 3 okresech při parlamentních volbách v roce 2002 vzbudilo veřejné obavy a jako jejich 

následek byla parlamentem ustanovena komise, která měla posoudit funkčnost použitého DRE systému. 

V roce 2004 a poté v roce 2006 vydala komise první (Commission on Electronic Voting 2004) a druhou 

zprávu (Commission on Electronic Voting 2006a). Závěry komise jsou, že použitý software nedosahuje 

dostatečné kvality, aby mohl být doporučen;  přestože může být demonstrována jeho funkčnost ve 

většině případů, dodaná dokumentace není dostatečně průkazná na to, aby mohl být software označen 

jako důvěryhodný; a testování odhalilo programátorské chyby a napovídá i existenci dalších, což ještě 

více snižuje důvěru v systém. (Commission on Electronic Voting 2006b) Systém nebyl od té doby již nikdy 

použit, výdaje na uskladnění přístrojů se pohybují od 500 000 do 700 000 Euro ročně. (Independet 

2007b) V roce 2009 bylo rozhodnuto o prodeji DRE přístrojů a od té doby je hledán vhodný zájemce. 

Celkové náklady se vyšplhaly přes 54 milionů Euro. 

2. 2. 3. 4. Spolková republika Německo 

 

V Německu byl taktéž používán DRE systém nizozemské společnosti Nedap. V roce 1999 byl využit při 

volbách do Evropského parlamentu, v roce 2002 poprvé při volbách do Spolkového parlamentu. V roce 

2005 ho při volbách do Spolkového parlamentu využilo více než 2 milióny lidí. (Müller-Maguhn, 

Einführung 2006) Organizace „Chaos Computer Club“ v roce 2007 dokázala přístroj „hacknout“ (Müller-

Maguhn 2007) a poté podala stížnost k Ústavnímu soudu, že použitý DRE systém nezaručuje tajnost 

voleb. (Sietmann 2007) Spolkový ústavní soud poté v roce 2009 rozhodl (Bundesverfassungsgericht 
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2009) o tom, že použití některých počítačů ve volbách do Spolkového sněmu konaných v roce 2005 bylo 

protiústavní. 

Toto rozhodnutí je velmi zajímavé v celé řadě ohledů a jeho vliv neovlivňuje pouze technologii DRE, ale 

skoro všechny elektronické hlasovací systémy a je proto určitě dobré se s ním seznámit podrobněji. 

Podle ustanovení § 35 německého volebního zákona je možné „za účelem ulehčení odevzdávání a sčítání 

hlasování namísto hlasovacích lístků a volebních uren používat volební přístroje.“ 

VOLEBNÍ ZÁKON SPOLKOVÉHO SNĚMU (Parlamentní institut 1994) 

Pátý oddíl  

Průběh voleb  

§ 35 

1.  Pro usnadnění odevzdávání a počítání hlasů mohou být místo hlasovacích lístků, volebních obálek a 

volebních uren použity volební přístroje se samostatným sčítacím zařízením. 

2. Volební přístroje ve smyslu odst. 1 musí zachovat utajení odevzdaných hlasů. Jejich konstrukce musí 

být úředně schválena pro použití při volbách do německého spolkového sněmu, a to buď pro 

jednotlivé volby, nebo všeobecně. O schválení rozhoduje spolkový ministr vnitra na návrh výrobce 

těchto přístrojů. Použití úředně schváleného volebního zařízení vyžaduje povolení spolkového 

ministra vnitra. Povolení může být uděleno všeobecně nebo pro jednotlivé volby. 

Ministerstvo vnitra vydalo prováděcí vyhlášku a na základě té začaly být ke sčítání hlasů používány 

přístroje. Nejprve se jednalo o mechanické stroje, ale z důvodů vysokých nákladů při jejich využívání 

nedošlo k jejich příliš velkému rozšíření. 
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Místo toho byly tyto stroje nahrazovány již výše zmíněným DRE systémem společnosti Nedap. Ty 

fungovaly tak, jak standartní DRE přístroje fungují - odevzdané hlasy byly uloženy výhradně v 

elektronické podobě a spočteny byly na závěr voleb elektronicky; následně byly výsledky vytištěny na 

připojených tiskárnách. 

Tento způsob zpracování hlasů voličů shledal soud protiústavním – „odporujícím čl. 38 ve spojení s čl. 20 

odst. 1, 2 Základního zákona. Podle čl. 38 odst. 1 jsou poslanci voleni ve všeobecných, přímých, 

svobodných, rovných a tajných volbách; čl. 20 odst. 1, 2 definuje SRN jako demokratický a sociální 

spolkový stát, kde veškerá moc vychází z lidu a ten ji vykonává prostřednictvím zákonodárných, 

výkonných a soudních orgánů“. (Šimíček 2009) 

Doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D, soudce Nejvyššího správního soudu k tomu ve svém článku podotýká, 

že podstata rozhodnutí soudu spočívá v právním názoru: „Že jedním ze základních principů voleb je 

jejich veřejnost, transparentnost (Öffentlichkeit) v tom smyslu, že všechny podstatné kroky činěné ve 

volbách musejí být přezkoumatelné. Prováděcí ministerská vyhláška, podle které byly počítače nasazeny, 

proto byla shledána protiústavní, jelikož dostatečně nezajišťovala použití pouze takových počítačů, které 

by tento ústavní princip garantovaly. Nasazení elektronických volebních přístrojů je totiž ústavně 

souladné toliko tehdy, jestliže „jsou přezkoumatelné všechny podstatné kroky volebního rozhodování a 

zpracování výsledků způsobem, který je spolehlivý a nevyžaduje žádné zvláštní znalosti.“  

Soud výslovně uvedl, že zatímco v dřívějších volbách byla případná manipulace s hlasovacími lístky či 

falšování volebních výsledků spojena se značným rizikem prozrazení, jsou programové chyby v softwaru 

či dokonce úmyslné falšování výsledků voleb prostřednictvím softwaru jen velmi obtížně zjistitelné. Toto 

riziko představuje ohrožení zmíněného principu veřejnosti voleb.  

Soud proto konstatoval, že zákonodárce může při sčítání volebních výsledků sice používat počítače, to 

však za splnění ústavně předpokládané podmínky spolehlivé kontroly správnosti. Volič totiž musí mít 
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jistotu, že jeho odevzdaný hlas byl správně započítán. Nepostačuje proto, jestliže počítač poskytne 

písemné vyhotovení pouze výsledku voleb. Kontrola tedy musí být proveditelná i jiným způsobem, než 

výhradně prostřednictvím elektronické úschovy volebního výsledku.“ (Šimíček 2009) 

Německý ústavní soud ve svém rozsudku sice potvrdil, že pro sčítání hlasů lze využít i mechanické nebo 

elektronické metody, ale je nutné zajistit paralelní kontrolu v listinné podobě, což znamená, že z dnes 

známých technologií připadá v úvahu pouze systém optického snímání hlasu. 

Nakonec svého článku ještě Šimíček dodává ještě jednu velmi podstatnou záležitost, která bude mít 

výrazný vliv na jakékoliv posuzování ústavností elektronických volebních systémů: 

 „Z právně teoretického hlediska považuji dále za velmi zajímavé, že soud vymezil princip otevřenosti (v 

naší terminologii by bylo asi přesnější používat termín „přezkoumatelnost volebních výsledků“, aby 

nedocházelo k nepochopení spojení tohoto principu s principem tajnosti hlasování) jako samostatný 

ústavní princip a výhradně pro rozpor s ním prohlásil prováděcí právní úpravu za protiústavní.“ (Šimíček 

2009) 

Německý ústavní soud tímto rozsudkem tedy vystavil definitivní stop všem formám elektronického 

hlasování ve volbách, ve kterých neexistuje vedle elektronické formy hlasu ještě jeho forma papírová, 

kterou je možno v případě pochyb nad správností výsledku nebo v případě napadení, či chyby v systému, 

přepočítat. 

3. Systémy elektronického udílení hlasů v nekontrolovaném prostředí 
 

V této kapitole se v rámci rozboru systémů elektronického udílení hlasů budu hlavně zabývat hlasováním 

pomocí internetu s využitím osobního počítače v konkrétních zemích. Ostatním možným technologiím, 

které se nicméně nedočkaly valného rozšíření, se budu věnovat v závěru této kapitoly. 
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3. 1. Estonsko 
 

První ze států, na které se v rámci zkoumání rozvoje e-votingu podíváme, je Estonsko, země někdy kvůli 

rozšíření moderních technologií ve státní správě přezdívaná E-stonia. A také první a jediná země na 

světě, kde proběhly „ostré“ e-volby do národního parlamentu. 

Poprvé bylo možné e-votingu využít v komunálních volbách 2005, kdy tohoto kanálu pro udělení hlasu 

využilo kolem 9 tisíc voličů (tj. 1.9 % voličů, kteří se voleb zúčastnili). K dnešnímu datu proběhlo již 5 

voleb, ve kterých bylo možné závazně hlasovat přes internet: komunální volby v říjnu 2005, parlamentní 

volby v březnu 2007, volby do Evropského parlamentu v červnu 2009, komunální volby v říjnu 2009 a 

nakonec parlamentní volby v březnu 2011. Kromě toho ještě v lednu roku 2005 proběhlo pilotní 

otestování systému při příležitosti konání referenda v Tallinu. 

V parlamentních volbách 2007 již e-votingu využilo kolem 30 000 voličů, což bylo zhruba 5 % voličů, kteří 

přišli k volbám, do roku 2011 již toto číslo vzrostlo na 140 000 voličů a podíl občanů, hlasujících ve 

volbách pomocí internetu se zvýšil na 24 %.  
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Tabulka 2: Statistiky volební účast v Estonsku 

 Komunální 

volby 2005 

Parlamentní 

volby 2007 

Volby do EP 

2009 

Komunální 

volby 2009 

Parlamentní 

volby 2011 

Oprávnění 

voliči5 
1 059 292 897 243 909 628 1 094 317 913 346 

Voleb se 

zúčastnilo 
502 504 555 463 399 181 662 813 580 264 

Volební účast 47,4% 61,9% 43,9% 60,6% 63,5% 

E-voliči 9 317 30 275 58 669 104 413 140 846 

Podíl e-voličů 

mezi aktivními 

voliči  

1,9% 5,5% 14,7% 15,8% 24,3% 

Podíl e-voličů 

mezi voliči, 

kteří hlasovali 

v předstihu  

7,2% 17,6% 45,4% 44% 56,4% 

Podíl hlasů 

udělených ze 

zahraničí mezi 

elektronickými 

hlasy 

Nepovoleno 2% - 51 států 3% - 66 států 
2,8% - 82 

států 

3,9% - 105 

států 

Zdroj: Estonian National Electoral Committee (2011) (Estonian National Electoral Committee 2011) 

Zde by bylo ještě dobré podotknout, že v roce byla perioda, po kterou je možné udělit elektronický hlas 

prodloužena z 3 na 7 dnů. V Estonsku je také možné udělit hlas ještě před konáním voleb a to v papírové 

podobě ve voličově volebním okresku 6. – 4. den před dnem konání voleb. 

 

 

                                                           
5
 Rozdíl v počtu oprávněných voličů v komunálních a parlamentních volbách je způsoben přítomností početné 

rusky mluvící menšiny, která má povolení k trvalému pobytu, které ji opravňuje k účasti na komunálních volbách, 
nikoliv však na parlamentních. 
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3. 1. 1. Stručné představení estonského modelu elektronických voleb 

 

V Estonsku se e-volby konají 10. - 4. den před volbami klasickými. Volič má možnost svoji volbu v 

neomezeném množství měnit (tj. může hlasovat pro jednoho kandidáta, pak si svůj výběr rozmyslet a 

změnit svoji volbu ve prospěch kandidáta jiného atd. a to po celou dobu průběhu elektronických voleb) a 

navíc ještě vždy může svůj elektronický hlas „přebít“ hlasem klasickým, papírovým v termínu během 6. – 

4. dne před dnem konání voleb. To má za účel ochránit voliče před možným nátlakem na ovlivnění jeho 

volby. Otázkou zůstává, jestli to není nespravedlivá výhoda pro ty voliče, kteří přes internet hlasují v 

porovnání s těmi, kteří hlasují klasicky a možnost zvrátit svoji volbu nemají. Ani v Estonsku na to není 

jasný názor, prezident tuto novelu volebního zákona odmítl podepsat a nakonec o ní musel rozhodovat 

ústavní soud, který ale rozhodl v její prospěch. (OSCE 2007: 11) 

Volič je vybaven čipovou kartou, na které jsou dva páry klíčů s certifikáty. Jeden pár klíčů s certifikátem 

slouží k identifikaci a autentizaci, druhý pár klíčů slouží k vytváření elektronického podpisu. Přístup k 

soukromému klíči z každého páru je chráněn odlišným PINem6. Karta je zároveň identifikační průkaz 

estonského občana (elektronická občanka, eID), a nese i další projev identity – fotografii, jméno a 

příjmení a případně další obvyklé identifikační údaje a prvky. 

Volič se nejprve autentizuje na volebním serveru a stáhne si volební aplikaci. Volič si může zkontrolovat 

integritu aplikace na základě zveřejněných SHA17 a MD58 otisků. 

Po spuštění aplikace se volič znovu identifikuje s využitím své eID a PINu1 a poté, co volební aplikace 

ověří, že je zapsaný na volebním seznamu, je mu zpřístupněna kandidátní listina odpovídající jeho 

                                                           
6
 Personal identification number 

7
 SHA (Secure Hash Algorithm) je rozšířená hašovací funkce, která vytváří ze vstupních dat výstup (otisk) fixní délky. 

8
 Message-Digest algorithm je v kryptografii rodina hašovacích funkcí, která z libovolného vstupu dat vytváří výstup 

fixní délky 
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volebnímu okrsku. Pokud aplikace zjistí, že na volebním seznamu zapsaný není, požádá ho o 

kontaktování Registru Obyvatel. 

Jestliže je tedy volič zapsaný na volebním seznamu, jeho Volební aplikace zjistí, jestli už v těchto volbách 

elektronicky volil. Pokud ne, tak mu nabídne volební lístek odpovídající jeho volebnímu okresku. Volič 

potom označí zvoleného kandidáta v aplikaci a svůj výběr potvrdí. V případě, že volič již v těchto volbách 

elektronicky volil, Volební aplikace ho požádá o potvrzení, že si opravdu přeje změnit svůj udělený hlas. 

Po výběru a potvrzení kandidáta Volební aplikace u voliče volbu zašifruje tak, aby ji mohla odšifrovat jen 

Aplikace pro sčítání hlasů, a volič tuto zašifrovanou zprávu elektronicky podepíše. K tomu využije svůj 

PIN2. Výsledek odešle na Internetový server, který je před firewallem centrálního systému a ten tuto 

zprávu předá Serveru pro úschovu došlých hlasů, který je již skryt za firewallem a může komunikovat jen 

s Internetovým serverem pouze pro účel přenosu došlých hlasů.  

Server pro úschovu došlých hlasů zkontroluje platnost elektronického podpisu, označí voliče jako voliče, 

který již volbu provedl, odstraní ze zprávy jeho elektronický podpis a zbylou zašifrovanou část zprávy 

odešle do Aplikace pro sčítání hlasů hromadně vypálenou na CD. Server pro úschovu došlých hlasů tedy 

slouží k evidenci a zpracování došlé volby jednotlivých voličů a přitom nezná, komu který volič dal hlas. 

Aplikace pro sčítání hlasů běží na serveru bez možnosti dálkového přístupu (tj. bez připojení k internetu). 

Zašifrované, nyní již anonymní, hlasy se načtou z bezpečně dodaného CD. Aplikace má odpovídající 

soukromý klíč k odšifrování platného hlasu a k jeho připočítání do volebních výsledků. Nezná přitom 

identitu voliče, který volbu provedl. Výsledný součet se opět na CD přenese do presentačních systémů 

výsledků voleb k započítání do celkových sestav s výsledky papírových voleb. (Estonian National Electoral 

Committee 2010) 
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3. 1. 2. Socio-demografické a socio-ekonomické aspekty elektronických voleb 

3. 1. 2. 1. Vliv elektronických voleb na zvýšení volební účasti 

 

Jednou z nejrozšířenějších pověr mezi širokou veřejností je tvrzení, že e-voting zvyšuje volební účast.  

Je potřeba si uvědomit, že stanovit jestli e-voting opravdu zvyšuje volební účast, není vůbec jednoduché. 

Prosté porovnání volební účast na jednotlivých typech voleb nedává smysl, protože každé volby jsou 

voliči jinak viděné z hlediska důležitosti a mají samy o sobě rozdílnou účast. Ani porovnání dvou stejných 

typů voleb (zde tedy komunální v letech 2005 a 2009 a parlamentní v letech 2007 a 2011) nám 

s výsledky příliš nepomůže, volební účast je ovlivňována mnohem více faktory, než pouze zavedením 

elektronického hlasování ve volbách. 

Jedinou zbývající možností je zeptat se tedy samotných e-voličů, jestli by přišli k volbám i v případě, že by 

nebylo možné hlasovat přes internet. Nás tedy budou zajímat hlavně ti, kteří by k volbám jinak nepřišli, 

protože právě oni jsou ten potencionální přinos e-votingu k volební účasti. 
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Zdroj: Trechsel 2010: 35 a Trechsel 2011: 18 

 

Po výsledcích voleb z roku 2007 a jejich porovnání s výsledky z roku 2005 vzniklo očekávání, že skupina 

e-voličů, kteří by bez e-votingu nevolili, je v absolutních číslech relativně malá a jak se bude počet e-

voličů zvyšovat, bude se procentuální podíl této skupiny úměrně zmenšovat. Nyní nicméně vidíme, že 

tato skupina respondentů se pohybuje relativně stabilně v podílu mezi 10 % a 16 %, což znamená, že jak 

v absolutních číslech přibývá e-voličů, stejně tak přibývá v absolutních číslech respondentů, kteří by 

podle svého vyjádření pravděpodobně nebo určitě nevolili, nebýt e-votingu. Nicméně, jak ukazuje další 

tabulka, situace není tak jednoznačná. 

Výsledky ukazují, že naprostá většina e-voličů (mezi 60% a 70%) by k volbám vždy určitě dorazila, i kdyby 

nebylo možné volit přes internet. Druhá největší skupina (okolo 20%) by k volbám pravděpodobně přišla 
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také. A pouze výrazná menšina by k volbám pravděpodobně nebo určitě nepřišla. Kolik hlasů tedy mohl 

e-voting přinést? 

Tabulka 3: Možný přínos e-votingu k volební účasti 

Volby 
Počet 

voličů 

Volební 

účast 

Z toho e-

voličů 

E-voliči, kteří by 

pravděpodobně 

nebo určitě 

nevolili9 

Možný 

přínos e-

votingu 

(hlasů) 

Možný 

přínos e-

votingu v 

% 

2005 

Komunální 
502 504 47.4% 1,9% 18.5% 1724 0.3% 

2007 

Parlamentní 
555 463 61.9% 5,5% 10.9% 3300 0.6% 

2009 EP 399 181 43.9% 14,7% 13.0% 7627 0.9% 

2009 

Komunální 
662 813 60.6% 15,8% 16.3% 17019 2.6% 

2011 

Parlamentní 
580 264 63.5% 24,3% 14.6% 20586 3.5% 

Zdroj: Estonian National Electoral Committee 2011 a Trechsel 2011 

Když se podíváme na tuto tabulku, která nám shrnuje podstatná data za všechny volby, vidíme dva 

důležité trendy.  

V absolutních číslech se zvyšuje počet e-voličů, kteří by podle jejich vyjádření pravděpodobně nebo 

určitě nepřišli k volbám, nebýt e-votingu. 

Na druhou stranu se ale tato čísla nijak viditelně nekorespondují se statistikou volební účasti. Volební 

účast se v komunálních volbách 2009 v porovnání s rokem 2005 zvýšila o 13.2 %, přestože potencionální 

přínos e-votingu je pouze 2.3 %. Když porovnáme parlamentní volby 2007 a 2011, volební účast vzrostla 

pouze o 1.6%, přestože přínos e-votingu se měl navýšit o dalších 2.9 % v porovnání s volbami 2007. A to 

                                                           
9
 Kdyby nebylo možné hlasovat ve volbách elektronicky 
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se navíc v roce 2011 parlamentních voleb zúčastnilo 5493 voličů ze zahraničí (u nichž je relativně velká 

pravděpodobnost, že by se voleb jinak nezúčastnili) podílejících se na volební účast celkem 0.94 %. 

Jakým způsobem tedy vysvětlit nárůst e-voličů, kteří by bez e-votingu k volbám „nepřišli“? Zatím jsou 

dvě možná vysvětlení: 

a) Plný potenciál e-votingu pro zvýšení volební účasti se rozvíjí pomalu a potřebuje čas. Podle 

teorie procesu adaptace na nové technologie (Bohlen a Beal 1957), je prvními uživateli úzká 

skupina inovátorů, poté větší skupina včasných adaptérů a až úplně naposled novou technologii 

přijmou „opozdilci“, většinou starší a méně majetní. To jsou také ti, kteří jsou v estonských 

volbách méně angažovaní, a proto se bude volební účast zvyšovat až s postupem času. Ač 

souhlasím s teorií procesu adaptace, dosavadní statistiky volební účasti toto vysvětlení 

nepotvrzují. 

b) Narůstá počet klasických (papírových) voličů, kteří přešli na e-voting a zpátky by už neměnili. E-

voting je pro ně mnohem rychlejší a pohodlnější, zvykli si na něj a znovu hlasovat papírově by už 

nechtěli, což by vysvětlovalo, proč se jejich nárůst nepromítá do volební účasti. 

Zatím je tedy nutné konstatovat, že zveřejněná čísla přispění e-votingu k zvýšení volební účasti 

dostatečně neprokázala10. Jestli se za několik let nějaký významnější výsledek dostaví, dnes samozřejmě 

nevíme, nicméně je dobré podotknout, že třeba ani zpráva Norské pracovní komise pro přípravu 

elektronických voleb s tímto nepočítá: „Jinými slovy, zvýšení volební účasti není příliš silný argument pro 

zavedení elektronických voleb v nekontrolovaném prostředí, jakožto je velice nepravděpodobné, že toto 

bude faktický důsledek.“ (Aardal 2006: 44) 

 

 

                                                           
10

 Tedy kromě zapojení Estonců, žijících v zahraničí. 
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3. 1. 2. 2. Odkud pocházejí voliči využívající e-voting a kde hlasují 

 

Při rozhodování pro využití e-votingu podle výzkumu prakticky nehraje roli, jestli volič žije ve městě nebo 

na venkově. Jak ukazuje Graf 2, není zde tedy žádná „cleavage“ mezi „moderními“ městskými voliči, 

využívajícími moderních technologií a jejich „nemoderními“ venkovskými protějšky, kteří by raději 

využívali konzervativních metod udělování hlasů ve volbách. 

 

Graf 4: Odkud pocházejí voliči využívající evoting Převzato: (Trechsel 2010: 22) 

Voliči využívající e-voting nejraději hlasují z domova a jejich podíl se navíc každé volby zvyšuje. Podíl 

těch, kteří hlasují z práce, nebo ze školy se zmenšuje a množství těch voličů, kteří hlasují z kavárny, nebo 

jiného veřejně přístupného místo je zcela marginální. Tyto výsledky ukazují, že e-volič volí na místě, 

které době zná a že atraktivita veřejných přístupových bodů je minimální. Dá se to také vyložit tak, že e-

voting využije pouze ten, kdo s internetem pracuje doma, popřípadě v práci nebo zaměstnání. Ten, kdo s 

internetem běžně do styku nepřichází, si těžko vybere e-voting pro hlasování ve volbách. 
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Tabulka 4: Kde hlasují voliči využívající e-voting 

 2005 Komunální 2007 Parlamentní 2009 EP 2009 Komunální 

Doma 54.5% 68.3% 78.8% 76.8% 
Zaměstnání 
nebo škola 

36.6% 28.4% 18.1% 21.7% 

Veřejně 
přístupný 
internet 

5.1% 1.4% 0.5% 0.6% 

Jinde (v 
kavárně, u 

známých apod.) 
3.8% 1.4% 1.8% 0.9% 

Zdroj: Trechsel 2010: 23 

3. 1. 2. 3. Pohlaví a věk uživatelů e-votingu 

 

Za začátek je třeba uvést, že 54 % populace v Estonsku tvoří ženy (Trechsel 2010: 29). Pokud by zde tedy 

nebylo žádné vychýlení ve prospěch jedné ze skupin, měly by ženy tvořit mírnou většinu uživatelů e-

votingu. Zpočátku byli muži mezi e-voliči nadreprezentováni, postupem času se však rozdíl snižuje. Jedno 

z možných vysvětlení je teorie procesu adaptace na nové technologie a muži představující časné 

adaptéry. (Bohlen a Beal 1957) 

Tabulka 5: Pohlaví a věk 

 Ve volební místnosti Přes Internet 

 
2005 

Komunální 
2007 

Parlament 
2009 

EP 
2009 

Komunál 
2005 

Komunální 
2007 

Parlament 
2009 

EP 
2009 

Komunální 

Muž 41.2% 38.5% 34.5% 37.4% 49.8% 48.8% 46.8% 41.5% 

Žena 58.8% 61.5% 65.5% 62.6% 50.2% 51.2% 53.3% 58.5% 

Zdroj: Trechsel 2010: 29 

Věk sám o sobě nehraje při rozhodování, jestli využít elektronického hlasování, tak významnou roli, jak 

bylo předpokládáno. Je to trochu překvapení, protože velmi často je e-voting zmiňován jako nástroj 

mladých a pro mladé, hlavně v souvislosti s tím, že se u mladých předpokládá mnohem vyšší znalost 

moderních technologií a práce s nimi. Pokud porovnáme 3 věkové skupiny s referenční skupinou, tak 

vidíme, že tento vliv je významný jenom v nějakých volbách a jenom pro nějaké věkové skupiny. Jak 

podotýká prof. Trechsel (Trechsel 2011: 7-8), pokud bychom pracovali pouze s demografickými 

ukazateli, vyšel by věk jako silný faktor pro vysvětlení rozhodování jestli e-votingu využít. Pokud ale 
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započítáme další proměnné jako například „jazyk“ a „důvěra k internetovému hlasování“, vliv věku 

viditelně klesne. Jak tedy tato čísla číst? Věk ve vysvětlení, proč se určitý volič rozhodl hlasovat přes 

internet, hraje menší roli, než jiné faktory, které toto rozhodnutí vysvětlují efektivněji jako je například 

již zmíněná důvěra k e-volbám. 

3. 1. 2. 4. Další faktory ovlivňující rozhodování voličů o využití e-votingu 

 

Tabulka 6: Vybrané faktory ovlivňující rozhodování o využití elektronického hlasování 

 2005 
Komunální 

2007 
Parlamentní 

2009 EP 2009 
Komunální 

2011 
Parlamentní 

Věková skupina 
36-55 (základ 
18-35) 

5.19 
 
(5.25) 

14.35*** 
 
(4.55) 

1.36 
 
(6.01) 

-5.60 
 
(5.16) 

-1.63 
 
(5.35) 

Věková skupina 
56-65 (základ 
18-35) 

7.58 
 
(7.18) 

16.48*** 
 
(5.10) 

14.55** 
 
(6.99) 

-6.59 
 
(6.49) 

-12.57** 
 
(6.10) 

Věková skupina 
65-96 (základ 
18-35) 

5.52 
 
(7.30) 

9.07 
 
(8.93) 

-8.76 
 
(8.43) 

-11.89 
 
(7.61) 

-13.56* 
 
(7.24) 

Muž (základ 
žena) 

-5.13 
(4.18) 

-1.65 
(3.97) 

6.15 
(4.44) 

-2.46 
(4.30) 

12.54*** 
(4.23) 

Střední vzdělání 
(základní) 

2.74 
(10.14) 

4.30 
(11.30) 

2.47 
(9.87) 

-8.41 
(15.45) 

-22.15** 
(10.75) 

Vysokoškolské 
vzdělání 
(základní) 

10.58 
 
(10.48) 

10.88 
 
(12.68) 

15.91 
 
(11.12) 

7.19 
 
(15.76) 

-3.02 
 
(9.79) 

Příjem -5.41 
(8.63) 

15.71* 
(8.38) 

17.62 
(11.16) 

19.95* 
(11.35) 

51.74*** 
(15.75) 

Důvěra 
k internetovému 
hlasování 

82.54*** 
 
(6.73) 

66.82*** 
 
(8.51) 

67.06*** 
 
(7.25) 

69.09*** 
 
(8.86) 

43.67*** 
 
(5.77) 

Znalost práce na 
PC 

34.99*** 
(9.71) 

37.57*** 
(8.64) 

24.62** 
(9.83) 

24.62* 
(9.73) 

10.73 
(8.87) 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 Zdroj: Trechsel 2011: 9 

Příjem 

Jak vidíme, tak po celou dobu byl příjem faktorem pouze mírně ovlivňujícím rozhodování, nicméně ve 

volbách 2011 se překvapivě stal velmi významným. U nejvyšší příjmové skupiny voličů byla v roce 2011 o 

52% vyšší pravděpodobnost, že se rozhodnou pro využití e-votingu, než u té nejnižší příjmové skupiny. 
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Jestli je to počátek nového trendu nebo jenom abnormalita, to se ale uvidí až v budoucnosti. (Trechsel 

2011: 9)  

Důvěra k internetovému hlasování 

Důvěra v e-votingový systém se při rozhodování napříč všemi volbami stabilně ukazuje jako nejdůležitější 

a hlavní faktor. Tento výsledek jasně prokazuje, že pokud má být systém elektronického hlasování ve 

volbách voliči akceptovaný a využívaný, tak základním předpokladem je důvěryhodnost systému a jeho 

provozovatele. (Trechsel 2011: 9) 

Znalost práce na PC 

Jak vidíme tak vliv znalosti práce na PC se pro rozhodování snižuje. Není to tím, že by přestaly existovat 

rozdíly mezi uživateli, ale tím, že i ti, kteří nejsou v práci s počítači experti, začínají postupem let e-

votingu využívat. (Trechsel 2011: 9) 

Tyto výsledky jsou obzvláště důležité, když uvažujeme nad termínem „digital divide“ nebo také „digital 

gap“ v kontextu elektronických voleb.11  

3. 1. 3. Bezpečnost estonského e-votingového systému 

 

V každé své zprávě z volební pozorovatelské mise upozorňovala OBSE na velké množství bezpečnostních 

nedostatků a potencionálních rizik Estonského e-votingového systému. 

Report z roku 2007 (OSCE/ODIHR 2007: 28) nejenom popisuje množství procesních nedostatků na straně 

provozovatele systému, ale upozorňuje i na nedostatečné testování a na vágní a v důsledku až nulově 

definované zákonné požadavky na bezpečnost systému.  

                                                           
11

 Tento výraz se používá pro popsání nerovnosti mezi těmi, kteří jsou schopní využívat možností, které jim 
moderní technologie nabízejí a těmi, kteří moderní technologie využívat neumí a jsou tím pádem oproti 
„modernější“ skupině znevýhodnění. 
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Množství připomínek k bezpečnosti e-votingového systému jako takového navíc vede OBSE k závěru, že: 

„úřady by měly pečlivě přehodnotit, zda by internetové hlasování mělo být široce přístupné jako jedna 

z volebních metod, případně jestli by mělo být použito pouze na omezené bázi, anebo jestli by mělo být 

vůbec využíváno“. (OSCE/ODHIR 2007: 20) 

I ve své další zprávě z roku 2011 (OSCE/ODIHR 2011) OBSE popisuje stále přetrvávající nedostatky a 

upozorňuje na to, že navzdory doporučení Rady Evropy z roku 2004 a směrnici Rady Evropy z roku 2011 

o certifikaci systémů elektronického hlasování, systém stále není certifikován ani auditován nezávislým 

subjektem (OSCE/ODIHR 2011: 13-14). Jako jeden z největších procesních problému se ukazuje, že 

estonská legislativa není připravena na krizové situace, kdyby bylo potřebné umožnit provozovateli 

systému, tj. Národní volební komisi, prohlásit e-volby za neplatné a zorganizovat voliče k opakovanému 

hlasování ve volebních místnostech. Také v tomto reportu OBSE doporučuje zaměřit se na otevřenost a 

auditovatelnost systému, jako vhodné cestě pro zvýšení bezpečnosti. 

Parlamentní volby v roce 2011 byly také svědkem jednoho prakticky provedeného útoku proti 

bezpečnosti elektronických voleb, kdy se student student Paavo Pihelgas obrátil na Ústavní soud 

(CONSTITUTIONAL REVIEW CHAMBER OF THE SUPREME COURT 2011) s tím, že je mimo jiné možné 

pomocí počítačového viru bránit odeslání hlasů pro konkrétního kandidáta bez toho, aby to volič nebo 

provozovatel systému zjistil, a ovlivnit tak výsledek voleb. 

Pihelgas žádal o prohlášení výsledků voleb za neplatné, a tvrdil, že aplikace používaná pro volby je plná 

bezpečnostních chyb. Podle jeho tvrzení může třetí strana nahrát do počítače voliče sledovací program, 

který identifikuje voliče a získává informaci, jak a pro koho hlasoval. Dále také vyrobil experimentální 

virus, který po infikování počítače dovoluje zaslat Národní volební komisi v e-volbách pouze hlasy pro ty 

kandidáty, které virus dovolí. Pro zajištění bezpečnosti tento virus neobsahoval mechanismus, pomocí 

kterého by se šířil a byl testován pouze na osobách, které s tím vyslovily souhlas. Protože volič nemá 
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možnost zjistit, jestli a v jakém stavu dorazil jeho elektronický hlas na volební server (což je jeden 

z problémů, na které konstantně upozorňuje OBSE), žije dále v domnění, že odhlasoval. 

Přestože Projektový Manažer e-votingového systému tvrdil, že jakékoliv možné typy útoků by byly včas 

detekovány a že provoz na sítí je pod stálým dohledem, estonská Národní volební komise neodhalila 

útoky, které Pihelgas provedl 2. března pod dohledem ETV (Estonské Televize) při volbách do 

Parlamentu a na přímý dotaz Komise odpověděla, že se žádné takové útoky nevyskytly. 

Estonský Ústavní Soud ve svém rozsudku nicméně rozhodl, že osoby, jejichž hlasy nebyly odeslány, se na 

experimentu podílely dobrovolně, a proto jejich práva nebyla nijak porušena a že hypotetická možnost 

zmanipulování výsledků voleb neprokazuje, že k tomu opravdu došlo a proto není důvod k prohlášení 

voleb za neplatné. (CONSTITUTIONAL REVIEW CHAMBER OF THE SUPREME COURT 2011) 

3. 2. Spojené státy americké 
 

Spojené státy americké ušly při implementování různých systémů elektronického hlasování již dlouhou 

cestu. Protože zde organizace voleb kompetenčně nespadá pouze pod federální vládu, vznikají zde e-

votingové projekty i na nižší, tj. státní úrovni. V rámci této kapitoly se budu věnovat projektu amerického 

Ministerstva obrany SERVE, který byl zatím nejširším plánem pro implementaci elektronického udílení 

hlasu přes internet a studii systému elektronického udílení hlasu přes internet ve Washingtonu D. C. 

v roce 2010, první provedené z pozice útočníka. 

Vzhledem k množství občanů, vyskytujících se v době voleb mimo území USA, zde existuje velká 

poptávka po tom, umožnit těmto voličům co nejjednodušeji se voleb účastnit, protože korespondenční 

hlasování ze zahraničí je velmi složité. 
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3. 2. 1. Projekt SERVE 

 

V rámci implementace programu FVAP12 vznikl na Ministerstvu Obrany e-votingový projekt pro udílení 

hlasů přes internet nazvaný SERVE13.  V roce 2003 vznikla expertní skupina, která měla za úkol projekt 

vyhodnotit a přestože podle názvu SERVE by se mohlo zdát, že šlo pouze o experiment, bylo plánováno, 

že systém v rámci projektu vyvinutý bude nasazen v nejbližších volbách.  

SERVE měl být poprvé využit pro primárky a prezidentské volby v roce 2004 a měl umožňovat 

oprávněným voličům se nejenom zapsat na volební seznamy v jejich domovských volebních okrescích, 

ale poté i hlasovat ve volbách a to vše zcela elektronicky, přes internet a z jakéhokoliv místa na světě. 

Využití systému bylo od samého vzniku koncipováno a omezeno pouze na občany žijící v zahraničí a 

vojenské zaměstnance, testování se týkalo zhruba 100 000 voličů v 50 zapojených volebních okrescích 

v 7 státech. Konečný cíl projektu SERVE bylo pokrýt celou populaci Američanů žijících v zahraničí, 

vojenského personálu nasazeného v zahraničí a jejich rodin, celkem čítající okolo 6 milionů voličů. 

V lednu 2004 vyšla zpráva (Jefferson a kol. 2004) minoritní skupiny 4 členů expertní komise, jejímž 

závěrem bylo nedoporučení vyvinutého řešení pro velké množství bezpečnostních problému, které 

systém nechávají zranitelným širokou škálou útoku, z nichž každý by měl naprosto katastrofické 

důsledky. Na základě této zprávy byl v únoru projekt SERVE zastaven a zrušen. (Garamone 2004) 

„Zranitelnosti, které popisujeme, nemohou být opraveny pouhou změnou designu nebo záplatami chyb 

systému SERVE. Tyto zranitelnosti totiž pochází z fundamentální architektury Internetu a PC software a 

hardware, tak jak ho dnes známe. Nemohou být odstraněny v dohledné budoucnosti bez nějakého 

významného a nepředpokládaného průlomu ve vývoji. Je dokonce zcela možné, že nebudou moci být 

                                                           
12

 Federal Voting Assistance Program, spolu s HAVA – Help Americans Vote Act tvoří institucionální základ pro 
využívání a rozvoj moderních technologií při volbách 
13

 Secure Electronic Registration and Voting Experiment, vyvinutý firmou Accenture, náklady na projekt dosáhly 
zhruba půl miliardy korun (22 milionů dolarů) (SCHWARTZ 2004) 
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odstraněny bez naprostého předělání a nahrazení většiny hardwarových a softwarových bezpečnostních 

systému, které jsou součástí nebo jsou napojeny na dnešní Internet.“  (Jefferson a kol. 2004: 2) 

 

Autoři ve své zprávě navíc také prozkoumali množství různých variant a úprav SERVE ve snaze najít 

nějaký alternativní systém, který by byl možná pro voliče složitější a méně komfortní, ale trpěl by méně 

bezpečnostními zranitelnostmi. Nakonec se ale přiklání k závěru, že všechny možné varianty nakonec 

trpí stejnými elementárními nedostatky a nemohou doporučit řádnou z nich.  

 

Dodávají také, že přestože se může zdát, že systém nějakou dobu pracuje bezchybně a není odhalen 

žádný úspěšný útok, není to důkaz, že tomu tak opravdu je. Bohužel by to ale mohlo sloužit k tomu, že 

navzdory skutečnosti většina lidí na systém bude nahlížet jako na bezpečný a spolehlivý a vznikne tak 

další tlak na rozšíření systému do dalších států a zemí. 

 

„Opravdovou překážkou není nedostatek vize, zkušeností, zdrojů nebo odhodlanosti, ale je to ten fakt, 

že když vezmeme v potaz dnešní bezpečnostní technologie pro Internet a PC, tak je cíl bezpečného, 

elektronického hlasování prostě nemožný. Jednoduše zde není žádná cesta jak takovýto systém vyrobit 

bez radikální změny celé architektury Internetu a PC anebo nějakého nepředvídaného průlomu 

v počítačové bezpečnosti.“ (Jefferson a kol. 2004: 3) 

 

3. 2. 2. Washington, D. C. Digital Vote-by-Mail Service (Halderman 2012) 

 

V roce 2010 vyvinul Washington, D. C. e-votingový systém udílení hlasu přes internet, přes který měli 

distančně hlasující voliči, žijící v zahraničí, pomocí přístupových údajů, zaslaných poštou a webové 

stránky udílet ve volbách v listopadu svoje hlasy. Několik týdnů před nasazením systému do ostrých 



Bakalářská práce                 Elektronické volby v ČR 

44 
 

voleb, uspořádala městská radnice veřejný test – nezávazné volby, během nichž si mohl kdokoliv systém 

nanečisto vyzkoušet a také zkusit prolomit jeho bezpečnost.  

 

Během 48 hodin se týmu okolo profesora J. Alex Haldermana z Michiganské univerzity podařilo získat 

plnou kontrolu nad volebními servery, změnili všechny udělené hlasy a zvolili starostou města zlého 

robota Bendera z animovaného seriálu Futurama. Počítačovým expertům města zodpovědným za 

systém trvalo další 2 dny, než si vůbec proniknutí do systému všimli a to ještě jenom díky tomu, že za 

sebou Haldermanův tým naschvál zanechal velmi jasnou stopu. (Halderman 2012: 1-2) 

 

Cílem univerzitního týmu bylo postavit se k testování systému tak, jako kdyby byli reální útočníci. Začali 

s veřejně přístupnými informacemi a hledali slabiny, které by jim umožnily získat nad systémem 

kontrolu, odtajnit hlasovací lístky a změnit výsledek voleb. Jejich simulovaný útok uspěl v každém 

z těchto cílů a na základě výsledků jejich práce se District of Columbia rozhodl ukončit své plány na 

využití tohoto systému ve volbách. 

 

„Náš úspěšný průnik do systému podporuje názor široce rozšířený mezi odborníky na počítačovou 

bezpečnost, a to, že elektronické hlasování se potýká s velmi vysokými riziky a zranitelností. Mělo by to 

sloužit jako varování všem prodejcům těchto systémů a volebním odborníkům, kteří tvrdí, že je možné 

tuto technologii udělat bezpečnou.“  (Halderman 2012: 2) 

 

Aby upozornili na svou kontrolu nad systémem nejenom počítačové odborníky, ale i běžné uživatele, 

umístil tým do děkovné stránky, na kterou voliče po odeslání hlasu systém navede, hymnu Michiganské 

univerzity „The Victors“. Písnička se začala přehrávat v několika málo vteřinách po navštívení stránky a 

autoři studie doufali, že to poslouží jako dostatečný důkaz pro provozovatele systému, a vyvolá to tak 
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z jejich strany reakci spočívající v pokusu o detekci útoku a návazné procedury. Po ovládnutí stránky to 

trvalo přes 36 hodin, než si toho vůbec zodpovědní pracovníci všimli, vypli servery na kterých byl systém 

provozován a počali s analýzou. Nakonec vyšlo navíc najevo, že impulsem k tomu byl zvídavý email od 

uživatele systému, který se ptal „jestli někdo ví, jak se jmenuje ta písnička, kterou hrají pro úspěšné 

voliče“. Když přišel další email týkající se té samé písničky, město okamžitě ukončilo veřejné testování. 

(Halderman 2012: 8) 

 

„Námi provedený útok by měl ale sloužit také jako připomínka toho, že i malá, na první pohled naprosto 

nepodstatná chyba v programování jednoho z mnoha desítek tisíc řádků kódu, muže vyústit v naprostou 

kompromitaci celého systému.“ (Halderman 2012: 16) 

 

Poté co se podařilo profesoru Haldermanovi a jeho studentskému týmu získat kontrolu nad e-

votingovým systémem, prozkoumali logy na serveru, přes který byl celý systém připojený k internetu, a 

získali evidenci o tom, že nebyli jediní, kteří zkusili elektronické volby napadnout. První útok, který 

zaregistrovali, přišel z Iránu, z IP adresy patřící státní univerzitě. Na základě tohoto se Haldermanův tým 

rozhodl ochránit e-votingový systém, který před krátkou dobou sám ovládl před dalšími útoky a opravil 

pár základních chyb, které se snažili útočníci využít. Do skončení testování odrazili ještě útoky 

přicházející z New Jersey, Indie a Číny. (Halderman 2012: 10) 

 

Zajímavým prvkem Washingtonského e-votingového systému byla instalace dvou webových kamer, kdy 

jedna z nich zabírala prostor, kde byl umístěn hardware, na kterém byl systém provozován, a druhá 

zabírala prostor vstupu, kdy bylo možné sledovat, kdo do prostor vchází, kdo z nich vychází a přítomnost 

hlídačů. Tyto kamery byly veřejně přístupné a měly za účel zvýšit bezpečnost umožněním komukoliv 

z veřejnosti sledovat prostory a jejich bezpečnost. Paradoxně ale podle univerzitního týmu tyto kamery 
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poskytovaly útočníkům informace, které pro ně mohly být extrémně důležité. Jejich pomocí bylo možné 

zjistit identitu pracovníků obsluhy systému a využít tak útoků pomocí sociálního inženýrství, kdy útočník 

postupně získává kontrolu nad soukromou elektronickou identitou napadeného (například sociální sítě, 

email, přístupy do jím využívaných systémů) a tuto potom zneužívá k získání dat, které mu pomohou 

k proniknutí do informačního systému, který je předmětem jeho zájmu.  Tým okolo profesora J. Alex 

Haldermana, využil webkamer k identifikaci času, kdy došlo k odhalení jejich útoku a chování 

zaměstnanců obsluhy systému se výrazně proměnilo. (Halderman 2012: 11) 

 

3. 3. Norsko 

 

Norsko je zatím poslední z evropských zemí, kde proběhlo pilotní ověření e-votingového systému v rámci 

závazných voleb. Po 7 letech testování systému a důkladných předprojektových přípravách a analýzách 

(OSCE/ODHIR 2012: 3) bylo v září 2011 při volbách do místních zastupitelstev umožněno voličům v 10 

volebních okrescích umožněno hlasovat pomocí internetu. Celkem se elektronických voleb zúčastnilo 27 

557 voličů, 16.4% z těch, kteří přes internet hlasovat mohli. (OSCE/ODHIR 2012: 1) 

 

Cílem zavedení e-votingového systému v Norsku bylo vytvořit platformu, která usnadní hlasování ve 

všech typech voleb pro všechny skupiny voličů. Tato platforma má zaručit rychlé a efektivní provedení 

voleb a vydláždit tak cestu k většímu zavedení prvků přímé demokracie. Zároveň ale musí být zaručena 

stejná úroveň bezpečnosti a tajnosti hlasování, jako ve stávajícím provedení voleb. (Norwegian Ministry 

of Local Government and Regional Develpoment 2011)  

 

Procesně byly elektronické volby postaveny tak, aby co nejvíce kopírovaly procedury a organizaci 

klasických, papírových voleb. Registrovaný volič nejprve otevřel webovou stránku, kde se spustil 

nezbytný software. Po zadání uživatelského jména a hesla obdržel volič na svůj mobilní telefon PIN kód, 
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který volič znovu zadal do systému. Z nabídnutých volebních lístků poté vybral svoji volební kandidátku, 

případně prázdný hlasovací lístek. Systém potom podepsal volební lístek voličovým elektronickým 

podpisem a odeslal na server, kde byl hlas uchován. (OSCE/ODHIR 2012: 5) 

 

Aby bylo možné zajistit ověřitelnost toho, že volič odeslal, to co odeslat chtěl, pilotní projekt voleb 

v sobě zahrnoval možnost využití takzvaných „potvrzovacích kódů“, pomocí kterých si volič mohl ověřit, 

že hlas dorazil na volební server v podobě, v jaké byl odeslán. Kódy byly voličům zasílány pomocí SMS a 

zašifrovány pomocí matematické metody El Gamal14, tak aby z nich nebylo možné zjistit, jaký byl obsah 

odeslaných dat, ale pouze potvrdit jejich identičnost (OSCE/ODHIR 2012: 5-6). 

Hlasování bylo umožněno po dobu několika dní přede dnem voleb a každý volič mohl svůj hlas změnit, 

kolikrát chtěl, podobně jako v Estonsku a stejně tak mohl svůj hlas přebít papírovým hlasem. (Norwegian 

Ministry of Local Government and Regional Develpoment 2011) 

3. 4. Otázka bezpečnosti 
 

Bezpečnost elektronických hlasovacích systémů je naprosto kruciální a zásadní otázkou, která musí být 

kladena v každé diskuzi. Volby a celý volební proces je základním stavebním kamenem našeho státního 

zřízení a jeho legitimity. Zpochybnění nebo zfalšování výsledků demokratických voleb může mít vážné 

následky a ohrozit stabilitu státu. 

 

Velmi často bývají e-votingové systémy přirovnávány k e-bankingu 15 . To spočívá v naprostém 

nepochopení principu fungování voleb. V internetovém bankovnictví je identita klienta pevně svázána 

s jeho bankovním účtem, který je pod stálým dohledem a v případě jakýchkoliv pochybení je možné 

                                                           
14

 ElGamal je jeden z algoritmů asymetrické kryptografie 
15

 Útoky na Sony, City Bank a mnoho dalších nám ukazují, jak těžké je i pro ty nejvyspělejší technologické firmy na 
světě uchovat svoje data v bezpečí. Bankovní údaje milionů zákazníků, osobní informace – ta nejlépe střežená data 
byla odcizena a navíc jsou tyto útoky odhaleny až zpětně, po několika dnech, či týdnech. 
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operace reklamovat. Elektrické volby naproti tomu v sobě nesou zásadní rozpor. Na jednu stranu je 

nutné naprosto jasně a nade vše pochybnosti získat a ověřit voličovu identitu, na stranu druhou ale jeho 

hlas s touto identitou nesmí být nijak spojen a nesmí být možné ani zpětně dohledat, kdo hlas udělil. To 

samo o sobě je velmi složitý a komplikovaný problém. Zároveň to ale tedy také znamená, že na rozdíl od 

internetového bankovnictví, volič není schopný sám rozpoznat to, že jeho hlas byl započítán nesprávně. 

Jsou tedy dnes dostupné systémy elektronického udílení hlasu bezpečné? 

 

Základní obecné požadavky na e-votingové systému nastavili již před lety N. Voutsis a F. Zimmermann a 

sepsali je do 10 bodů: (Voutsis a Zimmerman 2005) 

  
1. Volit smí pouze oprávněný volič 

2. Každý volič disponuje pouze jedním hlasem.  

3. Každý volič musí být chráněn proti zneužití identity. 

4. Do doby sčítání hlasů je odevzdaný hlas voliče tajný. 

5. Volby jsou tajné. Nelze propojit voliče s jeho „lístkem“. 

6. Musí být zajištěna evidence, že daný volič odvolil či nikoliv. 

7. Sčítání hlasů musí být auditovatelné. 

8. Proces volby musí být odolný vůči chybám náhodným i vůči aktivním útokům s cílem 

modifikovat nebo duplikovat výsledek volby. Tyto útoky musí být detekovatelné. 

9. Volební hlasy musí být platné jen v rámci vymezeného času. 

10. Volební systém musí být odolný vůči útokům v komunikačním prostředí. 

 

Podobně stanovil 6 požadavků již v roce 1996 významný odborník na počítačovou bezpečnost a 

publicista Bruce Schneier (Smejkal a kol. 2011): 
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1. Pouze autorizovaný volič může odvolit. 

2. Každý má pouze jeden hlas. 

3. Nikdo nemůže určit, odkud se volilo. 

4. Nikdo nemůže duplikovat něčí hlas. 

5. Nikdo nemůže změnit něčí hlas bez odhalení. 

6. Každý volič si musí být jistý, že jeho hlas bude uložen do konečného seznamu 

 

Žádný z dnes používaných systému elektronického hlasování ve volbách, popisovaných v předcházejících 

kapitolách, tyto základní a minimální bezpečnostní předpoklady nesplňuje.  

 

To, že se u některých e-votingových systému zatím neobjevily bezpečností incidenty, rozhodně 

neznamená, že tyto systémy jsou bezpečně. Jak podotýká Bruce Schneier k úspěšně provedeným 

útokům na Washingtonský e-votingový systém v roce 2010: „Moje hlavní obava ze soutěží, jako je tato16 

je, že lidé si budou myslet, že pozitivní výsledek něco znamená. Jestliže se skupina studentů dokáže 

prolomit do systému, víme, že není bezpečný. Ale to že systém tento test vydrží, neznamená, že 

bezpečný je. Nevíme, kdo to zkoušel. Nevíme, jak tvrdě to zkoušeli. Nevíme, co zkoušeli. A hlavně nikdy 

nevíme, jestli někdo, kdo to zkusí chytřeji, tvrději a vydrží při tom déle, nebude nakonec úspěšný.“ 

(Schneier 2010) 

 

Stejný názor zastávají i další odborníci na počítačovou bezpečnost, například profesor J. Alex Halderman 

uvádí: „Zásadní nevýhoda tohoto typu testování je, že nenalezení chyb při testování neznamená 

neexistenci chyb v systému, přestože si to veřejnost myslí. Je pravděpodobné, že ti, kteří systém testují, 

                                                           
16

 tj. otevřené testování, pozn. autora 
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mají mnohem více omezené zdroje a menší motivaci než útočníci. Anebo také prostě mohou mít méně 

štěstí.“ (Halderman 2012: 13) 

 

Dalším problémem dnešních počítačových systémů je, že jejich řešení je z většiny postaveno na 

komerčním software17, jehož bezpečnost je řešena na principu „prolomení a záplata“ – výrobci reagují 

zpětně na objevené chyby. To je pro ně samozřejmě u komerčních systémů efektivní z hlediska 

vynaložených nákladů, nicméně pro elektronické volby je takovýto přístup nepřijatelný. (Halderman 

2012: 14) 

 

Součástí systému a problému bezpečnosti e-votingu je ale také koncová pracovní stanice voliče, která 

není pod správou volebního systému. Jedná se většinou o osobní počítače spravované voličem 

samotným nebo o počítače pod správou někoho jiného (např. zaměstnavatele) a které volič použije při 

elektronické volbě. Komplexnost PC v dnešní době dosáhla takové úrovně, že uživatelé věří, že mají co 

do činění s nějakou černou skříňkou, kterou nemohou nebo nejsou schopni mít pod kontrolou. 

S nárůstem nebezpečného malware18 počítač může dělat prakticky cokoliv na účet voliče, ale přitom za 

jeho zády. V Norsku jsou koncové stanice voličů dokonce předem brány jako potencionálně nebezpečné 

a infikované škodlivým software. (OSCE/ODHIR 2012: 12) 

3. 5. Minoritní technologie elektronického udílení hlasů v nekontrolovaném 

prostředí 
 

Na závěr této bych rád ještě stručně uvedl další možné technologie pro elektronické udílení hlasů 

v nekontrolovaném prostředí. Tyto tři následující metody byly využity při pilotních testech ve Velké 

Británii v komunálních volbách v letech 2002 a 2003, a přestože britská Volební komise nakonec v roce 

                                                           
17

 Někdy také nazývaném „commercial-off-the-shelf“ software 
18

 Pochází ze spojení dvou anglických slov - MALicious softWARE 
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2006 rozhodla, že veškeré testy a piloty elektronického hlasování ve volbách budou zastaveny (The 

Electoral Commision 2007), považuji za dobré tyto technologie alespoň zmínit, i když z mnoha důvodů se 

jejich využití ukázalo jako slepá ulička.  

3. 5. 1. Hlasování pomocí telefonu 

 

Při využití této metody volič dostane telefonní číslo, na které může zdarma zavolat a které v zásadě 

představuje volební místnost. Poté co volič na dané číslo zavolá, je mu odpovězeno automatem a volič je 

požádán o prokázání své identity pomocí číselného kódu, který zadá na klávesnici. Poté zadá kód svého 

preferovaného kandidáta. Systém potom zpátky přečte voličovy vybrané kandidáty a vyzve ho 

k potvrzení nebo opravě. Jakmile volič potvrdí svůj výběr, automat mu sdělí, že hlas byl zaregistrován a 

tím hlasovací procedura končí. (Aardal 2006: 26) 

3. 5. 2. Hlasování pomocí SMS 

 

Na rozdíl od hlasování pomocí telefonu není tato metoda interaktivní. Volič zasílá veškeré své údaje a 

požadavky v jedné zprávě, která tedy musí obsahovat číselný kód (pro potvrzení voličovy identity), kód 

volebního okresku a kód vybraného kandidáta. Po přijetí zprávy dostane volič potvrzující SMS, která 

nicméně již neuvádí, jak volič hlasoval. Pokud nebyl hlasovací lístek (tj. zde SMS) vyplněn správně, 

dostane volič chybovou zprávu. (Aardal 2006: 27) 

3. 5. 3. Digitální TV 

 

Při využití této metody volič dostal společně s hlasovacími lístky přihlašovací údaje a heslo. Poté se 

pomocí menu ve své televizi k volební službě, kde zadal svoje přihlašovací údaje, definoval volební 

okresek a konečně vybral svého kandidáta a volbu odeslal. Na výběr zde byla i možnost udělit prázdný 

hlas. Je zde samozřejmě otázka, nakolik tajné může být hlasování na 42’ palcové obrazovce, která je 

většinou umístěna v obývacím pokoji. (Aardal 2006: 27) 
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4. Demokratické principy a politické otázky spojené s e-votingem 
 

4. 1. Transparentnost a auditovatelnost 
 

Transparentnost samotného procesu voleb je důležitá především proto, že díky ní volič rozumí a chápe, 

jak přesně v důsledku funguje jeho účast na volbách, což je zase na druhou stranu nezbytný předpoklad 

pro získání důvěry veřejnosti ve výsledek voleb jako takových. Důvěryhodnost a legitimita jsou pevně 

spojené, a pokud tedy nebudou volební procesy považovány veřejností za důvěryhodné, může být 

zpochybňována i jejich legitimita.  

 

Základním požadavkem je, že volební systém musí být natolik transparentní, aby volič chápal, jak 

funguje. Jednoduchost je velmi důležitá vlastnost v jakémkoliv volebním systému (Aardal 2006: 45-46). 

 

V dnešní době není v České republice pro jakéhokoliv voliče problém porozumět fungování volebních 

procesů i bez vynaložení příliš velkého úsilí. Technickým aspektům e-votingových systémů ale může plně 

porozumět pouze velmi úzká skupina expertů. Voliči, ale ani kandidáti a politické strany prakticky nemají 

možnost sami dohlédnout na fungování e-votingových systémů a tím dochází k odklonu od laicity a 

veřejnosti voleb směrem k profesionalizaci, kdy jejich provedení už nemají na starosti volební komise, 

sestavené ze zástupců kandidátů, občanů a případně doplněné úředníky z radnice, ale malý okruh 

počítačových odborníků. 

 

Proti tomu se ale v Německu postavil Ústavní soud, a jak již jsem zmiňoval v kapitole o DRE, rozhodl, že 

použití elektronických volebních přístrojů je v souladu s Ústavou pouze tehdy, jestliže: „jsou 

přezkoumatelné všechny podstatné kroky volebního rozhodování a zpracování výsledků způsobem, 

který je spolehlivý a nevyžaduje žádné zvláštní znalosti.“ (Bundesverfassungsgericht 2009). Což tedy 
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může dokonce vylučovat použití elektronických hlasovacích systému jako takových, protože i ten 

nejjednodušší z nich je natolik složitý, že mu není možné porozumět bez mnohaletého a důkladného 

studia problematiky, programovacích jazyků, kryptografických algoritmů, bezpečnostních architektur 

informačních systémů a dalších oblastní počítačové bezpečnosti. 

 

4. 2. Nakupování voličských hlasů při volbách 
 

Ať již bude e-votingový systém implementován v jakémkoliv povedení, vždy jeho zavedení výrazně 

usnadní prodávání a nakupování volebních hlasů.  

 

Dnes si musí nákupčí zajistit, aby „prodávající“ svůj slib dodržel a jít s ním do volební místnosti nebo 

k přenosné urně, vybere si ostatní hlasovací lístky a i přesto nemá jistotu, že „prodávající“ hlasoval, jak 

slíbil a navíc interakcí ve volební místnosti nebo v jejím okolí se výrazně zvyšuje riziko odhalení. (Honus 

2010) 

 

Jedním z hlavních proklamovaných přínosů zavedení elektronického hlasování ve volbách 

v nekontrolovaném prostředí je, že voliči nebudou muset pro hlasování docházet ve volební místnosti, 

ale budou schopni odhlasovat z pohodlí domova. To je také ale obrovské riziko, protože namísto toho, 

aby „nákupčí“ musel organizovat hlasování prodávajících, bude mu stačit pouze notebook s připojením 

k bezdrátovému internetu. Zcela diskrétně, bez jakýchkoliv organizačních problémů, může jednoduše 

„prodávající“ navštívit doma, zde za ně odhlasuje, ať již pro identifikaci voliče budou využívány 

elektronické občanky, jednoúčelové volební průkazy nebo mobilní telefony. Prakticky zde již není 

možnost, jak bez spolupráce s jednou ze zainteresovaných stran tento podvod odhalit. 
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Proto je důležité, aby e-votingové systémy v sobě obsahovaly možnost, svůj hlas „převolit“ jak 

elektronicky, tak i klasicky ve volební místnost. Otázkou ale zůstává, kolik „prodávajících“ bude nakonec 

vůbec motivováno něco takového udělat, když většinou svůj hlas prodávají za peníze dobrovolně. 

Zavedení e-votingu výrazně stíží možnost toto nezákonné chování odkrýt. 

 

4. 3. Klikací demokracie 
 

Měli bychom se také zamyslet, na základě jaké argumentace má stát anebo politické strany chtít 

takovýmto způsobem měnit způsob a „náročnost“ hlasování ve volbách. Je možné, že usnadnění 

provedení elektronických voleb a fakt, že množství jejich opakování nemá velký vliv na cenu provozu 

systému, může vést k nátlaku ve směru k výraznému zvýšení počtu hlasování a nárůstu prvků přímé 

demokracie. (Aardal 2006: 40) 

V této práci bohužel nemám prostor, abych se šířeji rozepisoval na téma přímé demokracie a její 

vhodnosti pro Českou Republiku, ale toto téma rozhodně musí být součástí každé debaty o 

elektronických hlasovacích systémech. 

Podle mého názoru je také neúčast ve volbách legitimním vyjádřením politické volby a nemyslím si, že je 

vhodné na ní nahlížet jako na problém určený k vyřešení zavedením e-votingu (i kdyby e-voting volební 

účast zvyšoval). (Alvarez and Hall 2004) 

 

Volební proces je také nyní spojen s jistou konzervativní tradicí provedení, která odpovídá vážností 

volebního rozhodnutí, a existují tak názory, že volby by se neměly stát banálním rozhodováním na úrovni 

zprávy na mobilním telefonu nebo hlasováním v internetové anketě. (Strejček 2008) 
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4. 4. Tajnost volby 
 

Tajnost hlasování se považováno za základní princip všech demokratických voleb. Článek 18 Ústavy ČR 

hovoří o tom, že „Volby do Poslanecké sněmovny se konají tajným hlasováním“, v praktickém důsledku 

to při realizace voleb znamená, že volič musí odejít se svými hlasovacími lístky za plentu a provedení 

volby musí provést v soukromí, bez přítomnosti dalších osob. Hlasování poté provede pomocí obálky, 

v které je jeho hlasovací lístek vložen, tak aby nikdo nemohl při udílení hlasu poznat, jak konkrétní volič 

hlasoval. Tajnost provedení volby je to, co má zaručit její svobodnost, tj. že volič nemůže být při volbě 

nijak ovlivněn a nemůže na něho být činěn nátlak. To je ale zaručeno pouze při hlasování 

v kontrolovaném prostředí – ve volební místnosti. V případě hlasování v nekontrolovaném prostředí, ať 

již korespondenčně nebo elektronicky je nemožné toto voličovi zaručit a je nutné předpokládat, že 

tajnost svého hlasování si volič bude zajišťovat sám. Může tak ale nastat situace, kdy toho volič nebude 

schopný a k volbě bude donucen, ať již třeba pouze nátlakem ze strany blízkých (tzv. Family voting) nebo 

donucením ze stran třetích osob. Minimálním požadavkem na systém hlasování v nekontrolovaném 

prostředí by tak měla být možnost změnit svoji volbu, tak aby se snížila rizikovost tohoto chování. 

5. Je vhodné zavést elektronické hlasování ve volbách v ČR? 
 

Při zvažování, jestli je vhodné nebo vůbec potřebné v České Republice zavést e-votingový systém, je 

třeba přihlédnout k řadě faktorů. Systémy elektronického hlasování mají určité charakteristiky, které 

vycházejí z jejich technologické podstaty a míra jejich přínosnosti závisí na podmínkách, do kterých se 

implementují. 

 

Pro potřeby tohoto uvažování na chvilku pomineme nedostatečnou bezpečnost zatím všech vyvinutých 

e-votingových systémů a budeme o nich uvažovat jako o naprosto dokonalých systémech s nulovou 
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chybovostí, jakkoliv nereálné to je. Vycházíme také z toho, že nebyl prokázán přínos e-votingových 

systémů ke zvýšení volební účasti. Bylo by za této modelové situace vhodné zavádět elektronický 

hlasovací systém v České Republice? 

5. 1. Zvažované faktory při implementaci elektronického systému hlasování 

přes internet 

5. 1. 1. Úspora nákladů vynaložených na volby 

 

Pokud nedojde k tomu, že e-volby budou pouze jedinou možnou cestou, jak ve volbách udělit hlas, bude 

třeba zachovat náklady na papírové volby v téměř nezměněné výši. Ale nejenom to, navíc dojde k 

navýšení nákladů o částky potřebné k realizaci elektronických voleb. A to i pomineme‐li české národní 

specifikum, v rámci kterého jak ve svém článku uvádí prof. Smejkal: „většina megalomanských IT 

projektů státní správy zatím skončila obrovskými výdaji a diskutabilní funkčností“. (Smejkal 2011: 10) 

Většina nákladů na organizaci voleb je totiž nezávislá na počtu případných uživatelů e-votingu, volební 

lístky musí být distribuovány všem (nelze předem nikoho diskriminovat nebo určit, kdo možnosti 

hlasovat elektronicky využije), další prostředky jdou na zajištění fungování volebních komisí, kterých je 

stejně jako volebních okrsků 14 894 a na počet ani jedněch z nich nebude mít zavedení elektronického 

hlasování vliv. 

5. 1. 2. Časová náročnost sčítání voleb 

 

Pozitivním přínosem zavedení e-votingu může být zkrácení času nezbytného na sečtení volebních lístků, 

což pro některé územně rozsáhlé země může být velmi přínosné, jako například pro již v úvodu 

zmíněnou Brazílii, kde se podařilo snížit dobu přepočítávání hlasů v celostátních volbách z jednoho 

měsíce na 30 hodin. (Reterová 2007) Pro urychlení sčítání je ale samozřejmě potřeba, aby e-volby byly 

jedinou možnou cestou udílení hlasu, potom je sečtení hlasů v zásadě instantní a závisí pouze na 
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procesních omezeních. Ale má Česká Republika problémy s dlouhou dobou trvání sčítání hlasů ve 

volbách? 

 

Ve volbách 2010 do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR trvalo sečtení 100% hlasů ze všech volebních 

okresků 7 hodin a 35 minut. (Lidové Noviny 2010) Podle mého názoru tato rychlost nezpůsobuje žádné 

konsekvenční problémy a další zrychlení zpracování není podstatné. 

5. 1. 3.  Množství udělených neplatných hlasů 

 

Další z potencionálních přínosů e-votingového systému může být eliminace voličovy chyby, která by 

mohla vést k tomu, že jím odevzdaný volební lístek je považovaný za neplatný. Je možné nastavit design 

elektronických volebních lístku tak, že pokud volič výslovně neprojeví vůli odevzdat neplatný nebo 

prázdný hlas, systém ho na jeho chybu upozorní a nedovolí mu hlas bez opravy odeslat. 

 

V našem prostředí ale není podle statistických údajů z dostupných typů voleb (parlamentní, senátní, 

krajské a voleb do Evropského parlamentu) počet udělených neplatných hlasů nijak zvlášť markantní a 

pohybuje se v průměru rozmezí od 0.5% do 2% v závislosti na typu voleb, kdy není zřejmé, jak velké 

množství neplatných hlasů je navíc uděleno úmyslně. 19 

 

Tabulka 7: Množství udělených platných hlasů ve volbách do PSP ČR 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

Rok 1996 1998 2002 2006 2010 

Celkové % 

platných hlasů 

99.39 99.58 99.56 99.64 99,37 

Zdroj: www.volby.cz 

 

                                                           
19

 Souhrnná statistická data z www.volby.cz 
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5. 1. 4. Chybovost při sčítání hlasů 

 

Česká republika má kromě voleb do obecních zastupitelstev relativně jednoduché volební systémy, které 

samy o sobě svoji složitostí nezakládají potenciál k chybám při sčítání hlasů. I tak ale nicméně k chybě 

může docházet vlivem lidského faktoru, například únavy nebo nepozornosti. Podle výzkumu Stephena 

Ansolabehere z MIT a Andrew Reevese z Harvardské univerzity (Ansolabehere a Reeves 2004), kteří 

zkoumali počítání volebních lístku v New Hampshire ve volbách v letech mezi 1946 a 2002 dochází při 

ručním sčítání hlasů k chybovosti okolo 1%. 

 

To se může zdát jako relativně malé číslo, ale je potřeba si uvědomit, že volební výsledky i v České 

Republice jsou občas velmi těsné a rozhodují jednotky hlasů. Petr Pithart v roce 2006 vyhrál v senátních 

volbách v chrudimském okrese nad svoji soupeřkou Janou Fischerovou pouze o 24 hlasů (Český 

statistický úřad 2012a), dalším už všeobecně známým příkladem je 337 hlasů, které chyběly 

v parlamentních volbách 2006 ČSSD v Jihočeském kraji k získání dalšího mandátu a dosažení následné 

parlamentní většiny 101 poslanců s KSČM. (Český statistický úřad 2012b) Senátor Bratský získal svůj 

mandát v roce 2010 vítězstvím nad Bedřichem Moldanem o pouhých 70 hlasů. (Český statistický úřad 

2012c) Příkladů by mohlo být samozřejmě více a to hlavně u voleb do obecních zastupitelstev, kdy o 

výsledcích rozhoduje často velmi malé množství hlasů. 

 

Volební systém používaný při volbách do obecních zastupitelstev si navíc určitě zaslouží, abychom se u 

něho zastavili trochu déle. Pro svoji složitost je již dlouhou dobu předmětem kritiky politologů, například 

Tomáš Lebeda ve své práci „Komunální volby klamou: krátké zastavení nad problematickými aspekty 

volebního systému pro obecní zastupitelstva“ (Lebeda 2009) označuje tento systém za „za 

nejkomplikovanější, nejméně srozumitelný a také nejvíce zavádějící ve srovnání s ostatními pravidly, 

podle nichž se v České republice volí do jiných orgánů (Lebeda 2009: 337). Jsem toho názoru, že složitost 
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tohoto volebního systému může mít za důsledek zvýšenou chybovost při sčítání hlasů, přestože v dnešní 

době nejsou k dispozici žádná data, která by se touto problematikou zabývala.  

5. 1. 5. Důvěra 

 

Na základě dat z estonských voleb jsme zjistili, že důvěra v e-votingový systém a jeho zřizovatele je 

nejdůležitější faktor pro rozhodování voličů, jestli možnosti udělit hlas elektronicky využijí. To mimo jiné 

souvisí již se zmiňovaným problémem nemožnosti veřejnosti porozumět technickým aspektům tohoto 

složitého informačního systému. Pokud zde důvěra není, nebo je v důsledku problémů systému 

způsobených ať již napadením nebo chybou, pošramocena, je praktický jisté, že voliči nebudou e-voleb 

využívat. 

 

Důvěra ve Vládu ČR, jako nositele zodpovědnosti za vládní politiku, se v posledních 2 letech pohybuje 

v rozmezí pouze mezi 16 – 32% (STEM 2012). 

5. 1. 6. Výskyt nakupování voličských hlasů při volbách 

 

Zavedení systému elektronického hlasování ve volbách v nekontrolovaném prostředí ulehčí prodávání a 

nakupování voličských hlasů a výrazně ztíží jeho odhalení. Je pravděpodobné, že v závislosti na formátu 

distribuce prostředků nezbytných k využití elektronických voleb (tj. jestli půjde o elektronické občanské 

průkazy, kterými bude vybaven každý, nebo jestli půjde o jednoúčelové prostředky, o které si zájemci 

budou muset speciálně zažádat) může dojít k prohloubení tohoto problému a k rozšíření této nezákonné 

praktiky ovlivňování volebních výsledků. 

 

V České Republice se v posledních letech začaly tyto praktiky objevovat stále častěji a v komunálních 

volbách 2010 se již dokonce nejednalo ani o zcela excesivní případy. „Z judikatury krajských soudů plyne, 
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že k tomuto nakupování prokazatelně docházelo (přinejmenším) v Krupce, Českém Těšíně, Kadani a 

Roudnici nad Labem.“ (Šimíček 2011) 
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6. Závěr 
 

Zavedení systému elektronického hlasování ve volbách přes internet nedává v České republice žádný 

smysl. 

Prvním důvodem je bezpečnost nebo tedy přesněji nebezpečnost všech typů elektronických hlasovacích 

systémů, která trpí naprosto zásadními nedostatky ohrožujícími důvěryhodnost voleb. Tyto zranitelnosti 

nejsou řešitelné pouze nahráním nové verze softwaru, ale pochází z fundamentální architektury 

Internetu a počítačů, tak jak je dnes známe.  

Na příkladu systému z Washingtonu, D. C. vidíme, že čím složitější systém, tím větší je pravděpodobnost 

chyby při implementaci, které může útočník využít. Jedna malá chyba na jednom z mnoha desítek tisíc 

řádků kódu může vést ke kompromitaci celého systému a vzhledem k tomu, že volební hlasy fyzicky 

neexistují a nelze je znovu přepočítat, je náprava velmi složitá, ne-li nemožná. 

Samotný způsob testování bezpečnosti počítačových systémů neodpovídá požadavkům, které na 

bezpečnost voleb máme.  Z výsledků má zaručenou vypovídající hodnotu pouze výsledek prokazující 

bezpečnostní nedostatky. Je-li výsledkem testu jejich nenalezení, není možné zaručeně tvrdit, že 

neexistují, ale že pouze nebyly objeveny. Reálné příklady kdy došlo k narušení bezpečnosti informačních 

systému státních a vojenských institucí, bank a provozovatelů platebních systémů bohužel důsledky této 

podstatné skutečnosti pouze potvrzují20. 

Je samozřejmě možné si představit situaci, kdy k podvodům v České Republice dojde i během 

standartních, papírových voleb.  Je potřeba si ale uvědomit, že na rozdíl od elektronických voleb, kdy 

k manipulaci výsledků stačí pár talentovaných jednotlivců, by do ovlivnění papírových voleb musela být 

                                                           
20

 viz například: (Reuters: 2011) „Citi says hackers access bank card data“ Červen 2011. 
http://www.reuters.com/article/2011/06/09/uk-citi-hacking-idUSLNE75800H20110609 (přístup získán 16. květen 
2012)  
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zapojena široká a organizovaná skupina lidí, která by svoji činnost musela provádět v reálném světě, což 

by výrazně zvyšovalo pravděpodobnost odhalení a vzhledem k nastaveným kontrolním mechanismům i 

neúspěchu.  

Tím se také dostáváme k jedné z nejdůležitějších charakteristik elektronických voleb a tou je ztráta 

veřejné kontroly nad průběhem voleb. V dnešní době není v České Republice pro jakéhokoliv voliče 

problémem porozumět fungování volebních procesů i bez vynaložení příliš velkého úsilí. Technickým 

aspektům e-votingových systémů ale může plně porozumět pouze velmi úzká skupina specialistů. Voliči, 

kandidáti a politické strany tak již nebudou mít možnost sami dohlédnout na to, že volby proběhly 

regulérně a v souladu s Ústavou a budou donuceni se spokojit s tvrzením úzké skupiny počítačových 

techniků, protože nebudou disponovat znalostmi potřebnými k dohledu nad zpracováním a sčítáním 

hlasů. Stejně tak se soudy při případném přezkoumávání těchto složitých technických záležitostí budou 

muset spolehnout pouze na znalecké posudky, se všemi konsekvencemi, které s tím jsou spojeny. 

Osobně považuji toto téma za naprosto zásadní a samo o sobě za plně dostačující argument proč 

odmítnout elektronizaci voleb. Zcela souhlasím s německým Ústavním soudem, že provedení voleb je 

v souladu s Ústavou pouze tehdy, jestliže: „jsou přezkoumatelné všechny podstatné kroky volebního 

rozhodování a zpracování výsledků způsobem, který je spolehlivý a nevyžaduje žádné zvláštní znalosti“ 

(Bundesverfassungsgericht 2009). 

Souhrnné výsledky z Estonska za posledních pět proběhnuvších voleb nepodporují tvrzení, že umožnění 

voličům hlasovat přes internet zvyšuje volební účast. Jediné, kde lze tento dopad v určité malé míře 

předpokládat je u voličů ze zahraničí. Nechávám ale k diskuzi, jestli by nebylo jednodušší například 

prodloužit dobu po kterou je na zastupitelských úřadech možno hlasovat, například na několik týdnů 

dopředu, než kvůli tomu zavádět drahý, nebezpečný a nedůvěryhodný počítačový systém. Další otázkou 

také zůstává, kolik voličů v zahraničí opakovaně nakonec této možnosti vůbec využije, vzhledem k tomu, 

že se stejně mohou volit účastnit voleb pouze do Poslanecké sněmovny. 
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Ani žádné další faktory nesvědčí o jakékoliv potřebě elektronické volby v České Republice zavádět. 

K úspoře nákladů na organizaci voleb nedojde, pokud nebudou e-volby jediným možným způsobem 

udílení hlasu, což je vzhledem k nárokům, jaké by to na voliče kladlo, naprosto nemožné. Rychlost sčítání 

výsledků volební není nic, co by bylo možné považovat v českém prostředí za problém a jsem toho 

názoru, že zrychlení sčítání by nemělo žádné signifikantní výsledky na komfortnosti voleb. Pokud 

bychom souhlasili s tvrzením, že je zde určité riziko chybovosti při ručním sčítání volebních lístku (což je 

stanovisko, které by bylo potřeba podepřít ještě detailními studiemi zaměřenými na české prostředí), 

hlavně tedy v souvislosti s volbami do komunálních zastupitelstev, jsem toho názoru, že by bylo 

mnohem vhodnější a efektivnější zaměřit svoji pozornost na možnost například dvojitého ručního 

přepočítávání hlasů nebo tedy v případě volebního systému komunálních voleb na úpravu a 

zjednodušení tohoto systému tak, aby byl jednodušší a více odpovídal potřebám, které jsou na něj 

kladeny. Podstata problému totiž leží tam a elektronizace voleb, by potencionálně pouze mohla řešit její 

následky. Prohloubení problému s prodáváním voličských hlasů by také rozhodně ke kvalitě voleb 

nepřispělo. 

Když budu parafrázovat známé české úsloví „Dobrý sluha, špatný pán“, nezbývá mi než konstatovat, že 

elektronické volby jsou nejenomže „Špatný pán“, ale navíc „ještě horší sluha“.  
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Summary 
 

There is no reason to implement an electronic voting system which would allow voters to vote over the 

internet in the Czech Republic. The first reason against it is the lack of security of every type of 

electronic voting system used today. The vulnerabilities present in the e-voting systems are fundamental 

in the architecture of the Internet and of the PC hardware and software as we know it and it seems 

improbable a solution will be found soon.  Second reason against e-voting is that it puts the election 

process out of the control of the general public and candidates running in the elections, into the hands 

of a small group of computer security experts. It must be possible for anyone, without needing to obtain 

some special knowledge, to understand the elections process, be able to supervise and watch over it. 

And the third reason against implementing e-voting in the Czech Republic is that there is not anything 

positive it could bring to the country. Based on the data from Estonia, it doesn’t improve voter turnout. 

It will not save any costs as the complete majority of the expenses will have to be made regardless as 

long as e-voting isn’t the only possible way to cast votes. The Czech Republic doesn’t have a problem 

with the speed of counting the election results, however to ensure that the hand-counted votes aren’t 

miscounted it seems it would be more efficient to improve the confusing election system used for the 

local elections than implement the whole e-voting scheme to fix it. 
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Úvodní část 

Moderní technologie se staly součásti života naší společnosti v mnoha oblastech. Ačkoliv by se vzhledem 

k situaci v České Republice mohlo běžnému pozorovateli zdát, že papírový hlasovací lístek je jediným 

dosud představitelným reprezentantem hlasování ve volbách, není tomu tak. V mnoha zemích je voliči 

umožněno hlasovat pomocí využití moderních technologií a Ministerstvo Vnitra ČR odstartovalo projekt 

přípravy elektronického hlasování ve volbách s výhledem na proběhnutí ověřovacího pilotu v roce 2012. 

S elektronickým hlasováním je ale spojeno mnoho problémů, nejasností, polopravd, ale i vážných 

bezpečnostních hrozeb. Vzhledem k tomu, že se jedná o problematiku, která se týká samotné podstaty 

demokratického zřízení státu – svobodné volby a jejich důvěryhodnost, je třeba se tomuto tématu 

pečlivě věnovat. 

V rámci mé práce se budu věnovat komplexní a celistvé analýze systému e-votingu (elektronickému 

hlasování ve volbách s využitím internetu) jak z hlediska technologického a procesně-správního, tak ale i 

z hlediska sociálně-demografického. 

Cíle práce:  

1. Analyzovat současný stav a probíhající vývoj e-votingových systémů ve světě 

2. Analyzovat sociálně-demografické hledisko při využití e-votingového systému 

3. Analyzovat diskutované varianty e-votingových systémů zamýšlených pro použití v ČR z hlediska 

bezpečnosti, ústavně-právního a procesně-správního hlediska 

Výzkumné otázky:  

1. Jaké sociálně-demogafické aspekty jsou se zavedením e-votingu spojeny? Je pravda, že e-voting 

zvyšuje volební účast? 

2. Jaký e-votingový systém by byl pro Českou Republiku vzhledem k lokálním a ostatním specifikům 

nejlepší? 

3. Jaké problémy čekají na zavedení e-votingu z procesně-správního hlediska? Jakým způsobem 

bude třeba změnit legislativu? 
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Předpokládaná struktura práce 

1. Úvod 

1.1 Definice pojmů, názvosloví a terminologie 

1.2 Stav rozvoje e-votingu ve světě 

1.3 Estonská zkušenost 

2. Stať 

2. Shrnutí situace v České Republice, výchozí pozice 

2.1 Navrhované varianty 

2.2 Popis a analýza konkurenčních systémů 

2.3 Bezpečnostní otázka 

2.3 Anonymita hlasu 

2.4 Právní aspekty 

2.5 Porovnání procesu e-votingu s procesy klasických voleb 

2.6 Vliv zavedení e-votingu na volební výsledky 

2.7 Zhodnocení 

3. Závěr 
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